
  model contract de racordare 

  

CONTRACT DE RACORADE LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE 

 

 

“____”___________20___                                                                                        or. Ialoveni 

 

SRL “Ialoveni-gaz”, cu sediul în or. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 30, în persoana 

_______________________, ce activează în baza Statutului, numit în continuare 

,,Operator”, pe de o parte, şi __________________., în persoana ______________, 

numit în continuare ”Solicitant” pe de alta parte, au încheiat prezentul Contract de 

prestare a serviciilor, în continuare “Contract” cu privire la urmatoarele: 

I. Obiectul contractului 

1.1. Obiectul contractului constituie proiectarea, executarea, recepţia instalaţiei de 

racordare şi punerea sub presiune a instalaţiei de utilizare a solicitantului, sau doar 

a unora servicii conform solicitării din Anexa nr.1 la prezentul contract pe 

adresa_______________, iar Solicitantul  să achite costul serviciilor respective în 

condițiile prezentului contract. 

 

II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Operatorul de sistem are următoarele obligaţii: 

2.1. să execute lucrările specificate în prezentul contract în conformitate cu 

legislaţia şi normele tehnice în vigoare şi în termenul stabilit în prezentul contract. 

2.2. să execute controlul privind respectarea cerinţelor de securitate la locul unde 

se execută lucrările, să asigure calitatea lucrărilor executate. 

2.3. să prezinte solicitantului bonurile de plată pentru achitarea serviciilor stipulate 

în prezentul contract. 

 Operatorul de sistem are următoarele drepturi: 

2.4. să aibă acces liber în terenurile şi spaţiile pentru realizarea instalaţiei de 

racordare a solicitantului. 

2.5. să solicite plata lucrărilor în corespundere cu prevederile contractului 



 Solicitantul are următoarele obligaţii: 

2.6. să acorde acces în terenul şi spaţiile pentru realizarea instalaţiei de racordare; 

2.7. să achite în avans operatorului de sistem costul serviciilor solicitate în 

conformitate cu prevederile prezentului contract. 

2.8 să întreprindă măsuri pentru executarea şi recepţia instalaţiei sale de utilizare 

până la finalizarea termenului prezentului contract. 

2.9. să prezinte operatorului de sistem procesul-verbal de recepţie a instalaţiei de 

utilizare şi a copiei contractului de furnizare a gazelor naturale pentru  respectivul 

loc de consum; 

2.10. în cazul în care pentru executarea instalaţiei de racordare este necesară 

utilizarea terenurilor altor persoane să prezinte acordul acestor persoane şi să 

suporte cheltuielile aferente; 

2.11. să achite cheltuielile aferente realizării lucrărilor de desfacere şi refacere a 

carosabilului sau trotuarelor în cazul racordului subteran; 

 Solicitantul are următoarele drepturi: 

2.12. să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor şi restituirea prejudiciilor 

materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a 

obligaţiunilor contractuale; 

2.13. să solicite operatorului de sistem rezilierea contractului de racordare. 

 

III. Termenele şi condiţiile de executare a lucrărilor  

3.1. termenul de realizare a lucrărilor se stabilește _____ zile calendaristice din 

momentul semnării prezentului contract cu condiţia achitării de către solicitant a 

prețului lucrărilor solicitate în p. 4.1. a prezentului contract. 

 

IV. Prețul lucrărilor (serviciilor) și modul de achitare  

4.1. Prețul total a lucrărilor prevăzute în p.1.1 al prezentului contract constituie 

_______________ lei și se indică în anexa Nr.1, în dependență de serviciile 

solicitate. 



4.2. Achitarea pentru serviciile contractate se va efectua de către solicitant în baza 

bonurilor de plată prezentate de operatorul de sistem, în avans, în termen de 3 zile 

bancare după semnarea prezentului contract. 

4.3. În situația în care Solicitantul nu achită prețul serviciilor în termenul prevăzut 

în p. 4.2. operatorul î-și  rezervă dreptul de a nu începe prestarea serviciilor. 

 

V. Durata şi condiţiile de valabilitate ale contractului 

 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi 

contractante şi este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a 

condiţiilor contractuale de către ambele părţi. 

VI. Responsabilitatea părţilor 

6.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract „Părţile” poartă răspundere 

în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare. 

VII. Forța majoră 

În cazul în care apar evenimente de forță majoră care duc în mod obiectiv la 

imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale sau la  îndeplinirea lor 

neconformă, partea care invocă apariția unui asemenea caz va informa cealaltă 

parte în scris în termen de 24 de ore, cu prezentarea ulterioară în termen de 30 zile 

a certificatului eliberat de organul abilitat în conformitate cu legislația în vigoare 

ce confirmă survenirea cazurilor respective. 

VIII. Soluţionarea litigiilor 

8.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul 

sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

8.2. Litigiile apărute în cadrul procesului de racordare la reţeaua de gaze naturale, 

care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă între părţi sau prin intermediul ANRE, 

vor fi examinate şi soluţionate de instanța de judecată. 

 

 

 



IX. Dispoziții finale 

9.1. Prezentul contract poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor 

părți. 

9.2. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, fiecare având aceiași forță 

juridică. 

 

”Solicitant” 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

”Operator” 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 1 

 la Contractul nr.________din ____ __________ ____ 

Servicii contractate: 

- Proiectarea instalației de racordare 

- Montarea instalației de racordare 

- Recepția instalației de racordare 

- Punerea sub presiune a instalației de utilizare 

Prețul serviciilor: _____________ lei 

Termenul de executare:______________ zile calendaristice 

”Solicitant” 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

”Operator” 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 


