
Contract  Nr.____ 

de exploatare tehnică a sistemului şi utilajului consumatorului de gaze naturale 

 
____         ___________   20                                                                             or. Sîngerei 

 

ÎCS „Nord  Gaz- Sângerei” SRL cu sediul în or. Sângerei, str. Independenţei 107, 

 cod fiscal 1005602005076, reprezentată prin d-ul Colţ Moisei, în calitate de 

Administrator numită în continuare 

„Executant”şi________________________________________________________ 

__________________________________________________ reprezentată prin d-ul 

______________________ în calitate de ___________________________ numită în 

continuare „Beneficiar” au încheiat prezentul Contract după cum urmează: 

 

1.Obiectul contractului: 

1.1. Beneficiarul în conformitate Hotărîrea Guvernului nr.683 din 18-06-2004 

,,Regulamentului privind modul de transmitere a reţelelor de gaze 

întreprinderilor de gaze la deservire tehnicăʼʼ transmite,i-ar Executantul primeşte la 

deservire şi exploatare tehnică reţelele de gaze cu extinderea de la punctul de delimitare 

(punctul de racordare a instalaţiei de utilizare gaze) pînă la robinetul de siguranţă înaintea 

echipamentului de măsurare gaze în baza Actului de predare-primire a reţelelor de gaze 

existente şi construcţiilor de pe ele. 

1.2. La deservire tehnică se primesc reţelele de gaz la locul (locurile) de consum  

______________________________________________________________________ 

ce corespund cerinţelor Normelor şi regulilor în construcţie ,Normelor de securitate în 

gospodăria de gaze,Normelor tehnice de exploatare şi cerinţelor de securitate a lucrului în 

gospodăria de gaze şi a altor acte normative şi tehnice,cu întocmirea actului de primire-

predare a copiilor documentaţiei de proiect şi documentelor de execuţie a reţelelor de 

gaze  şi a actului  stării tehnice a reţelelor de gaze primite la deservire. 

1.3. Lucrările de deservire şi expolatare tehnică a reţelelor de gaze sunt prevăzute de 

Regulile securităţii în gospodăria de gaze,Regulile exploatării tehnice şi cerinţele 

securităţii muncii în sistemul  de gaze şi a altor acte normative - tehnice. 

1.4. Lucrările efectuate se vor primi în baza actului de îndeplinire a lucrărilor. 

1.5. Părţile vor indica lista persoanelor responsabile de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

de către părţile contractante. 

1.6. Punctul de delimitare a proprietăţii se stabileşte pe un element fizic al reţelei de gaze, 

care,în mod real delimitează imobilul Beneficiarului de imobilul Executantului conform 

dreptului de proprietate.Punctul de delimitare se indică în schema reţelelor de gaze 

 

II.Obligaţiile părţilor 

 

Executantul este obligat: 

 

2.1 Să facă lucrarile în corespundere cu cerinţele şi normele de securitate in gospodăria 

de gaze.Să respecte periodicitatea efectuării lucrărilor. 

2.2. Să efectuieze calitativ  şi la timp lucrările de deservire tehnică a reţelelor de gaze. 

2.3. În finele fiecărui an calendaristic să întocmească actul de executare a lucrărilor de 

deservire tehnică a reţelelor de gaze şi să-l prezinte Beneficiarului pentru semnare . 



2.4. Executantul nu poartă răspundere pentru nerespectarea termenelor de executare a 

lucrărilor de deservire tehnică a reţelelor de gaze din cauza neexecutării la timp a 

obligaţiunilor de către  Beneficiar, prevăzute de prezentul Contract şi de Actele 

normative în gospodăria de gaze. 

 

Beneficiarul este obligat: 

 

2.5.Să transmită Executantului copiile documentaţiei tehnice şi de proiect a obiectului 

luat la deservire conform Actului de primire-predare la deservire tehnică. 

2.6. Să asigure accesul liber a personalului Executantului (la prezentarea legitimaţiei) 

pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică a reţelelor de gaze ăntre ora 8-00 şi  

17-00,i-ar personalului serviciului de avariere la orice oră a zilei.În caz de neadmitere a 

accesului la obiect-cheltuielile pentru deplasarea neraţională a echipei Executantului vor 

fi suportate de către Beneficiar,conform contului de plată prezentat adăugător. 

2.7. Să asigure integritatea reţelelor de gaze şi a instalaţiilor de gaze aferente, 

echipamentelor şi utilajelor  de protejare electrochimică, a sigiliilor aplicate cu numirea 

persoanelor responsabile de integritatea echipamentului de evidenţă şi a sijiliilor aplicate 

pe proprietatea Beneficiarului,conform contractului de furnizare a gazului natural. 

  La depistarea scurgerilor din reţelele de gaze ce se află în proprietatea Beneficiarului şi 

apărute din vina Beneficiarului sau a lucrătorilor săi,Beneficiarul este obligat să anunţe 

imediat Executantul după înlăturarea defecţiunii,să întocmească un act,care serveşte ca 

bază la întocmirea situaţiei de plată înaintată Beneficiarului spre achitare. 

2.8. Să asigure alimentarea fără întrerupere cu energie electrică a instalaţiilor,utilizatoare 

de energie electrică, instalate pe reţelele de gaze. 

2.9. Să perfecteze registrele de exploatare a reţelelor de gaze şi documentaţia tehnică 

necesară. 

2.10. În cazul apariţiei unor defecţiuni în lucrul reţelelor de gaze sau a unei situaţii de 

avarie Beneficiarul  este obligat să informeze  imediat Executantul pe tel. 94105  

s-au 2-17-33  şi să asigure accesul liber reprezentanţilor acestor servicii la locul de avarie. 

2.11. Să asigure,în caz de necesitate ,vopsitul reţelei de gaz supraterestre şi a instalaţiilor 

de pe ele,să repare reţelele şi instlaţiile de pe ele din cont propriu. 

2.12. Să avertizeze din timp Executantul despre executarea lucrărilor de orice natură în 

raza de 15 metri de la reţelele de gaze transmise la deservire tehnică conform prezentului 

contract. 

2.13. Să execute prescripţiile Executantului,argumentate de documentele normative. 

 

III.Responsabilităţile părţilor 

 

3.1.În cazul ieşirii din funcţiune a reţelelor de gaze, ca urmare a deservirii tehnice  

întîrziate sau necalitative  din vina Executantului (vina se stabileşte de comisia compusă 

din reprezentanţii ambelor părţi,reprezentantul supravegherii tehnice şi ANRE dacă este 

nevoie) toate cheltuielile suportate de Beneficiar se restituie de Executant. 

3.2. Beneficiarul (proprietarul reţelelor de gaze) poartă  deplină responsabilitate cu 

recuperarea prejudiciilor ocazionale pentru cazurile şi consecinţele sistării furnizării 

gazelor naturale către consumatorii racordaţi la aceste reţele de gaze naturale,din cauza  

neexecutării de către Beneficiar a obligaâiunilor stipulate în przentul contract.  



3.3. În cazul creării unor obstcole colaboratorilor Executantului ,aflaţi în procesul de 

executare a condiţiilor prezentului Contract,ultimul nu poartă răspundere pentru 

eventualele întreruperi  în furnizarea a gazelor naturale sau situţiile de avarie. 

3.4. În acord cu prezentul contract Executantul nu poartă răspundere în caz de apariţie a 

forţelor majore,care au influienţat la neîndeplinirea obligaţiunilor stipulate în prezentul 

contract şi nu poartă răspundere pentru  veridicitatea documentelor prezentate de către 

Beneficiar. 

IV. Costul lucrărilor şi modalitatea de achitare. 

4.1.Deservirea tehnică a reţelelor de gaze nu include lucrările pentru renovarea lor, 

schimbarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice,efectuarea reparaţiei capitale , 

schimbarea unor piese,sustrase sau ieşite din funcţiune în urma situaţiilor de avariere sau 

altor cazuri care nu depind de întreprinderea de gaze.Lucrările nominalizate se vor 

efectua de către Executant (întreprinderea de gaze) în baza unui contract separat. 

4.2.Conform p.60 a Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi 

prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale,aprobat de ANRE prin 

Hotărîrea Nr.112 din 19-04-2019 consumatorul noncasnic este responsabil de deservirea 

tehnică şi exploatarea instalaţiilor de gaze naturale situate în aval de punctul de 

delimitare. Exploatarea şi deservirea tehnică a acestor instalaţii, în conformitate cu 

exigenţele, Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a 

gazelor combustibile naturale şi alte documente normative obligatorii, se efectuează de 

către consumatorul noncasnic sau de către operatorul de reţea în bază de contract.  

Consumatorul noncasnic, suportă integral cheltuielile privind exploatarea şi deservirea 

tehnică a instalaţiei de racordare ( conducta de gaze naturale cu accesoriile aferente, prin 

care se face legătura dintre reţeaua de gaze naturale şi instalaţia de utilizare a 

consumatorului). 

4.3. Costul lucrărilor de deservire tehnică a reţelelor de gaze este calculat în baza 

Normelor de timp pentru deservirea tehnică şi reparaţia sistemelor de gaze NTSG-01-

2005 , aprobate prin Ordinul Min.Industriei şi Infrastructurii Nr.135 din 14.09.2006 

(Anexa N1).Plata se va efectua odată în an pînă la data de 10 a lunii imediat următoare 

după eliberarea facturii fiscale prin transfer la contul bancar al Executantului. 

Suma contractului constituie _____________________________________ lei anual. 

 

 

V. Soluţionarea litigiilor 

5.1. Litigiile dintre părţi se soluţionează în modul stabilit de prevederile prezentului 

contract şi legislaţia în vigoare. 

 

VI. Termenele acţiunii prezentului Contract 

Contactul este întocmit în 2 exemplare,cîte unul pentru fiecare parte şi cu aceiaşi putere 

juridică şi întră în vigoare de la ______________pînă la ____________________ 

 

 

 

 

 

 



1. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 
Denumirea:ICS Nord Gaz-Singerei SRL 

 

Denumirea:  

Adresa poştală: RM, str. Independentei 107 Adresa poştală  

Telefon/fax: 0262 2-17-33 Telefon:  

Cod TVA: 8100374 Cod TVA:  

Banca: B.C.'VICTORIABANK'S.A. suc .nr.25 Singerei Banca:  

Adresa poştală a băncii: or.Singerei  Adresa poştală a băncii:  

IBAN: MD22VI000000022246257MDL 
IBAN:  

 

Cod fiscal:1005602005076 Cod fiscal:  

Semnăturile părţilor 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

Semnătura autorizată: 

 

 

Administrator Colț Moisei_______________                   

Semnătura autorizată: 

 

 

Director  __________________________________ 

L.Ș. L.Ș. 

 

 


