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№._________№._________№._________№._________    

mun. Chişinău        „____”_______________2012 

 

Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A., IDNO – 1003600106115, cu sediul în mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 
75, continuare numit „Consumator” în persoana a se completa, pe de o parte,  

şi 

Denumirea Beneficiarului, IDNO - a se completa, cu sediul în a se completa, în continuare numit 
„Subconsumator”, în persoana Directorului General Nume, Prenume administratorului, care acţionează 
în baza Statutului, pe de altă parte,  

în continuare în context denumiţi „Părţi”, au încheiat prezentul Acord în baza următoarelor prevederi: 

 

Articolul 1. Obiectul Articolul 1. Obiectul Articolul 1. Obiectul Articolul 1. Obiectul AcorduluiAcorduluiAcorduluiAcordului    şi condiţii generale.şi condiţii generale.şi condiţii generale.şi condiţii generale.    

1.1. În baza prezentului Acord Consumatorul livrează energie electrică la punctul de delimitare al 
apartenenţei de balanţa (Anexa nr. 2) a instalaţiilor electrice ale Subconsumatorului. 

1.2. Prezentul Acord pentru conectarea la instalaţiile de energie electrice este un acord-cadru. 
Pentru fiecare obiect al Subconsumatorului conectat la instalațiile electrice ale Consumatorului se 
întocmesc anexe separate (Anexa nr. 1 „Caracteristicile de furnizare a energiei electrice” şi Anexa nr. 2 
„Actul de delimitare al apartenenţei de balanţa”). Anexa nr. 3 „Lista obiectelor Consumatorului la care 
se livrează energie electrică Subconsumatorului” se actualizează de fiecare data după conectarea unui 
obiect nou sau deconectarea unui obiect din cele existente.  

1.3. Consumatorul va livra energia electrica către Subconsumator conform condiţiilor stipulate în 
Anexele nr.1 si nr.2 şi va asigură aceiaşi categorie de alimentare cu energie electrica de care 
beneficiază de la Furnizorul energiei electrice. 

 

Articolul 2Articolul 2Articolul 2Articolul 2. . . . Cantitatea şi puterea energiei eCantitatea şi puterea energiei eCantitatea şi puterea energiei eCantitatea şi puterea energiei electricelectricelectricelectrice 

2.1 Măsurarea energiei electrice active livrate efectiv se efectuează cu ajutorul aparatelor de 
evidenta stipulate în Anexa nr. 1 şi instalate din contul Subconsumatorului: contor digital trifazat, cu 
conectare directa. Citirea indicaţiilor contorului se realizează lunar de către Consumator şi 
Subconsumator la data de întâi a lunii ce urmează perioadei de facturare. 

2.2 În cazul în care aparatele de evidenţă s-au defectat, determinarea cantităţii de energie livrată 
până la restabilirea funcţionării lor normale, se efectuează conform consumului mediu lunar calculat 
pentru ultimele trei luni precedente. 

 

 

Articolul Articolul Articolul Articolul 3333....    Condiţiile de plată.Condiţiile de plată.Condiţiile de plată.Condiţiile de plată. 
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3.1 Facturile pentru consum lunar a energiei electrice se emit lunar de către Consumator nu mai 
târziu de data de 10 a lunii următoare perioadei de facturare, însoţite de copia Recipisei de înregistrare 
a facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în cazul obligativităţii înregistrării 
acesteia). 

3.2 Facturile pentru consum lunar a energiei electrice vor fi emise în Lei moldoveneşti şi vor fi 
transmise prin scrisoare recomandată sau curier. 

3.3 Plata facturilor va fi efectuată de către Subconsumator prin virament la contul bancar al 
Consumatorului în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din data recepţionării facturii. 

3.4 Calculul plăţii lunare PPPP pentru energie electrică consumată se efectuează după cum urmează: 

P=W x P=W x P=W x P=W x T x K x 1,2, T x K x 1,2, T x K x 1,2, T x K x 1,2, (inclusiv TVA) 

 WWWW - volumul de energie electrica consumat in perioada de calcul, conform indicațiilor 
contorului, kWh; 

    T T T T – tariful achitat de Consumator pentru energia electrică, stabilit de Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică, lei/kWh.  

    K K K K – coeficient pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de exploatare a reţelelor şi a 
consumului tehnologic in instalaţiile electrice aflate în proprietatea Consumatorului. 
Coeficientul K este egal cu 1,2. 

    1,2 1,2 1,2 1,2 – taxa pe valoare adăugată (TVA). 
 

3.5 În cazul unei sume disputate, Subconsumator, în calitate de Parte debitoare va plăti integral 
suma înscrisă în factură, urmând ca sumele aflate în dispută să fie clarificate ulterior. Declanşarea unei 
dispute nu absolvă Subconsumatorul de la plata integrală a sumelor în termenul de plată stabilit. 

3.6 În cazul în care Subconsumatorul nu achită sumele rezultate datorate în termenul de plată 
stabilit, Consumatorul are dreptul de a aplica penalităţi în mărime de 0,1% pe zi de întârziere, calculate 
asupra sumei scadente şi neachitate. 

3.7 În cazul în care Subconsumatorul nu achită sumele datorate Consumatorului în termen de 10 
zile de la data scadentă, Consumator are dreptul de a suspenda imediat furnizarea serviciilor. 

3.8 Plățile pentru utilizarea spaţiilor şi suprafeţelor, precum şi alte costuri aferente activităţii 
Subconsumatorului, se vor efectua lunar din contul Subconsumatorului, conform notelor de plata şi nu 
sunt incluse în cuantumul plăţilor pentru consumarea energiei electrice, fiind achitate separat de 
Subconsumator în baza Acordului pentru servicii de acces la infrastructura asociată, semnat de Părţi. 

3.9  În cazul neachitării plăţilor pentru utilizarea spaţiilor şi suprafeţelor, Consumatorul are dreptul 
de a sista livrarea energiei electrice la instalaţiile Subconsumatorului, amplasate pe spaţiile şi 
suprafeţele respective.  

 

Articolul Articolul Articolul Articolul 4444....    Clauze speClauze speClauze speClauze specialecialecialeciale    

4.1 Livrarea energiei electrice şi puterii în conformitate cu prezentul Acord poate fi micşorata sau 
sistata in următoarele cazuri: 

4.1.1. Cazuri de forţa majoră, stipulate în art.6 

4.1.2. De comun acord intre părţi. 
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4.1.3. În caz de nerespectarea de către Subconsumator a clauzelor prezentului Acord, sau de 
neachitarea în termenele stabilite. 

4.1.4. În caz de avarii în reţelele electrice prin al căror intermediu se realizează livrarea energiei 
electrice sau de reparaţii preventive. 

4.1.5. Încetării livrării energiei electrice de către Furnizorul de energie electrică. 

4.2 Reprezentanţii Consumatorului au dreptul de acces pentru controlul funcţionarii utilajului şi 
aparatelor de evidenţă în cursul zilei de lucru, însoţiţi de reprezentanţii Subconsumatorului. 

4.3 Subconsumatorul urmăreşte funcţionarea corecta a aparatelor de evidenţă a energiei electrice 
în conformitate cu care se realizează decontarea. 

4.4 Subconsumatorul înştiinţează imediat Consumatorul despre deranjamentele in funcţionarea 
acestora. 

4.5 Nici una din parţi fără consimțământul în scris al celeilalte părţi nu are dreptul să transmită unei 
parţi terţe drepturile si obligaţiile din prezentul Acord. 

4.6 Subconsumatorul utilizează energia electrica numai în scopuri stipulate în prezentul Acord. 
Majorarea receptoarelor electrice sau racordarea unor subconsumători fără consimțământul scriptic al 
Consumatorului nu se permite. 

4.7 Soluţionarea tuturor chestiunilor nestipulate în prezentul Acord părţile le efectuează 
conducându-se conform legislaţiei în vigoare, Norme, Catalogul de preţuri şi de instrucţiuni. 

 

Articolul Articolul Articolul Articolul 5555....    ConfidenţialitateaConfidenţialitateaConfidenţialitateaConfidenţialitatea    

5.1 Fiecare Parte se obligă să păstreze confidenţialitatea documentaţiei, informaţiei confidenţiale 
dobândite de la cealaltă Parte în procesul executării prezentului Acord. 

5.2 Obligaţiile privind respectarea confidenţialităţii îşi păstrează forţa şi după expirarea termenului 
prezentului Acord în decurs de cinci ani. 

 

Articolul Articolul Articolul Articolul 6666....    Forţa majorăForţa majorăForţa majorăForţa majoră    

6.1 Forţa Majoră înseamnă un eveniment sau o îmbinare de circumstanţe care nu puteau fi 
prevăzute la momentul semnării prezentului Acord, care se află în afara controlului rezonabil al Părţilor 
şi fac executarea de către Părţi a obligaţiilor sale, stabilite în prezentul Acord, imposibilă. 
Circumstanţele Forţei Majore includ, dar nu se limitează la: calamităţi naturale, incendii, greve, epidemii, 
acţiuni militare, legi, hotărâri şi ordine ale organelor de stat. 

6.2 Partea care invocă circumstanţe de Forţă Majoră, confirmate prin certificatul organului 
competent, este scutită de obligativitatea executării obligaţiilor contractuale pe durata acţiunii 
circumstanţelor de Forţă Majoră. 

6.3 Partea care invocă circumstanţe de Forţă Majoră este obligată să comunice, în orice mod, 
despre aceasta celeilalte Părţi în cel mult 48 ore din momentul apariţiei respectivelor circumstanţe şi 
trimite o confirmare scrisă în cel mult 5 zile lucrătoare din momentul apariţiei acestora.  

6.4 În cazul imposibilităţii executării obligaţiilor contractuale din cauza Forţei Majore pe un termen 
ce depăşeşte 2 (două) luni, oricare Parte are dreptul de a rezilia Acordul în mod unilateral. 
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Articolul Articolul Articolul Articolul 7777....    Responsabilitatea PărţilorResponsabilitatea PărţilorResponsabilitatea PărţilorResponsabilitatea Părţilor 

7.1 În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, Partea 
culpabilă repară prejudiciului cauzat celeilalte Părţi. 

7.2 Răspunderea părţii culpabile de a achita sancţiunile prevăzute de prezentul articol al acordului 
se aplică în baza reclamaţiei scrise prezentată de partea respectivă. 

7.3 Orice suma neplătită de Subconsumator exact la termenul ei contractual, va fi de drept 
purtătoare de o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere. Aceste penalităţi vor fi datorate si 
calculate cu începere de la data scadentei sumei neplătite fără necesitatea vreunei somații 
suplimentare. 

 

Articolul Articolul Articolul Articolul 8888....    LitigiiLitigiiLitigiiLitigii    

8.1 Părţile au ajuns la acordul de a soluţiona toate neînţelegerile apărute în legătură cu executarea 
prezentului Acord pe calea negocierilor între părţi în timp de 10 (zece) zile calendaristice din momentul 
primirii pretenţiei (reclamaţiei). 

8.2 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat 
de către instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova. 

 

Articolul Articolul Articolul Articolul 9999....    Modificarea, încetarea şi rezilierea acorduluiModificarea, încetarea şi rezilierea acorduluiModificarea, încetarea şi rezilierea acorduluiModificarea, încetarea şi rezilierea acordului    

9.1  Prezentul Acord poate fi modificat: 

a) prin acordul comun al Părţilor; 

9.2 Modificarea Acordului prin acordul părţilor stipulată la clauza 11.1 a) se operează în scris din 
data semnării acordului sau alta dată stipulată în acesta. 

9.3. Prezentul Acord încetează: 

a) prin acordul scris al Părţilor; 
b) prin ajungere la termen, conform celor stipulate de art. 13 de mai jos; 

c) rezilierea de drept ceruta de una din părţi, ca urmarea a neexecutării, executării cu 
întârziere sau executării defectuoase de către una din Părţi a obligaţiilor sale contractuale, 
In acest caz Acordul este desfiinţat de drept, urmare a unui preaviz de cel puţin 15 zile 
transmis de una din Părţi Părţii aflate in culpa, rezilierea făcându-se in virtutea prezentului 
pact comisoriu fără intervenţia instanţei. 

9.4 Încetarea contractului nu are efecte asupra obligaţiilor scadente intre Părţi. 

9.5 Consumatorul este în drept să ceară rezilierea prezentului Acord, dacă: 

a) Subconsumatorul admite intenţionat sau din culpă înrăutăţirea stării instalaţiilor 
Consumatorului ori creează un pericol real pentru o asemenea înrăutăţire; 

b) Subconsumatorul nu achită plăţile în termenii prevăzuţi de prezentul Acord; 

c) Subconsumatorul încheie un Acord cu un Subconsumator fără acordul scris al 
Consumatorului; 

d) Subconsumatorul întreţine în stare nesatisfăcătoare instalaţiile (contrar cerinţelor tehnicii 
securităţii, sanitare, anti-incendiare, etc.), ceea ce poate afecta funcţionarea instalaţiilor 
Consumatorului; 
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9.6 Subconsumatorul este în drept să ceară rezilierea Acordului în cazul în care Consumatorul nu 
asigură condiţiile normale de activitate prevăzute de actele legislative şi normative ale Republicii 
Moldova. 

9.7 În cazul rezilierii Acordului şi a imposibilităţii financiare a Subconsumatorului de achitare a 
datoriilor faţă de Consumator, ultimul, în vederea asigurării achitării datoriilor, îşi rezervă dreptul de 
reţinere şi depozitare a bunurilor Subconsumatorului până la achitarea deplină de către acesta a 
datoriilor şi a cheltuielilor pentru depozitare. În acest caz Părţile vor întocmi actele necesare privind 
depozitarea bunurilor.  

 

Articolul Articolul Articolul Articolul 11110000....    Perfectarea documentelorPerfectarea documentelorPerfectarea documentelorPerfectarea documentelor    

10.1 Fiecare parte se obligă să execute în mod corespunzător şi să prezinte la timp celeilalte părţi 
toate actele, care pot fi necesare pentru executarea condiţiilor prezentului Acord. 
 

Articolul Articolul Articolul Articolul 11111111....    PartajareaPartajareaPartajareaPartajarea    

11.1 Dacă una din condiţiile prezentului Acord este sau devine nulă, atunci acest fapt nu se reflectă 
asupra valabilităţii sau realizării celorlalte condiţii ale acestuia, dacă se poate presupune că prezentul 
Acord ar fi fost încheiat şi fără includerea părţii nule. În acest caz, Părţile imediat vor începe negocierile 
bona fide în scopul modificării acestei condiţii astfel, ca fiind modificată aceasta să devină legală şi 
valabilă. 
 

Articolul Articolul Articolul Articolul 11112222....    Independenţa PărţilorIndependenţa PărţilorIndependenţa PărţilorIndependenţa Părţilor    

12.1 Părţile stabilesc că relaţiile de afaceri constituite în conformitate cu prezentul Acord nu 
reprezintă o societate civilă. Nici una din condiţiile prezentului Acord nu va crea pentru oricare dintre 
Părţi statutul de reprezentant sau partener al celeilalte Părţi. Nici una din Părţi nu are dreptul de a 
asuma obligaţii în numele celeilalte Părţi. 

Articolul Articolul Articolul Articolul 11113333....    Termenul AcorduluiTermenul AcorduluiTermenul AcorduluiTermenul Acordului 

13.1 Acordul se încheie pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni şi intră în vigoare din momentul 
semnării de către părţi. 
13.2 La expirarea termenului, prezentul Acord se va prelungi tacit pe perioade succesive de 1 (un) 
an, dacă nici una din Părţi nu-şi va manifesta în scris intenţia de a înceta prezentul Acord cu cel puţin 
30 (treizeci) zile înainte de data expirării termenului curent. 
 

Articolul Articolul Articolul Articolul 11114444....    Adresele juridice şi rechizitele bancare ale părţilorAdresele juridice şi rechizitele bancare ale părţilorAdresele juridice şi rechizitele bancare ale părţilorAdresele juridice şi rechizitele bancare ale părţilor    

14.1 Orice comunicare realizată în baza prezentului Acord va fi valabilă dacă este adusă la 
cunoştinţa celeilalte părţi în scris prin fax, telegramă, scrisoare recomandată sau orice alt mijloc care 
oferă garanţia recepţionării comunicării.  
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În acest scop părţile declară următoarele adrese de primire a corespondenţei: 

CONSUMATOR  

Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A. 

Adresa: str. Alba Iulia nr. 75 

MD-2071 Chişinău, Republica Moldova  

Tel.: (22) 975 023;  

Fax: (22) 975 026 

e-mail:  interconnection@orange.md 

SUBCONSUMATOR 

Denumirea Beneficiarului 

Adresa: a se completa 

 

Tel.: a se completa 

Fax:  a se completa 

e-mail:  a se completa 

14.2 Părţile contractante se angajează în termen de 5 (cinci) zile calendaristice să comunice în scris 
celeilalte părţi orice modificare intervenită în adresa sau rechizitele bancare declarate. 

Rechizitele bancare ale părţilor: 
CONSUMATOR  

Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A. 

Adresa: str. Alba Iulia nr. 75 

MD-2071 Chişinău, Republica Moldova 

Cod fiscal 1003600106115  

Cod TVA 7800044 

Cont nr. 225110801767  

în BC “Moldova-Agroindbank” S.A.,  

filiala Chişinău-Centru,  

cod bancar AGRNMD2X723 

 

SUBCONSUMATOR  

Denumirea Beneficiarului 

Adresa: a se completa 

 

Cod fiscal: a se completa 

Cod TVA:  a se completa 

Cont nr.:  a se completa 

În BC a se completa 

 

Cod bancar:  a se completa 

ArticArticArticArticolul olul olul olul 15151515....    Alte condiţiiAlte condiţiiAlte condiţiiAlte condiţii    

15.1 Toate anexele şi acordurile adiţionale la prezentul Acord sunt partea lui integrantă şi vor fi 
valabile cu condiţia, că acestea sunt efectuate în scris şi semnate de reprezentanţii autorizaţi ale 
ambelor Părţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
15.2 Prezentul Acord este întocmit în 2 exemplare cu aceeaşi putere juridică, câte unul pentru 
fiecare Parte. 
 

 

 

Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.                Denumirea Beneficiarului 

 

_____________________________    _________________________ 
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AnexAnexAnexAnexaaaa    №1 la Acordul pentru conectarea la instala№1 la Acordul pentru conectarea la instala№1 la Acordul pentru conectarea la instala№1 la Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electricăţiile de energie electricăţiile de energie electricăţiile de energie electrică    

nr.___________________ din nr.___________________ din nr.___________________ din nr.___________________ din ________________________________________________________    2012201220122012    

    

Caracteristicile de livrare a energiei electriceCaracteristicile de livrare a energiei electriceCaracteristicile de livrare a energiei electriceCaracteristicile de livrare a energiei electrice    (model)(model)(model)(model)    

 

Echipamentul Denumirea Beneficiarului  

conectat la instalaţia electrica a stației „Orange Moldova” S.A. la obiectul a se completa  

(denumirea locului de consum, adresa poştală, denumirea Consumatorului, sediul, nr. de identificare 
IDNO) 

 

1. Puterea contractată - a se completa kW. 

2. Tensiunea - a se completa V. 

3. Valorile abaterii admisibile a tensiunii constituie ± 5%, abaterii admisibile limită a tensiuni – ± 
10%, în conformitate cu GOST 13109-97. Durata abaterilor admisibile limită este stabilită prin 
GOST 13109-97 şi constituie 5% din intervalul de timp de 24 ore. Durata abaterilor admisibile ale 
tensiunii este nelimitată.  

4. Energia reactivă inductivă pentru care Consumatorul nu va suporta plăţi adiţionale corespunde 
factorului de putere cos ϕ >= 0.92 (0,92 pentru Consumatorul racordat la tensiunea 0.4 kV şi 
0,87 la tensiunea 10 (6) kV). 

5. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică III . 

6. Conectare a terţe părţi la instalaţiile electrice fără acordul în scris a Consumatorului este strict 
interzis. 

7. Caracteristicile a echipamentului de măsurare: 

      Contor de evidenţă a  consumului de energie electrică:  

Tipul:  

Nr. de fabricaţie:  

Data verificării metrologice de stat:    

Tensiunea nominală (V):   

Curentul nominal (A):   

Codul sigiliului:   

Indicaţia iniţială:  
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     Prezentul Act a fost alcătuit în două exemplare, pentru “CONSUMATOR” şi pentru 
“SUBCONSUMATOR”. 

  

Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.                Denumirea Beneficiarului 

 

_____________________________    _________________________ 
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AnexAnexAnexAnexaaaa    №№№№2222    la Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electricăla Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electricăla Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electricăla Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electrică    

nr.___________________ din nr.___________________ din nr.___________________ din nr.___________________ din ________________________________________________________________    2012201220122012    

Actul de delimitareActul de delimitareActul de delimitareActul de delimitare    (model)(model)(model)(model)    

a instalaţiilor electrice ale Consumatorului faţă de instalaţia de utilizare a a instalaţiilor electrice ale Consumatorului faţă de instalaţia de utilizare a a instalaţiilor electrice ale Consumatorului faţă de instalaţia de utilizare a a instalaţiilor electrice ale Consumatorului faţă de instalaţia de utilizare a 
SubconsumatoruluSubconsumatoruluSubconsumatoruluSubconsumatorului în baza dreptului de proprietate şi a responsabilităţii i în baza dreptului de proprietate şi a responsabilităţii i în baza dreptului de proprietate şi a responsabilităţii i în baza dreptului de proprietate şi a responsabilităţii 

pentru exploatarea lorpentru exploatarea lorpentru exploatarea lorpentru exploatarea lor    

 Prezentul act este întocmit de către reprezentantul: „Orange Moldova” S.A.„Orange Moldova” S.A.„Orange Moldova” S.A.„Orange Moldova” S.A.    

în persoana:       a se completa 

_______________________________________________________________________________ 
 (funcţia, numele, prenumele  reprezentantului furnizorului) 

 

numit în continuare “ConsumatorConsumatorConsumatorConsumator”  

şi reprezentantul:    Denumirea Beneficiarului 

în persoana:  a se completa 

(funcţia, numele, prenumele reprezentantului) 

numit în continuare “SubconsumatorSubconsumatorSubconsumatorSubconsumator”, în baza 

a se completa 

(denumirea  documentului: condiţii tehnice, proiect, act de verificare, schema electrică existentă, etc) 

 
 privind  următoarele: 
 
1.Obiectul1.Obiectul1.Obiectul1.Obiectul:         a se completa      

(caracteristica: oficiu, bloc locativ, secţie de producere, centru comercial, gheretă, etc...) 

situat  pe  adresa:    a se completa    

 

se alimentează cu energie electrică de la:                                                                                                                    a se completa    

(codul staţiei de transformare, cutiei de cablu, etc) 

 

2. Punctul de delimitare:2. Punctul de delimitare:2. Punctul de delimitare:2. Punctul de delimitare: Conform  schemei (Anexa ataşată) punctul de delimitare dintre instalaţiile 
electrice ale “ConsumatoruluiConsumatoruluiConsumatoruluiConsumatorului” şi instalaţia de utilizare a “SubconsumatoruluiSubconsumatoruluiSubconsumatoruluiSubconsumatorului”, în baza  

dredredredreptului de proprietate şi a responsabilităţii pentru exploatarea lor  este stabilit la:ptului de proprietate şi a responsabilităţii pentru exploatarea lor  este stabilit la:ptului de proprietate şi a responsabilităţii pentru exploatarea lor  este stabilit la:ptului de proprietate şi a responsabilităţii pentru exploatarea lor  este stabilit la:    

a se completa 

Punctul de delimitare coincide cu punctul de racordare.  



ORANGE – Acord-tip pentru conectarea la instalaţiile de energie electrică 
________________________________________________________________________________________ 

    

Adresa electricăAdresa electricăAdresa electricăAdresa electrică::::    a se completa 

 

3. Parametrii urmaţi a fi respecta3. Parametrii urmaţi a fi respecta3. Parametrii urmaţi a fi respecta3. Parametrii urmaţi a fi respectaţi:ţi:ţi:ţi: 

 

Puterea maximă permisă:a se completa kWkWkWkW        Tensiunea în punctul de delimitare: a se completaVVVV 

Puterea instalată: a se completa kWkWkWkW 

Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică  a Subconsumatorului: a se completa 

Prezentul Act a fost alcătuit în două exemplare, unul pentru    “Consumator” şi unul pentru 
“Subconsumator”. 

    

Notă:Notă:Notă:Notă: fără schema electrică din Anexa la Actul de delimitare, parte componentă a acestuia,  Actul  nu  
este  valabil. 

    

    

Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.                Denumirea Beneficiarului 

 

_____________________________    ______________________ 

    



ORANGE – Acord-tip pentru conectarea la instalaţiile de energie electrică 
________________________________________________________________________________________ 

AnexAnexAnexAnexaaaa    №№№№3333    la Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electricăla Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electricăla Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electricăla Acordul pentru conectarea la instalaţiile de energie electrică    

nr.___________________ din nr.___________________ din nr.___________________ din nr.___________________ din ____________________________________________________________    2012201220122012    

    

LLLLista obiectelor Consumatoruluiista obiectelor Consumatoruluiista obiectelor Consumatoruluiista obiectelor Consumatorului    

la care se livrează energie electrică către Subconsumla care se livrează energie electrică către Subconsumla care se livrează energie electrică către Subconsumla care se livrează energie electrică către Subconsumaaaatortortortor    

    

1.  „Orange Moldova” S.A. în calitate de „Consumator” oferă către Denumirea 
Beneficiarului în calitate de „Subconsumator” accesul la instalaţiile de energie electrică în 
locaţiune indicate în Tabelul nr.1.  

 
 

2. Toate tarifele şi plăţile  indicate în prezenta Anexă sunt în MDL şi nu conţin TVA. 

 

 

    

Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.Î.M."ORANGE MOLDOVA" S.A.                Denumirea Beneficiarului 

 

___________________________    _________________________ 

nr.nr.nr.nr.    Code siteCode siteCode siteCode site    
Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
localitlocalitlocalitlocalităţăţăţăţiiiiiiii    

Nr. Nr. Nr. Nr. 
ContorContorContorContor    

Aria de activitate a Aria de activitate a Aria de activitate a Aria de activitate a 
FurnizoruluiFurnizoruluiFurnizoruluiFurnizorului    

Tariful stabilit Tariful stabilit Tariful stabilit Tariful stabilit 
de ANRE,de ANRE,de ANRE,de ANRE,    

lei/kWtlei/kWtlei/kWtlei/kWt    
Coeficient Coeficient Coeficient Coeficient 

KKKK    

1      1,2 
2      1,2 
3      1,2 


