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Stimate Domnule Primar Ilie Leahu 

 Potrivit p.5 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 393 din 15/12/2010, operatorul reţelei de 

distribuţie este responsabil de furnizarea fiabilă şi continuă a energiei electrice consumatorilor finali 

în conformitate cu categoria receptorilor de energie electrică, potrivit gradului de fiabilitate a 

furnizării energiei electrice, stabilit în Normele de amenajare a instalaţiilor electrice şi în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei 

electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 282/2016 din 11 

Noiembrie 2016. 

 În acest scop, operatorul reţelei de distribuţie întreţine în stare bună de funcţionare reţelele 

electrice ce-i aparţin, precum şi reţelele electrice de întreţinerea cărora este responsabil conform 

prevederilor Regulamentului, efectuează exploatarea şi reparaţia lor în corespundere cu cerinţele 

documentelor normativ-tehnice obligatorii şi respectă normele de securitate.  

 Pe parcursul anului 2020 şi în concret 13 Iulie - 31 Iulie 2020 – de la 9:00 pina la 18:00 

personalul delegat al operatorului reţelei de distribuţie va efectua lucrări planificate de renovare a 

LEA-0,4kV PT-6105 F-1, F-2 şi LEA-0,4kV PT-6103 F-2, F-4 (str. Decebal  1-7, 2-8; str. Işnovăţ 

9 – 17, 17/1; str. Gagarin 1 – 27, 2 – 28; str. Petru Movila 1 – 23, 2 – 26; str. Florilor 4 – 18, 3 – 17; 

str. D. Cantemir 2 – 20, 1 – 19; str. Burebista 1 – 9, 2 – 10; str. Livezilor 3 – 15, 10 – 14; str. Renaşterii 

1 – 31, 4 – 38). Realizarea acestei lucrări este stringent necesară atât din punct de vedere a asigurării 

securităţii instalaţiei electrice, cât şi pentru mărirea fiabilităţii de alimentare cu energie electrică a 

consumatorilor alimentati cu EE de la aceasta instalatie..  

 Pe parcursul executării lucrării de reconstrucţie capitală a IE menţionate, vor avea loc 

multiple întreruperi programate a localităţii, urmate de realimentări temporare pe toată perioada 

de executare a lucrărilor. 

 În acest context, ÎCS „Premier Energy” SA solicită respectuos coordonarea de către 

autorităţile administraţiei publice locale a aspectului dat cu ulterioara informare a locatarilor şi 

agenţilor economici din localitate despre lucrarea planificată.  

 Potrivit prevederilor p.52 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, 

Dvs. veţi fi informaţi în modul stabilit despre data şi durata concretă a întreruperilor programate. 

  La apariţia oricăror întrebări, adresările respective pot fi depuse prin e-mail: 

OT24@ufmoldova.com, fax: 022-43-16-75; 022-43-12-05, apelând Oficiul Telefonic OT24h (tel. 

022-43-11-11) sau on-line (web) pe site-ul www.gasnaturalfenosa.md. 

Responsabil de sector. Pavlov Iuri    tel. 079430243. 

 

În cazul în care, în decurs de 7 zile lucrătoare de la primirea prezentei scrisori, nu ne veți expedia 

nici un răspuns în alt sens, vom considera că ați coordonat perioadele de întrerupere menționate 

în prezenta scrisoare,  în condițiile indicate mai sus.   

 

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare! 

Cu deosebit respect! 
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