
 

C O N T R A C T 

privind prestarea serviciilor de deservire  tehnică  

a rețelelor interioare şi instalațiilor de gaze  la consumatorii casnici 

 

            nr. ______ din  "____"___________ 20____                                                                    ___________________ 

                                                                                                                                   ( localitatea ) 

1. Obiectul contractului 

SRL „Bălți-Gaz”, în persoana Directorului, Dlui Pantelemon Frăsîneanu, care activează în 

conformitate cu Statutul Societății, denumit în continuare „Prestator” pe de o parte, 

şi  cet.____________________________________________________________________________, 

                          ( numele, prenumele, patronimicul )    

denumit/ă în continuare „Beneficiar”, pe de altă  parte, numite în continuare „Părți”, au  încheiat 

prezentul Contract privind prestarea serviciilor de deservire tehnică a rețelelor şi instalațiilor 

utilizatoare de gaze ale „Beneficiarului” pe adresa:  

__________________________________________________________________________________. 

(denumirea localității, străzii, nr. casei și/sau apartamentului) 

 

2. Ordinea executării lucrărilor 

 

      2.1. „Prestatorul” va asigura executarea lucrărilor privind deservirea tehnică a rețelelor 

interioare de gaze, amplasate în aval de robinetul instalat înainte de echipamentul de măsurare, iar în 

lipsa acestuia – robinetul de siguranță, indicate în tabelul de mai jos:      

Nr. 

d/o 

 Denumirea rețelelor, 

accesoriilor acestora 

        și utilajului de gaze 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Costul deservirii 

unei unități, lei 

Valoarea  

totală, lei 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

2.2. Deservirea tehnică a rețelelor interioare și instalațiilor de gaze se va executa conform 

graficului, întocmit anual de către „Prestator”, cu respectarea periodicității indicate în tabelul de mai 

jos:   

nr.d/o  Denumirea obiectului Periodicitatea  

1 2 3 

1. Rețelele de gaze şi accesoriile acestora Cel puțin 1 dată pe an 

2. Instalațiile de gaze:  

 a)Plite de gaz. Cel puțin 1 dată pe an 

b)Încălzitoare de apă Cel puțin 1 dată pe an 

c)Utilaj pentru încălzire cu puterea până la 100 кW Cel puțin 1 dată pe an 

d)Arzătoare pentru sobe de încălzire şi de  încălzire - fierbere Cel puțin 1 dată pe an 

 



 

Notă: Periodicitatea se va modifica în dependență de starea tehnică a rețelelor și instalațiilor 

de gaze, luându-se în considerație condițiile concrete privind securitatea obiectelor. 

           

           2.3. “Prestatorul” va preaviza "Beneficiarul” despre data efectuării deservirii tehnice cu 

_______ zile înainte de începerea lucrărilor prevăzute la pct. 2.1. și 2.2. ale prezentului Contract.  

Durata executării lucrărilor constituie _____________ zile lucrătoare. 

 

 2.4.  Deservirea tehnică a rețelelor interioare și instalațiilor de utilizare a gazelor se va efectua 

în conformitate cu documentele normativ-tehnice în vigoare și va include următoarele lucrări: 

 

2.4.1. Deservirea tehnică a rețelelor interioare de gaze şi accesoriilor acestora: verificarea 

rețelelor de gaze şi a accesoriilor acestora în ceea ce privește corespunderea cu cerințele proiectului 

aprobat şi existenței accesului liber. Verificarea funcționării dispozitivelor de închidere, desfacerea, 

ungerea, verificarea deplasabilităţii şi etanșeității la închidere, șlefuirea sau înlocuirea (după caz) 

dispozitivelor de închidere. Controlul stării suprafeței vopsite a gazoductului, căptușelii tuburilor de 

protecție în locurile trecerii gazoductelor prin perete. Verificarea etanșeității utilajului conectat la 

conducta de gaze conform documentelor normativ-tehnice în vigoare.      

 

            2.4.2. Deservirea tehnică a aragazului: verificarea corespunderii instalării aragazului şi 

garniturii gazoductului în încăpere cu cerințele proiectului aprobat (după caz), existența accesului liber 

la gazoduct şi aragaz. Verificarea existenței tirajului în canalul de ventilare. Demontarea şi ungerea 

robinetelor aragazului şi robinetului de siguranță (după caz). Verificarea diametrelor orificiilor 

arzătoarelor. Curățarea arzătoarelor şi reglarea arderii gazului în arzătoarele superioare şi în rolă. 

Verificarea cu emulsie de săpun a ermeticităţii grupei de robinete şi a tuturor îmbinărilor conductelor, 

stării tehnice a rolei şi etanșeității ușiței. Înlocuirea pieselor uzate. Verificarea şi reglarea sistemului 

automatic al aragazului (în cazul existenței). Instruirea consumatorului și înscrierea în actul de predare-

primire a lucrărilor de deservire tehnică a rețelelor interioare și aparatelor de gaze. 

 

             2.4.3. Deservirea tehnică a încălzitorului instantaneu de apă: verificarea corespunderii 

încăperii și instalației cu cerințele proiectului aprobat, fixării încălzitorului, conectării și montării 

canalelor de fum, existenței accesului liber la gazoduct și încălzitor. Verificarea existenței tirajului în 

canalul de fum şi de ventilare. Ungerea robinetelor încălzitorului şi robinetului de siguranță (după caz). 

Verificarea stării arzătorului şi a caloriferului, curățarea de funingine. Înlocuirea pieselor şi nodurilor 

uzate. Verificarea funcționării sistemului automatic şi reglarea acestuia. Reglarea alimentării cu gaze, 

verificarea funcționării încălzitorului în regimuri diferite. Verificarea scurgerilor de gaze cu emulsie de 

săpun şi eliminarea acestora(în cazul depistării). Instruirea consumatorului și înscrierea în actul de 

predare-primire a lucrărilor de deservire tehnică a rețelelor interioare și aparatelor de gaze. 

 

             2.4.4. Deservirea tehnică a cazanului cu reglare automatică: verificarea corespunderii 

încăperii și instalației cu cerințele proiectului aprobat, conectării şi montării canalelor de fum, 

existenței accesului liber la gazoduct și cazan. Verificarea stării arzătorului, aprinzătoarelor pentru 

gaze, curățarea de funingine. Curățarea sudurii termocuplului. Înlocuirea pieselor şi nodurilor uzate. 

Verificarea supapei de închidere automată în cazul scurgerilor și a senzorului de detectare a scăpărilor 

de gaze, reglarea acestuia. Ungerea robinetelor cazanului şi robinetului de siguranță(după caz). 

Verificarea scurgerilor de gaze cu emulsie de săpun şi eliminarea acestora(în cazul depistării). 

Verificarea existenței tirajului în canalul de fum şi ventilare. Instruirea consumatorului și înscrierea în 

actul de predare-primire a lucrărilor de deservire tehnică a rețelelor interioare și aparatelor de gaze. 

 

 



 

            2.4.5. Deservirea tehnică a arzătorului sobei de încălzire: verificarea conformității 

încăperii și instalației cu cerințele proiectului aprobat. Verificarea prin examinare exterioară a 

funcționalității sobei în scopul depistării defectelor, fisurilor în zidărie etc, existenței accesului liber la 

gazoduct și arzătorul sobei. Verificarea diametrului orificiului arzătorului. Curățarea arzătorului şi 

utilajului. Înlocuirea pieselor şi nodurilor uzate. Verificarea supapei de închidere automată în cazul 

scurgerilor și a senzorului de detectare a scăpărilor de gaze, reglarea acestuia. Ungerea robinetelor și 

supapei de închidere a arzătorului sobei şi robinetului de siguranță(după caz). Verificarea scurgerilor 

de gaze cu emulsie de săpun şi eliminarea acestora (în cazul depistării). Verificarea existenței tirajului 

în canalul de fum şi de ventilare. Instruirea consumatorului și înscrierea în actul de predare-primire a 

lucrărilor privind deservirea tehnică a rețelelor interioare și aparatelor de gaze. 

2.5. Dacă în timpul deservirii tehnice vor fi depistate aparate de gaz instalate neautorizat, 

defectate  sau care funcționează în lipsa canalului de ventilare, se va efectua deconectarea acestora de 

la gazoductul în funcțiune cu instalarea plăcii de obturare și aplicarea sigiliului. În acest caz 

„Beneficiarului” i se va înmâna avizul de deconectare, în care va fi indicat motivul deconectării și 

măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru înlăturarea neajunsurilor, defecțiunilor sau încălcărilor.                       

              2.6. Lucrările suplimentare, neprevăzute de prezentul Contract (reparația utilajelor de gaze cu 

înlocuirea accesoriilor, asamblarea etc.) vor fi executate la solicitarea „Beneficiarului”, în baza cererii 

scrise. 

              2.6.1. În procesul reparației vor fi înlăturate doar neajunsurile, defecțiunile sau încălcările, 

indicare în cerere.  

   2.6.2. „Beneficiarul” va achita suplimentar plata pentru lucrările de reparație, executate de 

către „Prestator” în baza cererii.   

   2.7.  În cazul în care funcționarea deplină a aparatului nu este posibilă din motive tehnice sau 

de ală natură, „Prestatorul” va efectua deconectarea acestuia și va întocmi actul corespunzător în două  

exemplare cu indicarea accesoriilor/ansamblurilor care au fost înlocuite. Un exemplar al actului 

întocmit rămâne la „Prestator”,  iar al doilea se va înmâna „Beneficiarului”. 

   2.8. După finisarea deservirii tehnice/reparației se va întocmi actul de predare–primire a 

lucrărilor executate ( Anexa nr. 1 la prezentul Contract).       

              

                3. Plata pentru servicii 

3.1. Costul  lucrărilor prevăzute în prezentul Contract constituie:  

 ______________________________________________________________________________   lei    

( se indică suma cu litere) 

şi se supune  achitării conform  facturii,  eliberate “Beneficiarului”.    

  3.2. “Beneficiarul” va achita “Prestatorului” în mijloace bănești suma indicată la pct. 3.1. în 

termen de __________ zile lucrătoare din momentul finisării lucrărilor.     

  3.3. În cazul necesității executării lucrărilor suplimentare, „Pârțile” vor încheia acordul 

adițional la prezentul Contract.  Plata suplimentară se va efectua de către “Beneficiar” în termen de 3 

zile lucrătoare, din momentul semnării acordului adițional.   

     

4.  Obligațiile  părților 

4.1. „Prestatorul” este obligat: 

- să execute lucrările de deservire tehnică a rețelelor interioare și instalațiilor de gaze, indicate la pct. 

2.1. și 2.2. ale prezentului Contract  în conformitate cu actele normative în vigoare; 

- să respecte termenele și condițiile prevăzute la pct. 2.3. și 2.4. ale prezentului Contract; 

- să efectueze instruirea consumatorului și înscrierea în actul de predare-primire a lucrărilor privind 

deservirea tehnică a rețelelor interioare și aparatelor de gaze; 

- să întocmească actul de predare–primire a lucrărilor executate și să-l prezinte „Beneficiarului” spre 

semnare; 

               



              

             4.2. „Beneficiarul” este obligat: 

-  să respecte cu strictețe Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor; 

- să asigure accesul liber al reprezentantului „Prestatorului” la locul instalării rețelelor interioare și 

aparatelor utilizatoare de gaze; 

- să achiziționeze accesoriile și/sau piesele uzate (robinet, placă de închidere, arzător, ventil, detector, 

etc.); 

- în situații de avarie să informeze „Prestatorul” şi să asigure accesul liber al reprezentantului acestuia 

la locul avariei;  

- să achite „Prestatorului” plata pentru deservirea tehnică în suma indicată la pct.3.1. în termenul 

stabilit la pct.3.2. al prezentului Contract; 

- să întreprindă măsuri  pentru înlăturarea neajunsurilor, defecțiunilor sau încălcărilor depistate de 

reprezentantul "Prestatorului”. 

5. Răspunderea părților 

      5.1. În cazul  apariției defecțiunilor în funcționarea instalațiilor de gaze ca rezultat al deservirii 

tehnice nesatisfăcătoare sau incomplete din vina “Prestatorului”, cheltuielile suportate vor fi 

compensate în ordinea stabilită de legislația în vigoare. 

Comisia instituită prin ordinul “Prestatorului” va stabili  persoana vinovată  și va întocmi actul 

corespunzător cu participarea “Beneficiarului”.  

6. Soluționarea litigiilor 

6.1. Toate litigiile, ce decurg din prezentul Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă de către 

ambele părți contractante. 

6.2. Neînțelegerile „Părților” vor fi examinate și soluționate în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. 

7. Dispoziții finale 

           7.1. Prezentul Contract este încheiat în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, 

aprobat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002, T i t l u l  III , Capitolul XI, Secțiunea a 3-a "Prestări servicii", 

Legea nr.108 din 27.05.2016 Cu privire la gaze naturale, Regulamentul privind racordarea la rețelele 

de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale,  Regulamentul 

privind furnizarea gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 

112/113 din 19.04.2019, Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a 

gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552 din 12.07.2017. 

7.2. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către „Părțile” 

contractante și este încheiat pentru o perioadă nelimitată. 

7.3. Contractul este întocmit în două exemplare originale, având valoare juridică egală, pentru 

fiecare din „Părți”.  

8. Rechizitele și semnăturile părților 

        „Prestator”                                               „Beneficiar” 

 
Cet._________________________________ 

adresa_______________________________ 

____________________________________ 

buletin de identitate eliberat de Of. nr._____ 

seria_______nr._______________________ 

valabil până la________________________ 

c/p _________________________________ 

tel. 0- _______________________________ 

____________________________________ 

                    ( semnătura) 

 

SRL “Balti - Gaz”  

mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43  

c/f 1002602005994 

IBAN MD59ML000000000225162165 

c/d 225162165  

în BC ”Moldindconbank” SA, fil. Bălți 

c/b MOLDMD2X231 

tel. (0231) 5-22-01, fax (0231) 6-33-55 

Director_________________P. Frăsîneanu 

          ( semnătura) 

L.Ș 


