
 

CONTRACT DE RACORDARE Nr. _____ 

__________________20__                                                                                                   mun. Chișinău 

 

Persoană fizică 

________________, B/I seria __ nr. __________, eliberat la __.__.____, de către ____, IDNP 

__________________, a. n. ___.___._____, dom. or. ___________, sat. ___________, reprezentat prin procura 

Nr.____ din ___ ___ _____ de către __________________________numită în continuare „Solicitant” pe de o 

parte,  

Persoană juridică PJ___________________, cu sediul în mun. Chișinău, str. _____________________, IDNO 

______________________în persoana ___________________, care acționează în baza statutului/procurii, 

nr.______ din _______________ numită in continuare „Solicitant” pe de o parte,  

și 

SRL “Chișinău-gaz”, în calitate de Operator al Sistemului de Distribuție a gazelor naturale, cu sediul în mun. 

Chișinău, str. Albișoara, 38, în persoana _________________, care activează în baza Statutului/procurii cu nr. 

_____, din __________, numit în continuare ,,Operator”, pe de altă parte, numite în continuare separat “Parte” și 

împreună “Părți”, au încheiat prezentul Contract de Racordare cu privire la următoarele:  

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Contractul are ca obiect obligația Operatorului de a efectua conectarea la rețeaua de gaze naturale și punerea 

sub presiune a instalațiilor de gaze naturale și Solicitantul are obligațiunea de a achita tariful de racordare. 

 

II. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

2.1. Prețul Contractului (tariful de racordare) este stabilit de către Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică și constituie_______________ lei.  

2.2.Achitarea pentru serviciile contractate se efectuează de către Solicitant în cuantum de 100%, în avans.  

 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE SOLICITANTULUI 

3.1. Solicitantul se obligă:  

3.1.1.să achite, în avans Operatorului, în baza bonului eliberat de Operator tariful de racordare și tariful de punere 

sub presiune a instalațiilor de gaze, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în termen de 5 de zile 

bancare.  

3.1.2. să transmită Operatorului documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține;  

3.1.3 să întreprindă măsuri pentru executarea și recepția instalațiilor de gaze naturale;  

3.1.4 să prezinte Operatorului copia actului de recepție finală a instalației de gaze naturale și a contractului de 

furnizare a gazelor naturale în original sau copie;  

3.1.6 să prezente acordul proprietarilor terenurilor vecine, în cazul în care pentru efectuarea conectării la rețeaua de 

gaze naturale și punerea sub presiune a instalațiilor de gaze naturale va fi necesar utilizarea terenurilor adiacente;  

3.1.8 să respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.  

3.2. Solicitantul este în drept:  

3.2.1. să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de Operator.  

3.2.2. să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către Operator.  

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI 

4.1. Operatorul se obligă:  

4.1.1 să elibereze bonurile de plată pentru achitarea tarifului de racordare și tarifului de punere sub presiune a 

instalațiilor de gaze; 

4.1.2 să notifice imediat Solicitantul despre existența unor circumstanțe care împiedică sau rețin prestarea 

Serviciilor;  

4.1.3 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/potențialul loc de 

consum;  

4.1.5 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;  

4.1.6 să păstreze confidențialitate asupra tuturor datelor, inclusiv datele cu caracter personal, și informațiilor la care 

ar putea avea acces cu ocazia prestării Serviciilor, pe întreaga durată a Contractului. Obligația de confidențialitate 

nu se referă la informațiile și documentele care sunt sau urmează să fie publice, informațiile și datele comunicate 



 

terților sau la care terții urmează să aibă acces în mod firesc, în cadrul activității desfășurate de către Operator pentru 

Solicitant, în conformitate cu dispozițiile Contractului. 

4.1.7. să respecte alte obligații stabilite de prezentul contract.  

4.2. Operatorul este în drept :  

4.2.1. să beneficieze de plata lucrărilor conform cu prevederilor Contractului:  

4.2.3. să solicite Solicitantului informații şi documente necesare prestării Serviciilor. 

4.3. Operatorul nu este responsabil pentru neprestarea Serviciilor, dacă Solicitantul nu îşi îndeplinește întocmai şi 

la timp toate obligațiile prevăzute în Contract.  

 

V. MODIFICAREA ŞI REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI 

5.1. Toate modificările la prezentul Contract au putere juridică doar în cazul în care sunt stipulate în formă scrisă 

într-un acord adițional semnat de ambele părți, care devine parte integrantă a prezentului Contract. 

5.2. Prezentul Contract poate fi rezolvit unilateral sau prin acord mutual al părților. 

5.3. Nerespectarea obligațiilor de plată în cuantumul și termenele fixate de prezentul Contract de către Solicitant 

are drept consecință rezoluțiunea de drept a contractului potrivit condițiilor din pct. 3.1. din prezentul contract.  

 

VI. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract 

Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.  

6.2. Operatorul are obligația de a plăti despăgubiri pentru venitul ratat numai în caz de dol sau culpă gravă şi doar 

în măsura în care acesta reprezintă efectul nemijlocit al neexecutării.  

6.3. Toate litigiile apărute între părți la executarea prezentului Contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.  

6.4. În cazul în care soluționarea litigiilor pe cale amiabilă este imposibilă, acestea vor fi deduse Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică și/sau  instanțelor de judecată competente.  

 

VII. IMPEDIMENT JUSTIFICATOR 

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în 

măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească 

impedimentul ori consecințele acestuia. 

7.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței 

impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă 

întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de 

apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare. 

7.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre 

impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a 

cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice 

prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări. 

 

VIII. ALTE CONDIŢII 

8.1.Contractul intra în vigoare la data semnării şi este valabil până la data executării tuturor obligațiilor ce decurg 

din Contract.  

8.2.Prezentul contract, reprezintă voința părților si este încheiat în două exemplare, ambele cu aceeași valoare 

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

 

ADRESELE PARTILOR SI ALTE INFORMATII DESPRE PĂRȚI 
 

„SOLICITANT”  

n.p________________________ 

a.n. localitatea_______________ 

domiciliu____________________ 

str. _________________________  

IDNP_______________________ 

____________________________ 

(n.p.) / persoanei împuternicite 

 

 

Semnătura________________ 

 

„OPERATOR” 

SRL  „Chişinău-Gaz”  

MD-2005, Republica Moldova,  

mun. Chişinău, str. Albișoara 38, 

IDNO 1003600066037, 

IBAN: MD87ML000000002251109578 

BC Moldindconbank SA, fil.Centru Chisinău 

codul băncii: MOLDMD2X309. 

cod TVA: 0600427 

Tel: 022-578-700 

 

DIRECTOR ___________Ruslan SACA 

   

 


