
 

 PROIECT 

Contract № ______ 

de prestare a serviciului de transport  

al gazelor naturale 

 

mun. Chișinău                                                                         ____________20__ 

  

__________, denumită în continuare __________, în persoana directorului 

__________, ce activează în baza ______________, pe de o parte și 

___________, denumită în continuare _________, în persoana directorului 

__________, ce activează în baza Statutului, pe de altă parte, denumite în 

continuare „Părți”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele: 

1. Obiectul Contractului 

 

1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea serviciilor de transport 

al gazelor naturale între punctele relevante de intrare și punctele relevante de ieșire 

ale rețelei de transport al gazelor naturale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de 

Administrație al ANRE nr. 414/2017 din 26 octombrie 2017.  

 

2. Volumele de transport a gazelor naturale 

 

2.1. ____________  va transporta în anul __________către __________ în flux 

general  la punctele de intrare-primire (stații de măsurare gaze (SMG) și punctele 

de măsurare a fluxului de gaze (PMFG), indicate în Acordul Tehnic 

dintre__________(denumit în continuare Acord Tehnic) gaze naturale în volum de 

_______, iar ________ va asigura primirea acestuia în volumul indicat, inclusiv pe 

luni: 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iunie Iulie Aug. Sep. Oct. Noiem. Dec. 

            

 

Pentru transportarea volumului indicat de gaze naturale __________ va 

asigura funcționarea SC ___. 

2.2. Repartizarea lunară pe direcții a volumului de gaze naturale transportat, 

indicat în pct. 2.1. __________ o va prezenta către  ___________ cu 5 zile înainte 

de începerea lunii următoare și va fi supusă executării obligatorii. 

2.3. Transportul gazelor naturale către _________ se va efectua la _________, cu 

întocmirea actelor de predare-primire. 



2.4. Transportul gazelor naturale către _______ în volumele transportate pentru 

consumatorii zonei de deservire a _________, se efectuează de către ___________ 

conform indicilor echipamentelor de măsurare gaze a Stațiilor de distribuție gaze 

(SDG), la hotarele de separare (flanșă de izolare de ieșire) cu rețelele de distribuție, 

cu întocmirea actelor de predare-primire. 

2.5. __________ se obligă să nu efectueze redistribuirea volumelor de gaze 

naturale lunare ajustate în conformitate cu prevederile pct. 2.1. din prezentul 

Contract fără coordonarea prealabilă cu ____________. 

2.6. În cazul apariției situațiior de avarie sau reducerea gazelor naturale 

transportate pentru consumatorii dintr-o direcție, ___________, la indicația 

_______, va efectua redistribuirea  volumelor zilnice necesare  și coordonarea 

corespunzătoare a regimului de transport pentru consumatorii din alte direcții. 

 

3. Condițiile tehnice de transport al gazelor naturale 

3.1. Repartizarea volumelor de gaze naturale transportate în corespundere cu 

art.2 din prezentul Contract pe direcții concrete, regimul de transport, determinarea 

cantității și calității gazelor naturale, modalitatea de întocmire a actelor de   

predare-primire a gazelor naturale sunt indicate în Acordul tehnic. 

3.2. Repartizarea volumelor lunare pe zile, transportate către ___________în 

corespundere cu art. 2 din prezentul Contract, se efectuează uniform, reieșind din 

volumul mediu zilnic pentru o lună. 

3.3. Predarea-primirea gazelor naturale în decursul lunii se efectuează, de regulă, 

uniform cu o deviere a volumelor diurne de cel mediu zilnic,  iar a volumelor 

lunare de la cele prevăzute în pct. 3.2 al prezentului Contract – nu mai mult de ± 5 

%. 

3.4. Părțile nu mai tîrziu de data de 5 a lunii următoare  perioadei de gestiune, 

întocmesc acte lunare de predare-primire a gazelor naturale și bilanțul consolidat al 

gazelor pentru conductele de gaze, desemnînd pentru acest fapt reprezentanți 

împuterniciți. 

În baza actelor lunare de predare-primire a gazelor naturale Părțile, nu mai 

tîrziu de data de 8 a lunii următoare perioadei de gestiune, întocmesc acte lunare 

privind prestarea serviciilor de transport gaze naturale de către __________ în 

corespundere cu pct. 2.1. al prezentului Contract, cu indicarea volumelor gazelor 

transportate și costul serviciului de transport. 

Părțile au convenit că, în scopul semnării în termen a actelor lunare de 

predare-primire, toate divergențele apărute între ei privind evidența gazelor 

naturale și/sau alte întrebări ce țin de transport vor fi soluționate pe cale amiabilă și 

nu vor fi legate de întocmirea acestor documente. 

3.5. _______ zilnic va expedia către ________ informații în forma și volumul 

stabilit, de asemenea în timpul stabilit despre cantitatea gazelor transportate prin 



toate SMG, SDG și PMFG, iar în caz de necesitate a controlului modificării 

volumelor – datele privind transportul gazelor pe oră. 

3.6. __________ întocmește și semnează cu fiecare întreprindere învecinată de 

distribuție a gazelor Acord tehnic privind executarea prezentului Contract. 

 

4. Modalitatea de plată 

4.1. Plata pentru serviciile de transport al gazelor naturale prestate de către 

________  se efectuează la tariful aprobat de către Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică (ANRE) , ținînd cont de cota TVA. 

Achitările în baza prezentului Contract se efectuează în lei, în corespundere cu 

legislația Republicii Moldova. 

4.2. Consumul real al gazelor naturale pentru consumurile tehnologice și 

pierderile tehnice în rețelele de transport în zona de deservire a __________, 

inclusiv și gazele-combustibil, este acoperite de către ________, în corespundere 

cu contractul privind transportul gazelor naturale încheiat între __________ și 

____________.  

4.3. Plata finală pentru luna de gestiune între ___________și __________ se 

efectuează pînă în ultima zi a lunii, ulterioare celei de gestiune, în baza actelor și 

facturilor fiscale. Sumele achitate suplimentar vor fi luate în calcul la plata pentru 

luna viitoare. 

4.4. Nu mai tîrziu de ultima zi a  lunii, ulterioare trimestrului de gestiune, Părțile 

verifică calculele reciproce ce țin de prezentul Contract și întocmesc actul de 

verificare a calculelor. 

 

5. Drepturile și obligațiile Părților 

5.1. ________ și ____________  vor întreprinde toate măsurile necesare pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a obligațiunilor asumate prin prezentul Contract. În 

caz de încălcare a acestor obligațiuni, Partea vinovată va restitui celeilalte Părți 

prejudiciul cauzat și demonstrat în volum deplin. 

5.2. __________ poartă răspundere deplină pentru asigurarea transportului 

gazelor naturale pentru __________. 

5.3. În cazul congestiilor contractuale, operatorul sistemului de transport poate 

oferi pe piaţa primară capacitatea neutilizată pe bază întreruptibilă. 

5.4. Utilizatorul de sistem este în drept să transfere pe piaţa secundară 

capacitatea contractată, dar neutilizată. 

 

6. Forța majoră 

6.1. Părțile se exonerează  de răspundere pentru  neîndeplinirea parțială a 

obligațiunilor dacă această neexecutare  este rezultatul  acțiunii forței majore.  Sub 

acest aspect se înțeleg circumstanțele care au survenit  după încheierea prezentului 

Contract în rezultatul  unor enenimente de urgență neprevăzute de către Părți, 



inclusiv incendiu, inundație, cutremur, alunecări de teren, explozie ș.a., Aciuni ce 

nu au putut fi prevăzute sau prevenite de către Părți. 

6.2. Partea, pentru care a devenit imposibilă executarea obligațiunilor asumate 

prin Contract, este obligată de a anunța cealaltă Parte, în formă scrisă, despre 

survenirea și încetarea acțiunilor de forță majoră, în termen de cel mult 3 zile din 

momentul declanșării acesteia. 

6.3. Cazurile de forță majoră și termenul lor de acțiune sunt certificate de către 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. 

6.4. În cazul în care Partea, pentru care a devenit imposibil de onorat 

angajamentele asumate în baza prezentului Contract, nu a notificat cealaltă Parte 

sau a notificat cu întîrziere despre acest fapt, aceasta va suporta compensarea 

pierderilor cauzate de lipsa notificării sau notificării întîrziate. 

 

7. Soluționarea litigiilor 

 

7.1. Părțile vor depune tot efortul  să soluționeze divergențele și litigiile apărute  

referitor la interpretarea și executarea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin 

negocieri și înțelegere reciprocă. 

7.2. În cazul în care Părțile în decurs de 45 zile nu vor ajunge la un consens,  

litigiul apărut va fi soluționat pe calea adresării în instanța de judecată competentă 

a Republicii Moldova. 

7.3. Pct. 7.2 și 8.5 din prezentul Contract, ce se referă la instanța de judecată, vor 

fi obligatorii pentru Părți, pentru împuterniciții și succesorii acestora  și acțiunea 

acestor puncte va fi valabilă indiferent de expirarea termenului de valabilitate a 

prezentului Contract. 

8. Alte clauze 

8.1. Nici una din părți  nu poate, în mod unilateral, de a înceta acțiunea 

prezentului Contract cu excepția cazurilor strict stipulate în Contract. 

8.2. Părțile sunt obligate să se anunțe reciproc,  în decurs de 3 zile,  despre 

schimbarea adresei juridice, numerelor de telefon, fax. 

8.3. Orice modificări și supliniri ale prezentului Contract vor fi valabile doar în 

cazul în care acestea vor fi în formă scrisă și semnate de către reprezentanții 

împuterniciți ai Părților. 

8.4. Relațiile reciproce ale Părților, ce nu sunt reglementate de prezentul 

Contract, pot fi prevăzute prin Acorduri adiționale ale Părților. 

8.5. Nici una dintre Părți nu poate transmite drepturile și obligațiile sale stipulate 

în prezentul Contract persoanelor terțe, neindicate în Contract, fără acordul în scris 

al celeilalte Părți, în același timp, refuzul consimțămîntului nu poate fi nejustificat.  

8.6. În cazul necesității efectuării operațiunilor tehnologice pe secțiunile 

conductelor de gaze și stațiilor de comprimare  în zona de deservire a 

___________ , Părțile vor coordona executarea acestor lucrări și acest lucru îi 



eliberează de sancțiunile legate de încălcarea regimului, cauzat de efectuarea 

lucrărilor. 

8.7. Avînd în vedere confidențialitatea prezentului Contract și datelor 

(contractelor)  menționate în textul acestuia, Părțile vor întreprinde acțiuniunile 

necesare pentru ca condițiile  comerciale să nu devină cunoscute terțelor persoane. 

 

9. Durata Contractului 

9.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul  semnării, își extinde 

efectul asupra relațiilor dintre Părți din data de ______ și este valabil pînă la 

31.12.2019, iar în ceea ce privește achitarea volumelor de gaze naturale 

transportate – pînă la onorarea deplină de către Părți a obligațiilor asumate. 

9.2. Partea, care în mod corespunzător și-a onorat obligațiunile în baza 

prezentului Contract, este în drept să ceară celeilalte Părți executarea obligațiunilor 

în volun deplin, indiferent de termenul de executare a Contractului. 

9.3. Prezentul Contract este încheiat în mun. Chișinău la _______, în două 

exemplare identice, avînd aceeași putere juridică.  

 

10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale Părților 

 

__________________________ 

Adresa juridică:______________ 

Tel: _______________________ 

C/f: _______________________ 

IBAN: _____________________ 

BC „__________” SA  

__________________________ 

TVA:  

 

       ______________ / _____________/ 

 

__________________________ 

Adresa juridică:______________ 

Tel: _______________________ 

C/f: _______________________ 

IBAN: _____________________ 

BC „__________” SA  

__________________________ 

TVA:  

 

       ______________ / _____________/ 

 

 


