
CONTRACT DE RACORDARE LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE 

nr. _________ 

 

 

”_______” ___________ 2020                                                                                      mun. Bălți 

 

 

 S.R.L. “Bălți-Gaz”, cu sediul în mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43, în persoana 

Directorului__________, care activează în baza Statutului, numit în continuare ,,Operatorul 

sistemului de distribuție”, pe de o parte, şi  

 ___________________, în persoana __________________, numit în continuare 

”Beneficiar” pe de alta parte, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor, în 

continuare “Contract” cu privire la următoarele: 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 1.1 Contractul are ca obiect obligaţia Operatorului sistemului de distribuție de a efectua 

proiectarea, executarea, recepția instalației de racordare și punerea sub presiune a instalației de 

utilizare a Beneficiarului, sau doar a unora din serviciile menționate conform solicitării din 

Anexa nr. 1 la prezentul contract şi obligaţiunea Beneficiarului de a achita costul acestor servicii 

în condiţiile prezentului contract. 

 

2. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

 2.1. Preţul Contractului se stabileşte conform tarifelor aprobate de Operator sistemului de 

distribuție şi se indică în Anexa nr.1, în dependenţă de Serviciile contractate la opţiunea 

Beneficiarului. 

 2.2. Achitarea pentru serviciile contractate se efectuează de către Beneficiar în cuantum de 

100%, în avans, în baza ordinului de plată eliberat de Operatorul sistemului de distribuție, dar 

nu mai târziu de 5 (cinci) zile bancare după semnarea prezentului Contract. 

 2.3. În situația în care Beneficiarul nu plăteşte preţul Serviciilor în condiţiile şi în termenii 

prevăzute la pct.2.2. Operatorul sistemului de distribuție îşi rezervă dreptul de a nu începe 

prestarea serviciilor până la achitarea integrală a Serviciilor de către Beneficiar. 

 2.4. În cazul în care după expirarea termenului de 30 de zile de la emiterea ordinului de 

plată, Beneficiarul nu achită preţul Serviciilor, prezentul contract se consideră rezolvit de plin 

drept fără alte careva formalităţi suplimentare. 

 

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

 3.1. Beneficiarul se obliga: 

 3.1.1. Să achite în avans Operatorului sistemului de distribuție preţul Serviciilor 

solicitate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract; 

 3.1.2. Să transmită Operatorului sistemului de distribuție documentaţia necesară 

executării lucrărilor, pe care o deţine; 

 3.1.3. Să asigure coordonarea proiectului instalațiilor de racordare și utilizare cu operatorul 

de sistem, în cazul în care proiectele instalațiilor de gaze vor fi efectuate de către o persoană terță 

angajată de către solicitant; 

 3.1.4. Să întreprindă măsuri pentru executarea și recepția instalației sale de utilizare; 



 3.1.5. În cazul în care documentația de proiect a instalațiilor de gaze naturale nu 

corespunde Avizului de racordare, solicitantul va înlătura neconformitățile după notificarea în 

scris de către Operatorul sistemului de distribuție; 

 3.1.6. Să asigure coordonarea repetată a modificărilor operate în documentația de proiect al 

instalațiilor de gaze naturale cu Operatorul sistemului de distribuție; 

 3.1.7. Să achite tariful de punere sub presiune a instalației de gaze în baza bonului eliberat 

de Operatorul sistemului de distribuție; 

 3.1.8. Să prezinte Operatorului sistemului de distribuție copia procesului-verbal de 

recepție a instalației de gaze naturale și copia contractului de furnizare a gazelor naturale; 

 3.1.9. Să prezinte acordul proprietarilor terenurilor vecine, în cazul în care pentru 

executarea instalației de racordare va fi necesar utilizarea terenurilor adiacente; 

 3.1.10. Să prezinte Operatorului sistemului de distribuție Avizul de racordare; 

 3.1.11. Să respecte alte obligaţii asumate prin prezentul contract. 

 3.2. Beneficiarul este în drept: 

 3.2.1. Să beneficieze, în termenele şi condiţiile contractuale, de serviciile prestate de 

Operatorul sistemului de distribuție.  

 3.2.2. Să solicite informaţii privind mersul lucrărilor şi respectarea termenilor de către 

Operatorul sistemului de distribuție. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  

OPERATORULUI SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE 

 4.1. Operatorul sistemului de distribuție se obligă: 

 4.1.1. Să presteze Beneficiarului una sau mai multe categorii de Servicii, în funcţie de 

opţiunea Beneficiarului, exprimată conform cererii şi stabilite în Anexa nr.1 a Contractului; 

 4.1.2. Să asigurare documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de racordare la 

gazele naturale, la cererea scrisă a solicitantului care va include întregul complex de lucrări 

aferente inclusiv și măsurile de amenajare a terenului afectat în urma construcției; 

 4.1.3. Să prezinte bonurile de plată pentru achitarea costului de proiectare, în cazul în care 

lucrările de proiectare vor fi efectuate de către Operatorul sistemului de distribuție și a 

tarifului de racordare; 

 4.1.4 . Să asigure proiectarea și executarea instalației de racordare într-un termen ce nu 

poate depăși 45 zile calendaristice pentru potențialul consumator casnic și 60 zile pentru 

potențialul consumator noncasnic din momentul semnării contractului și achitării costului de 

proiectare și tarifului de racordare; 

 4.1.5. Să înceapă prestarea Serviciilor în maxim 1 zi lucrătoare de la data confirmării plăţii 

serviciului contractat; 

 4.1.6. Să notifice imediat Beneficiarul asupra oricăror circumstanţe care impiedică sau 

reţin prestarea Serviciilor; 

 4.1.7. Să înlăture imediat orice necorespunderi ale Serviciilor prestate; 

 4.1.8. Să elibereze bonul pentru achitarea tarifului de punere sub presiune a instalației de 

gaze; 

 4.1.9. După achitarea de către solicitant a tarifului de punere sub presiune a instalației de 

gaze va efectua conectarea instalației de racordare la rețeaua de gaze naturale și demarează 

livrarea gazelor naturale către instalația de utilizare a solicitantului în cel mult 4 zile lucrătoare 

din ziua prezentării copiei procesului-verbal de recepție a instalației de gaze naturale și a copiei 

contractului de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum dat; 



 4.1.10. Să întocmească actul de punere sub presiune a instalației de utilizare conform 

modelului stabilit în anexa nr. 4 din Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale 

și prezentarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale; 

 4.1.11. Să înştiinţeze în scris Beneficiarul despre finalizarea Serviciilor; 

 4.1.12. Să respecte alte obligaţii stabilite de prezentul contract. 

 4.2. Operatorul sistemului de distribuție este în drept : 

 4.2.1. Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului; 

 4.2.2. Să solicite Beneficiarului informaţii şi documente necesare prestării Serviciilor, pe 

care le deţine Beneficiarul. 

 4.2.3. În cazuri de imposibilitate de realizare a lucrărilor de proiectare și de executare a 

instalației de racordare în termen de 45 zile pentru utilizatorul casnic și 60 zile pentru utilizatorul 

noncasnic, Operatorul sistemului de distribuție poate stabili cu solicitantul alt termen de 

realizare a lucrărilor de proiectare și racordare la rețeaua de gaze naturale. 

 4.3. Operatorul sistemului de distribuție nu poartă răspundere pentru neprestarea 

Serviciilor dacă Beneficiarul nu îşi îndeplineşte întocmai şi la timp toate obligaţiile prevăzute în 

Contract. 

 

5. ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR,  

PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTARE,  

FINALIZAREA CONTRACTULUI 

 5.1. Lucrările de proiectare și de executare încep numai după achitarea de către solicitant a 

costului de proiectare și a tarifului de racordare. 

 5.2. În cazuri de imposibilitate de realizare a lucrărilor de proiectare și de executare a 

instalației de racordare în termen de 45 zile pentru utilizatorul casnic și 60 zile pentru utilizatorul 

noncasnic, Operatorul sistemului de distribuție poate stabili cu Beneficiarul în sensul pct.39 

din Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și  prezentarea serviciilor de 

transport și de distribuție a gazelor naturale, alt termen de realizare a lucrărilor de proiectare și 

racordare la rețeaua de gaze naturale. 

 5.3. Livrarea gazelor naturale către instalația de utilizare a solicitantului demarează în cel 

mult 4 zile lucrătoare din ziua prezentării copiei procesului-verbal de recepție a instalației de 

gaze naturale și a copiei contractului de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum dat. 

 

6. MODIFICAREA ŞI REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI 

 6.1. Toate modificările la prezentul Contract obțin putere juridică doar în cazul în care sunt 

stipulate în formă scrisă într-un acord adiţional semnat de ambele părţi, care devine parte 

integrantă a prezentului Contract. 

 6.2. Prezentul Contract poate fi rezolvit unilateral sau prin acord mutual al parţilor. 

 6.3. Nerespectarea obligaţiilor de plată în cuantumul şi termenele fixate de prezentul 

Contract de către Beneficiar are drept consecinţă rezoluţiunea de drept a contractului potrivit 

condiţiilor din pct. 2.4 din prezentul contract. 

 

7. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

 7.1. Părţile se angajează sa recupereze prejudiciile patrimoniale, cauzate unul altuia prin 

acţiuni/omisiuni care nu sânt consistente cu obligaţiile asumate prin Contract. Acţiunile 

persoanelor care îi asistă pe Operatorul sistemului de distribuție pe durata exercitării 

Contractului sânt imputabile Operatorului sistemului de distribuție. 



 7.2. Prejudiciile nepatrimoniale cauzate prin acţiuni/omisiuni, care nu sânt consistente cu 

obligaţiile asumate prin prezentul Contract, nu vor fi recuperate. 

 7.3. Operatorul sistemului de distribuție are obligaţia de a plăti despăgubiri pentru 

venitul ratat numai în caz de dol sau culpă gravă şi doar în măsură în care acesta reprezintă 

efectul nemijlocit al neexecutării. 

 

8. LITIGII 

 8.1. Toate litigiile apărute între părţi la executarea prezentului Contract urmează a fi 

soluţionate pe cale amiabilă.  

 8.2. În cazul în care soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă este imposibilă, acestea vor fi 

aduse în faţa instanţei de judecată. 

 

9. FORŢA MAJORĂ 

 9.1. În cazul în care oricare dintre părţi se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini 

obligaţiile în conformitate cu prezentul Contract determinată de incendii, accidente, inundaţii, 

cutremure, greve, tulburări civile sau alt caz fortuit, care n-a putut fi prevăzut şi/sau controlat de 

către părţile contractante, durata îndeplinirii obligației respective va fi prelungită atât cât este 

necesar pentru exercitarea obligaţiunii contractuale sistată de forţa majoră. 

 

10. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 

 10.1. Părţile se obligă ca toate informaţiile confidenţiale obţinute pe parcursul negocierii şi 

executării contractului, care se referă la conţinutul acestuia, întreprindere sau angajaţi, nu vor fi 

folosite inadecvat de către Părţi în scopuri proprii şi nu vor fi comunicate sau puse la dispoziţia 

terţelor persoane. 

 10.2. Este considerata confidenţială orice informaţie cu privire la activităţile sau 

organizarea persoanelor juridice, pe care le obţin părţile în virtutea executării contractului, 

precum si orice informaţie cu caracter personal ce se referă la angajaţi. Confidenţialitatea va fi 

respectata de către toţi reprezentanţii Parţilor implicați în orice fel în derularea contractului, pe 

parcursul executării şi timp de 2 ani după încetarea acestuia. 

 10.3. Partea care încalcă obligaţia de confidenţialitate va repara prejudiciul cauzat in 

conformitate cu legislaţia în vigoare. Despăgubirea pentru neexecutarea obligaţiei de 

confidenţialitate va consta în compensaţii în cuantum de 100% din beneficiul obţinut de cealaltă 

parte.  

 10.4. Părţile se exonerează de la obligaţia de confidenţialitate în cazul în care, informaţia 

este pusă la dispoziţia organelor de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti, în corespundere 

cu legislaţia în vigoare, sau în cazul în care informaţia care o vizează, a fost făcută publică de 

către una dintre părţi. 

 

11. ALTE CONDIŢII 

 11.1. Contractul intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la data executării 

tuturor obligaţiilor ce decurg din Contract. 

 11.2. Nulitatea unor clauze din prezentul Contract nu duce la anularea întregului Contract. 

 11.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 

său, reprezintă voinţa parţilor și este încheiat în două exemplare, ambele cu aceeaşi valoare 

juridică, din care fiecare parte a primit câte un exemplar după ce au fost citite, acceptate și 

semnate. 



 

12. ADRESELE PĂRȚILOR ȘI ALTE INFORMAȚII DESPRE PĂRȚI 

 

             Beneficiar   Opearatorul sistemului de      

distribuție 

 

N.P/Denumirea: SRL „Bălți-Gaz” 

Domiciliu/sediu: str. Sfîntul Nicolae, 43 

IDNP/IDNO: MD-3121, mun. Bălți 

N.P. persoanei împuternicite: Republica Moldova 

 Tel.: 0 (231) 6-33-60 

 Fax: 0 (231) 6-33-55 

 Cod fiscal: 1002602005994 

 Cod TVA: 1201267 

 BC „Victoriabank” S.A. 

 Sucursala nr. 1 Bălţi 

 Cod bancar VICBMD2X740 

 IBAN: MD06VI000002224901348 

  

  

Beneficiar Director 

___________________ ____________/_________________ 

                                    L.Ș. 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 la Contractul nr_____din___________ 

de racordare la rețeaua de gaze naturale 

 

 

1. Serviciile contracte: 

▪ Proiectarea instalației de racordare; 

▪ Executarea instalației de racordare; 

▪ Recepția instalației de racordare; 

▪ Punerea sub presiune a instalației de utilizare. 

 

2.  Prețul serviciilor:  

▪ Proiectarea instalației de racordare _____________ lei. 

▪ Tariful de racordare _____________ lei.  

 

3. Termenul de executare:  _________  zile calendaristice. 

 

 

 

 

„Beneficiar”                                                       „Operatorul sistemului de distribuție”  

_______________________                                    __________________________ 


