CONTRACT
privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

I.PARTILE CONTRACTANTE:
S.C. GAZ VEST S.A. cu sediul în Arad, str. Prunului, nr. 129, jud. Arad, cod poştal 310214, tel.
0257/348404, fax: 0257/348410, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J02/302/2000, cod unic de înregistrare RO 13061000, Capital Social subscris si varsat
40.694.800 RON, cont IBAN nr. RO34CECEAR01i5RON0323610, deschis la CEC Bank Sucursala Arad, reprezentata legal prin dl. Eugen Mocan în calitate de director general,
denumita în continuare OPERATOR, titulara a licentei de distributie a gazelor naturale,
si
……………………………………., având buletinul/cartea de identitate seria ……, nr. ………..…,
eliberat/ eliberata la data de ………………… de pol. ……………., cod numeric personal
…………………………………., domiciliat în ……………………………………….., jud. ………….,
persoana fizica, denumita SOLICITANT/ UTILIZATOR
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 - (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distributie a obiectivelor
solicitantului/utilizatorului.
(2) Etapele si termenele de realizare a instalatiei de racordare sunt prevazute în anexa nr.2 la
prezentul contract.
III. DOCUMENTE SI DATE GENERALE
Art. 2 - Documentele si datele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare
la sistemul de distributie a gazelor naturale, sunt:
1. Acord de acces la sistemul de distributie: nr. AA-…………………… din data …………………;
2. Cerere de racordare la sistemul de distributie: nr. …………….. din data …………………..;
3. Locul de consum: (localitatea, strada, numarul, judetul)
………………………………………………, jud. ……………..
având actul de proprietate: Extras C.F. nr. ……………………;
4. Contractul de închiriere nr. ..........-........... si acordul expres al proprietarului;
5. Alte acte prevazute de lege: …………-………….
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3 - (1) Prezentul contract este încheiat pe o perioada de 6 luni, stabilita de comun acord,
corespunzatoare duratei de realizare a racordarii.
(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizata la solicitarea unei parti, cu acordul
celeilalte parti, sub conditia notificarii intentiei de prelungire a acestuia cu minimum 30 zile
înainte de data expirarii termenului convenit initial.
(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligatiilor contractuale, cu acordul celeilalte parti, atrage dupa
sine decalarea corespunzatoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligatii, cu
prelungirea corespunzatoare a duratei prezentului contract.
V. TARIFUL DE RACORDARE
Art. 4 - (1) Tariful de racordare, prevazut în anexa nr.1 la prezentul contract, este stabilit în
conformitate cu anexa nr.5 din Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a
gazelor naturale.
(2) Plata tarifului de racordare la sistemul de distributie se face INTEGRAL, in termen de 5
(cinci) zile lucratoare de la semnarea prezentului contract de catre parti dupa cum urmeaza:
a) prin virament bancar sau mandat postal in contul operatorului,
- cont IBAN nr. RO34CECEAR01i5RON0323610, deschis la CEC - Sucursala Arad;
- cont IBAN nr. RO13BPOS02002598781ROL04, deschis la Bancpost - Sucursala Arad;
b) numerar, la casieria societatii noastre din Arad, str. Prunului, nr. 129, deschisa de luni pana
vineri intre orele 8-16.
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VI. DREPTURI SI OBLIGATII ALE OPERATORULUI
Art. 5 - OPERATORUL are urmatoarele drepturi:
a) sa încaseze tariful de racordare, conform prevederilor art.4 din prezentul contract;
b) orice alte drepturi convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
Art. 6 - OPERATORUL are urmatoarele obligatii:
a) sa realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI la sistemul de
distributie si sa puna în functiune instalatia de racordare;
b) sa respecte etapele si termenele prevazute în anexa nr.2 la prezentul contract;
c) dupa punerea in functiune a instalatiei de racordare, sa procedeze la regularizarea taxelor si
tarifelor aferente avizelor si autorizatiilor impuse de organismele abilitate. Factura aferenta
acestei regularizari va fi achitata in termen de 5 zile lucratoare de la emitere;
d) orice alte obligatii convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
VII. DREPTURI SI OBLIGATII ALE SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI
Art. 7 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite OPERATORULUI încadrarea stricta în etapele si termenele de realizare a
instalatiei de racordare prevazute în anexa nr.2 la prezentul contract;
b) orice alte drepturi convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
Art. 8 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele obligatii:
a) sa achite tariful de racordare, conform prevederilor art.4 din prezentul contract;
b) orice alte drepturi convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 9 - (1) Neîndeplinirea culpabila sau, dupa caz, îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor
prevazute în prezentul contract atrage dupa sine angajarea raspunderii contractuale a partii
aflate în culpa, prin aplicarea de penalitati reprezentând 0,06 %/zi din valoarea lucrarilor
neexecutate culpabil/din valoarea facturii, calculate de la data expirarii termenelor de realizare
a instalatiei de racordare / de la data scadenta a facturii, si/sau prin solicitarea de dauneinterese, corespunzator prejudiciului cauzat.
(2) În situatia în care OPERATORUL nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale în termen de
30 zile calendaristice de la data scadenta a termenului de realizare, SOLICITANTUL/
UTILIZATORUL este îndreptatit sa considere prezentul contract reziliat de plin drept.
(3) În situatia în care SOLICITANTUL/UTILIZATORUL nu achita contravaloarea tarifului de
racordare în termen de 10 zile calendaristice de la data scadentei, OPERATORUL este
îndreptatit sa considere prezentul contract reziliat de plin drept.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10 - Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri:
a) la expirarea duratei de valabilitate, stabilita conform art.3 alin.(1), daca partile nu au
convenit prelungirea acestuia;
b) în cazul rezilierii contractului, în situatia prevazuta la art.9 alin.(2) si alin.(3);
c) la solicitarea uneia din parti, sub conditia notificarii prealabile în termen de 20 zile
calendaristice, cu acordul celelalte parti.
X. NOTIFICARI
Art. 11 - (1) Partile sunt obligate ca pe parcursul derularii prezentului contract sa îsi notifice
reciproc orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnarii acestuia, în
termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora, cu exceptia situatiilor prevazute
la art.3 alin.(2) si art.10, lit.c).
(2) În cazul în care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, considerându-se primita de destinatar la data
mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.
(3) Notificarile transmise prin fax se considera primite în prima zi lucratoare dupa ce au fost
expediate.
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XI. FORTA MAJORA
Art. 12 - (1) Cazul de forta majora este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si
insurmontabil, care exonereaza de raspundere partea care îl invoca.
(2) Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa îl notifice celeilalte parti în
termen de 5 zile calendaristice de la data încetarii evenimentului, urmata de remiterea
documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeasi data.
(3) Cazurile de forta majora vor fi certificate conform reglementarilor în vigoare.
(4) In cazul în care forta majora nu înceteaza în termen de 60 de zile calendaristice de la data
producerii acesteia, partile au dreptul sa solicite desfiintarea de plin drept a contractului, fara
ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 13 - (1) Partile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
(3) Partile contractante pot conveni stipularea în prezentul contract a unor clauze
compromisorii.
XIII. CLAUZE FINALE
Art. 14 - Partile contractante pot conveni modificarea si/sau completarea prezentului contract
prin act aditional, cu respectarea contractului-cadru si a celorlalte reglementari în vigoare.
Art. 15 - Termenii de specialitate utilizati în prezentul contract sunt definiti de legislatia în
vigoare.
Art. 16 - Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Comercial, ale
Codului Civil, precum si cu celelalte reglementari în vigoare.
Art. 17 - Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract.
Art. 18 - Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.

OPERATOR
Director General
Eugen MOCAN

SOLICITANT/UTILIZATOR
…………………………….

Serviciul Comercial
Marius NICOLESCU

Serviciul Tehnic Avizari
Dorina UTICA

3

