
 

 

 Model de contract  

 privind racordarea la reţelele de gaze naturale 

şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, 

aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112/2019 din 19 aprilie 2019 

 

 

C O N T R A C T 

pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale 

 

 ____ _________20__                                                  mun.Bălţi 

 

    

 Datele de identificare ale Părţilor contractante 

 Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale SRL “BĂLŢI-GAZ”,                        cu sediul în 

mun.Bălţi, str.Sfîntul Nocolai 43, înregistrată la data de 27.09.1999 cu numărul identificării de stat şi codul 

fiscal 1002602005994, reprezentata legal de dl Pantelemon Frăsîneanu, director, care acţionează în numele şi în 

interesele Societăţii în temeiul actelor de constituire, denumit în continuare OSD, 

 şi 

 Societatea ______________________, cu sediul în _______________, str. ______________ 

nr.___________,  sectorul ___________________, cod poştal ____________________,înregistrată  la data de 

____________ cu nr. __________________, cod unic de înregistrare _______________, telefon 

___________________, fax __________________, cont bancar nr. ___________________, deschis la Banca 

______________________, reprezentată legal prin _______________________, în calitate de 

_________________________________, persoană juridică, denumită în continuare Furnizor, numite împreună 

Părţi, au convenit încheierea prezentului contract.  

  

 

1. Obiectul contractului  
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, desemnând 

ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de Operatorul sistemului de distribuţie (OSD) în vederea livrării 

gazelor naturale (exprimate în unităţi de energie /volum) prin reţelele de distribuţie de gaze naturale către 

consumatorii finali ai utilizatorului de sistem (în continuare – Furnizor).  

2. Condiţii generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale 
2.1 Distribuţia gazelor naturale se realizează de la intrarea în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale 

(punctele de predare/preluare comercială) până la locul de consum stabilit de Furnizor, în condiţiile stipulate în 

prezentul contract. 

2.2 Informaţia despre cantitatea /volumele contractate, separat pentru fiecare punct de intrare şi pentru 

fiecare punct de ieşire din reţeaua de distribuţie al gazelor naturale, este prevăzută în Anexa nr.1 la contract şi 

este exprimată în kWh/zi /m3. 

3. Condiţiile de plată  
3.1 Furnizorul va plăti OSD costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate, calculat în baza 

tarifului pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, în vigoare, prevăzut în Anexa nr.2 la contract. 

3.2 Facturarea costului serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizează în baza cantităţilor de gaze 

naturale livrate de către OSD, exprimate în unităţi de energie /volum.  

3.3 Suma aproximativă a Contractului, inclusiv TVA, calculată reieşind din tariful în vigoare, constituie 

___________ lei. Suma contractului poate fi reexaminată în caz de modificare a tarifului pentru serviciul de 

distribuţie sau cantităţii de gaze naturale livrate.  

3.4 Plata costului serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se face în termen de 15 zile calendaristice de 

la data emiterii facturii de către OSD. Plata se consideră efectuată din data încasării sumelor băneşti pe contul 

de decontare al OSD.  

 



 

 

3.5 În cazul în care termenul de scadenţă este zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în 

următoarea zi lucrătoare.  

3.6 În caz de neachitare pînă la data-limită indicată în factură a costului serviciilor de distribuţie prestate 

Furnizorul va plăti OSD o penalitate, conform legislaţiei, în mărime de ________, la suma datorată, pentru 

fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii şi până la data efectuării plăţii.  

4. Măsurarea gazelor naturale  
4.1.Măsurarea cantităţii de gaze naturale se face continuu, la punctul de livrare, prin intermediul 

echipamentelor de măsurare, cu respectarea prevederilor stabilite în Regulamentul cu privire la modul de 

măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al 

Agenţiei nr.385 din 12 august 2010 şi Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi 

prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (în continuare - Regulamentul privind 

racordarea). 

  

Drepturile şi obligaţiile OSD 

5. OSD are următoarele drepturi: 

5.1 să încaseze costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate; 

5.2 să factureze Furnizorului costul serviciilor prestate, cu respectarea tarifelor aprobate; 

5.3 să determine consumul de gaze naturale în scopul facturării, conform consumului mediu zilnic, în 

circumstanţele prevăzute de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale. 

5.4 să limiteze, să întrerupă şi să reia livrarea gazelor naturale în condiţiile Regulamentul privind 

racordarea;  

5.5 să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute de 

regulamentul privind racordarea şi Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale; 

5.6 alte drepturi prevăzute în Regulamentul privind racordarea. 

6. OSD are următoarele obligaţii: 

6.1 să livreze Furnizorului, pentru fiecare loc de consum, cantitatea de gaze naturale potrivit Anexei nr.1 

la prezentul contract, în condiţii de fiabilitate şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;  

6.2 să factureze lunar Furnizorului costul serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate; 

6.3 să citească lunar indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate la locurile de consum ale 

consumatorilor finali şi să prezinte Furnizorului datele respective pentru facturarea acestora, în termen de până 

la data de _______________; 

6.4 să notifice Furnizorului intenţia de limitare sau de întrerupere programată a livrării gazelor naturale şi 

durata acesteia /cazurile de limitare sau de întrerupere a livrării gazelor naturale;  

6.5 să asigure parametrii de debit şi de presiune ai gazelor naturale distribuite, în conformitate cu 

prevederile prezentului contract;  

6.6 să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a 

Furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, Furnizorul va preciza locul de consum 

unde solicită limitarea /întreruperea prestării serviciilor de distribuţie; 

6.7 să asigure parametrii de calitate a gazelor naturale distribuite, stabilite în standardele de calitate 

aprobate de organismul naţional de standardizare; 

6.8 să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, stabiliţi în 

Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 

6.9 să permită Furnizorului accesul la echipamentele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii 

acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

6.10 să răspundă la /să soluţioneze reclamaţiile Furnizorului în termenele prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

6.11să asigure verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare de către OSD în termenul 

stabilit în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic de stat; 

6.12 alte obligaţi prevăzute de Regulamentul privind racordarea. 

 

 

 



 

 

Drepturile şi obligaţiile Furnizorului: 

7. Furnizorul are următoarele drepturi: 

7.1 să aibă acces, în condiţiile legii, la echipamentele de măsurare aflate pe proprietatea OSD, în prezenţa 

personalului împuternicit al acestuia; 

7.2 să conteste în mod justificat datele privind cantităţile /volumul de gaze naturale, distribuite de către 

OSD şi măsurate la locul de consum stabilit prin prezentul contract; 

7.3 să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu 

minim 5 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată şi data reluării serviciului de 

distribuţie; 

8. Furnizorul are următoarele obligaţii: 

8.1 să achite integral şi în termen costul serviciilor de distribuţie prestate; 

8.2 să asigure cantităţile de gaze naturale (exprimate în unităţi de energie), ce urmează a fi distribuite, la 

punctele de intrare în sistemul de distribuţie în conformitate cu dispoziţiile referitoare la parametrii de calitate a 

gazelor naturale distribuite, stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare; 

8.3 să informeze OSD, în termen de 15 zile calendaristice înainte de începerea lunii de livrare, în ceea ce 

priveşte cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, pe care acesta urmează să le distribuie, în 

limita capacităţii contractate; 

8.4 să solicite OSD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor. 

 

 9.  Durata şi condiţiile de valabilitate a contractului   

 9.1  Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 

 9.2  Prezentul contract se încheie pe o perioadă de  _________, stabilită de comun accord.   

 9.3 Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul Părţilor, sub condiţia notificării 

intenţiei de prelungire a acestuia cu minimum __________ înainte de data expirării termenului convenit iniţial. 

  

         10. Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

1) expirarea termenului de valabilitate a contractului; 

2) acordul părţilor; 

3) neîndeplinirii uneia din cerinţele privind accesul la serviciile de distribuţie în sistemul OSD, prevăzute 

de Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de 

distribuţie a gazelor naturale;  

4) reziliere unilaterală în cazul neîndeplinirii obligaţiunilor contractuale, cu notificarea părţii opuse în cu 

30 de zile calendaristice înainte de data de reziliere;  

5) caz de forţă majoră, conform contractului. 

 

11. Responsabilitatea părţilor 

Părţile prezentului contract duc responsabilitate conform prevederilor legislaţiei în vigoare al 

Republicii Moodova. 

 

12. soluţionarea litigiilor 

12.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din 

interpretarea, execuţia sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

   12.2. În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

 

   13.  Semnăturile părţilor 

 


