
 

CONTRACT DE ACCES 

la Conducta din Amonte (CA) 

nr. ………/……………../……………… 

 

I. Părţile contractante. 

  Societatea Națională ROMGAZ - S.A., cu sediul în Mediaș, Piața Constantin I. Motaş nr. 4, 

județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. 

J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, reprezentată legal prin domnul 

............................., în calitate de Director General, în calitate de titular al Licenței de operare nr. 

1941/2014 a conductelor de alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale denumită 

în continuare Operator conductă din amonte (OCA), 

  și 

  .................................................., cu sediul în localitatea .............., str. ................................. 

nr. ........, județul ..............., înregistrată (în condiţiile legii) .........................., cod unic de 

înregistrare RO ......................., cont IBAN ..............................., deschis la banca ............, 

reprezentată legal prin domnul ........................., în calitate de ................................, denumită în 

continuare în calitate de Utilizator al conductelor de alimentare din amonte (UCA),  

denumite în mod colectiv Părțile, au convenit încheierea prezentului contract, denumit în cele ce 

urmează „Contractul“ cu respectarea următoarelor clauze. 

 

II. Termeni, definiții, abrevieri. 

Art. 1. (1) Termenii utilizați în prezentul Contract sunt definiți în următoarele acte normative: 

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumită în continuare Lege; 

b) Regulamentul privind racordarea la conductele de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul 

președintelui ANRE nr. 60/2016 cu toate modificările şi completările ulterioare, denumit în 

continuare Regulament racordare conducte amonte (RRCA); 

c) Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte aprobat prin Ordinul 

președintelui ANRE nr. 185/2020, denumit în continuare Regulament acces conducte amonte 

(RACA). 

(2) În accepțiunea acestui Contract, termenii și abrevierile de mai jos vor avea următorul înțeles: 

a) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

b) ATR - Aviz tehnic de racordare emis de OCA în baza RRCA; 
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c) Capacitate tehnică aprobată - debitul maxim în condiții standard (288,15 K, 101.325 Pa), 

exprimat în metri cubi pe unitate de timp, oferit de producător/OCA unui UCA, printr-un ATR, 

luând în considerare integritatea/siguranța sistemului respectiv şi cerinţele de exploatare ale 

acestuia. 

 

III. Obiectul Contractului. 

Art. 2. (1) Obiectul prezentului Contract îl constituie stabilirea condițiilor, drepturilor și obligațiilor 

aferente accesului UCA la CA, desemnând ansamblul de activități şi operațiuni desfășurate de 

OCA, pentru sau în legătură cu accesul la CA, respectiv cu rezervarea capacității în punctele 

de intrare/ieșire după caz în/din CA, necesară preluării/predării către UCA a cantităţilor de gaze 

naturale în compoziția şi la calitatea stipulate în ATR conform Contractului de racordare la CA 

nr….din…. încheiat în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare la conductele de 

alimentare din amonte (RRCA). 

(2) Profilul lunar al capacității rezervate și contractate în punctele de intrare şi de ieșire în/din CA, 

exprimată în unități de volum (Nmc) pe unitatea de timp este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul 

Contract şi nu poate depăși capacitatea tehnică aprobată prin ATR. Acest profil poate fi revizuit 

prin acordul părților, de două ori pe an, semestrial cu cel puțin 30 zile înaintea începerii 

semestrului.  

(3) În situaţia existenței a mai mult de un UCA pe același punct de racordare, în cazul depășirii 

capacității lunare contractate, cu afectarea capacității contractate de celălalt (ceilalți) UCA, se 

percepe pentru capacitatea depășită o penalitate egală cu 10% din tariful de acces conform Art. 

5.  

(4) În situaţia descrisă la alin. (3), depășirea de capacitate se va determina lunar ca diferență între 

capacitatea rezervată conform Anexei 1 la Contract și capacitatea efectiv utilizată în situația în 

care aceasta va fi mai mare decât capacitatea rezervată. Capacitatea efectiv utilizată va rezulta 

în urma măsurării cantităților de gaze descărcate din/în CA prin intermediul contorului instalației 

de racordare şi raportarea la unitatea de timp prevăzută în Anexa nr. 1.  

(5) În situaţia descrisă la alin. (3), UCA care a fost afectat de depășirea de capacitate a altui UCA, 

este îndreptățit să solicite de la OCA, pentru capacitatea afectată o penalitate echivalentă cu cea 

încasată de OCA de la UCA care a depășit capacitatea contractată (10% din tariful de acces). 

(6) Capacitatea contractată şi neutilizată nu poate face obiectul unei rambursări din partea OCA 

către UCA, în conformitate cu principiul „Use it or Lose it”- ,,Folosește sau Pierzi”. 

 

IV. Durata Contractului.  

Art. 3. (1) Prezentul Contract are valabilitate de un an de la data încheierii și se prelungește 

automat la ajungerea la termen dacă Părțile nu convin altfel. Intervalul de timp pentru care 

Contractul se poate prelungi automat nu poate depăși durata maximă precizată în ATR care a 

făcut obiectul Contractului de racordare.  
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(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) de mai sus, prelungirea duratei de valabilitate a 

Contractului la finalul intervalului de timp conform ATR, se poate realiza doar cu acordul explicit 

al Părților prin încheierea unui act adițional.  

(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), neanunțarea în scris, de către oricare dintre părți, a 

intenției  de a prelungi Contractul, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea 

duratei de valabilitate, atrage încetarea de drept a acestuia. 

 

V. Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieșire din conductele de alimentare 

din amonte. 

Art. 4. Măsurarea cantităților de gaze naturale se face continuu în conformitate cu prevederile 

legislaţiei specifice, determinarea cantităților intrate/ieșite în/din CA, realizându-se în conformitate 

cu prevederile Regulamentului de măsurare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

VI. Tarife, facturare și plată. 

Art. 5. (1) UCA va plăti OCA contravaloarea utilizării CA, respectiv tariful de acces în punctul de 

racordare, exprimat în lei/Nmc/h, în cuantum de……… 

(2) Ajustarea tarifului se va face anual, la începutul anului, cu indicele prețurilor de consum (media 

anuală) comunicat de către Comisia Națională de Prognoză de Statistică conform celei mai 

recente publicări pe site, după următoarea formulă: 

Tarif an N = Tarif an N-1 x I.P.C. an N-1 versus an N-2 

Unde: I.P.C. an N-1 versus an N-2 este indicele anual al prețurilor de consum din anul N-1 față de anul 

N-2 comunicat de către Institutul National de statistică exprimat în procente. 

Tariful se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de 

câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire 

a Contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale 

Părților şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. 

Actualizarea tarifului Contractului va fi realizată, pe perioada de valabilitate a Contractului, ori de 

câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a 

acestuia. 

Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea tarifului Contractului, fără a 

se limita la, următoarele: 

    a) modificări legislative sau acte administrative emise de către autoritățile publice care au ca 

obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se 

reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat tariful Contractului; 
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    b) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului care influențează şi impune 

redimensionarea elementelor ofertate şi tarifului contractului, cu condiția încadrării în procentele 

aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege. 

Tariful va fi modificat, printr-un Act adițional care va fi semnat de cele două părți. 

 

Plata. 

(3) UCA/OCA (după caz) va prelua, în baza şi în conformitate cu rezervarea de capacitate, 

cantitățile de gaze naturale descărcate din/în CA, în punctele de predare primire pe bază de 

proces verbal de citire a contorului în prima zi a lunii următoare. În primele 5 zile lucrătoare de la 

încheierea lunii, Părțile vor încheia un proces verbal care va sta la baza emiterii facturilor pentru 

serviciile de acces la CA.  

(4) a) Cu cel puțin 7 zile înainte de prima lună de utilizare CA în baza acestui Contract, UCA va 

prezenta OCA o garanție financiară. Garanția va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție 

bancară a cărei valabilitate va fi cu minim 65 de zile calendaristice mai mare decât ultima zi a 

ultimei luni care face obiectul Contractului. Cuantumul acestei garanții va fi egal cu nivelul 

contravalorii capacității rezervate însumate pentru cele mai mari 3 luni (TVA inclus) din perioada 

de Contract.  

b) Cumpărătorul se obligă să menţină şi să reînnoiască garanţia până la îndeplinirea tuturor 

obligaţiilor de plată ce decurg din prezentul Contract. Astfel, în cazul suplimentării capacității 

rezervate precum și în cazul prelungirii Contractului, UCA va revizui corespunzător parametrii 

garanției care va fi prezentată OCA cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data operării 

suplimentării capacității rezervate/prelungirii Contractului. 

c) Pentru situația în care UCA optează pentru garantarea plăților în baza acestui Contract cu 

scrisoare de garanție bancară conform lit. a) și b) de la prezentul alin. (4), OCA va emite factura 

către UCA în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal indicat la alin. 

(3) de mai sus.  

(d) Plata contravalorii facturilor emise conform lit. c) de la prezentul alin. (4) se face în contul 

bancar prevăzut pe factura emisă de OCA în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii 

facturii. 

(5) (a) Prin excepție de la prevederile alin. (4) de la prezentul articol, UCA poate opta pentru plata 

lunară în avans. Factura de avans emisă de către OCA va fi plătită cel mai târziu cu 7 zile înainte 

de începerea fiecărei luni.  

(b) După finalul fiecărei luni, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea procesului 

verbal indicat la alin. (3) de la prezentul articol, OCA va emite factura lunară de regularizare. Plata 

facturii de regularizare se va face în contul bancar prevăzut pe factură în termen de 15 zile 

calendaristice de la data primirii facturii.  

(c) În situaţia în care UCA a achitat un avans mai mare decât contravaloarea facturii de 

regularizare, suma respectivă plătită în plus va fi considerată avans parțial pentru luna următoare 
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datei emiterii facturii lunare, urmând ca UCA să achite diferența de avans conform prevederilor 

contractuale. 

(6) În cazul în care data scadenței facturii/facturilor emise în baza acestui Contract este zi 

nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare. 

(7) Obligațiile de plată în baza acestui Contract sunt considerate îndeplinite la data înregistrării 

sumelor respective totale în contul OCA. 

Imputatia plății. 

(8) Plata contravalorii obligațiilor rezultate indiferent de temeiul lor contractual sau legal, se va 

opera în ordinea scadențelor datoriilor rezultate din prezentul Contract şi din alte contracte 

încheiate între părți. În situația în care toate datoriile sunt la fel de scadente, imputația se va face 

mai întâi asupra datoriilor mai oneroase până la achitarea integrală a acestora. 

(9) În toate cazurile, plata se va imputa mai întâi asupra cheltuielilor de judecată și executare, 

apoi asupra ratelor, dobânzilor și penalităților, în ordinea cronologică a scadenței acestora și în 

final, asupra facturilor reprezentând contravaloarea rezervării de capacitate la conductele din 

amonte rezultate din prezentul Contract și din alte contracte încheiate.  

 

VII. Drepturile şi obligațiile OCA. 

Art. 6. (1) Drepturi: 

a) să încaseze integral și la termen contravaloarea serviciilor prestate;   

b) să sisteze prestarea serviciilor de acces la CA, în cazul în care UCA nu are încheiat un 

contract pentru operarea CA respectiv nu are încheiat un contract de furnizare gaze;  

c) să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor de acces la CA, cu preavizare de 3 zile, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul Contract; 

d) să factureze UCA contravaloarea serviciilor de acces la CA prestate, cu respectarea 

tarifelor prevăzute în prezentul Contract; 

e) să limiteze/să întrerupă prestarea serviciilor de acces la CA în scopul remedierii 

defecţiunilor tehnice apărute în CA sau instalaţia de racordare, cu informarea UCA în maxim 4 

ore de la producerea evenimentului; în această situație, în luna/lunile în care au intervenit aceste 

defecțiuni tehnice nu sunt aplicabile prevederile Art. 2 alin. (6), facturarea, respectiv, plata 

făcându-se la capacitatea efectiv utilizată; 

f) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de acces la CA pe perioadele în care se 

realizează operaţiunile de întreţinere şi mentenanţă la CA sau instalaţia de racordare, cu 

informarea utilizatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte; în aceasta situație, în luna/lunile în care au 

loc aceste operațiuni, nu sunt aplicabile prevederile Art. 2 alin. (6), facturarea respectiv plata 

făcându-se la capacitatea efectiv utilizată; 
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g) să răspundă şi să soluţioneze sesizările UCA, referitoare la prestarea serviciilor de acces 

la CA, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h) să solicite UCA constituirea scrisorii de garanție bancară în condițiile stipulate la Art. 5 

alin. (4) dacă UCA optează pentru această modalitate de garantare a îndeplinirii obligației de 

plată; 

i) să solicite UCA modificarea prezentului Contract în cazul modificării circumstanțelor care au 

stat la baza încheierii acestuia; 

j) să înceteze/rezilieze Contractul în condițiile prevăzute la Art. 11, Art. 12 și Art. 13. 

Nota: Sistarea prestării serviciilor de acces la CA are drept consecință directă întreruperea 

fluxului fizic de gaze/sistarea alimentării cu gaze naturale dinspre/înspre CA în punctul de 

racordare. 

           (2) Obligaţii: 

a) să anunţe UCA cu 3 zile înainte, în legătură cu eventualele limitări/întreruperi în prestarea 

serviciilor de acces la CA în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată; 

b) să reia prestarea serviciilor de acces la CA în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii 

obligaţiilor de plată; 

c) să inițieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării 

circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia; 

e) să respecte toate obligațiile astfel cum acestea sunt prevăzute în RACA. 

 

VIII. Drepturile şi obligațiile UCA. 

Art. 7. (1) Drepturi: 

a) să solicite operatorului CA să modifice prezentul Contract în cazul modificării 

circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia;  

 

b) să înceteze Contractul în condițiile prevăzute la Art. 11; 

 

c) toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în RACA. 

(2) Obligaţii: 

a) să plătească integral şi la termen facturile emise de OCA, reprezentând contravaloarea 

serviciilor de acces la CA prestate; 

b) să anunţe OCA, în legătură cu schimbarea operatorului instalaţiei de racordare respectiv 

a furnizorului desemnat; 



7 
 

c) să constituie în favoarea OCA garanția financiară sub formă de scrisoare de garanție cu 

respectarea celor prevăzute la Art. 5 alin. (4), dacă UCA optează pentru această modalitate de 

garantare a îndeplinirii obligației de plată; 

d) toate celelalte obligaţii astfel cum acestea sunt prevăzute în RACA; 

e) în situaţia în care OCA nu este şi operatorul instalaţiei de racordare, UCA să informeze 

OCA cu un preaviz de 5 zile asupra lucrărilor de mentenanţă la instalaţia de racordare 

programate, sau în termen de 6 ore de la producerea unei defecțiuni tehnice la instalaţia de 

racordare. UCA va prezenta OCA un PV de remediere a defecțiunilor în conformitate cu legislația 

în vigoare.  

 

IX.  Clauza de confidențialitate. 

Art. 8. (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, a documentelor şi a 

informațiilor obținute din derularea Contractului. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), următoarele date, documente şi informații: 

- cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile Regulamentelor de racordare respectiv 

de acces dacă este cazul; 

- cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părți contractante; 

- cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare. 

(3) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea 

raporturilor contractuale. 

 

X. Răspundere contractuală.  

Art. 9. (1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenele prevăzute în prezentul 

Contract, atrage:  

a) aplicarea unei penalități de 0,1%/zi de întârziere din valoarea neachitată a facturii, calculată 

începând cu prima zi după data scadentă, inclusiv ziua plății, respectiv data creditării contului 

OCA . 

b) întreruperea prestării serviciului de acces la CA şi sistarea alimentării cu gaze naturale, cu 

preaviz de 3 zile calendaristice începând cu ziua imediat următoare expirării termenelor de plată 

prevăzute la Art. 5 alin. (4) și Art. 5 alin. (5) lit. a) și b), în cazul neîndeplinirii obligației de plată. 

(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de plată este 

zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.  

(3) OCA nu răspunde de pagubele aduse instalaţiilor şi echipamentelor UCA sau a terților aflați 

într-un raport contractual cu UCA în urma întreruperii prestării serviciului de acces la CA şi sistării 
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alimentării cu gaze ca urmare a neplății la termen a facturilor emise sau a acțiunilor unor terţi aflați 

în relații contractuale cu UCA. 

 

XI. Forța majoră. 

Art. 10.  

(1) Niciuna dintre Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligații care îi revine în baza 

prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 

respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

(2) Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe perioada de valabilitate a 

prezentului Contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu pot fi luate în 

considerare de Părți și care sunt în mod rezonabil în afara voinței şi controlului Părților. 

(3) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de 

ore de la începerea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lor. 

(4) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României din 

raza teritorială a părţii care invocă forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să 

facă toate demersurile necesare pentru obţinerea Certificatului de Forţă Majoră, în termen de cel 

mult 7 zile de la începerea evenimentului şi să-l comunice celeilalte părţi, prin fax, în termen de 

48 de ore de la obţinerea acestuia. 

(5) Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 

dreptul să işi notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să 

pretindă daune-interese. 

 

XII. Încetarea Contractului. 

Art. 11. (1) Prezentul Contract încetează de drept: 

a) la încheierea perioadei de valabilitate a Contractului; 

 

b) prin acordul Părților; 

 

c) în situaţia în care una din Părți încetează să mai deţină autorizatiile/licențele necesare 

executării obligațiilor din prezentul Contract; 

 

d) în caz de inițiere a procedurilor de faliment, dizolvare, lichidare, după caz, a partenerului 

contractual; 

 

e) în cazul încetării acordului de concesiune încheiat de OCA cu ANRM în legatură cu 

zăcământul/zăcămintele care alimentează cu gaze CA mentionață în Art.2 alin. (1); 
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f) în urma unui caz de forță majoră, conform Contractului. 

(2) Încetarea prezentului Contract nu are niciun efect asupra obligațiilor contractuale care decurg 

din executarea contractului până la încetarea acestuia. 

 

XIII. Rezilierea Contractului. 

Art. 12 

(1) Rezilierea Contractului va opera de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără 

încuviinţarea vreunei instanţe de judecată și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi 

prealabile, prin simpla notificare, dacă UCA nu îsi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la Art. 5 alin. 

(4), Art. 5 alin. (5), respectiv cea de prezentare a garanției bancare si cea de a achita integral şi 

la termen obligaţiile de plată (dacă garanția nu este acoperitoare din punct de vedere valoric și 

valabilitate) conform prevederilor contractuale, în condiţiile și termenele prevăzute în prezentul 

Contract.  

(2) Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului Contract nu are niciun efect asupra 

obligaţiilor deja scadente între Părţi. 

(3) Rezilierea prezentului Contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute 

valabil în intervalul duratei de valabilitate a prezentului Contract, indiferent de momentul 

exigibilităţii acestora. 

Prevederile alin. (2) nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care din voinţa sa a 

determinat încetarea Contractului. 

Art. 13. Rezilierea Contractului în condițiile prevăzute la Art. 12 alin. (1) va opera în termen de 

trei zile de la data primirii notificării de reziliere transmisă de către partea îndreptățită a o solicita. 

 

XIV. – Cesionarea Contractului. 

Art. 14. (1) Niciuna dintre Părți nu va putea ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, 

drepturile şi/sau obligațiile sale decurgând din prezentul Contract decât cu acordul scris al 

celeilalte părți, care nu poate fi refuzat nemotivat. 

(2) Notificarea intenției de cesionare se înaintează celeilalte părți cu minimum 10 zile lucrătoare 

înaintea datei de cesionare planificate. 

(3) Partea notificată are obligația de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la data înregistrării notificării. 
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XV – Notificări. 

Art. 15. (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului Contract să își notifice 

reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen 

de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora. 

(2) Toate notificările sau comunicările între Părți în legătură cu prevederile alin. (1) se vor face în 
scris şi vor fi transmise prin e-mail, fax, trimitere poștală recomandată cu confirmare de primire 
sau prin curier, la adresele indicate mai jos: 

 

Pentru Operatorul Conductei din Amonte (OCA): 

 

Societatea Naţională ROMGAZ - S.A.  

Adresă: 

Fax :  

Tel :  

E-mail:  

 

Pentru Utilizatorul Conductei din Amonte (UCA):  

 

Denumire: 

Adresă:  

Fax: 

Tel : 

E-mail:  

(3) În cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data menționată 

pe această confirmare de către oficiul poștal primitor. 

(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi dacă nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

(5) Schimbarea adresei de corespondenţă a oricăreia dintre părți va fi notificată potrivit 

prevederilor alin. (2) cu cel puţin 2 (două) zile  înainte de a deveni efectivă, în caz contrar 

notificările urmând a fi considerate valabil comunicate chiar şi în situaţia menţiunii „destinatar 

mutat de la adresă” sau similar sau în cazul neridicării de către destinatar a documentului. 

(6) Clauzele prezentului articol au valoare de domiciliu pentru oricare dintre părţi, în scopul 

îndeplinirii formelor procedurale judiciare de citare şi respectiv, de comunicare a actelor de 

procedură. 
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XVI. Legislație aplicabilă şi soluționarea litigiilor. 

Art. 16. (1) Prevederile prezentului Contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se 

interpretează în conformitate cu aceasta. 

(2) Părţile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea Contractului sau cele rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă în termen de 

maxim 30 de zile de la sesizarea oricărei părți. 

(3)  În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente de 

la sediul Operatorului Conductelor din Amonte. 

 

XVII. Protecția datelor. 

Art. 17. Fiecare Parte declară că înțelege că este posibil să se prelucreze anumite date cu 

caracter personal referitoare la personalul, angajații și reprezentanții celeilalte Părți („Persoanele 

Vizate Relevante”) în temeiul prezentului Contract sau în legătură cu acesta. 

Art. 18. Fiecare Parte se angajează să prelucreze datele cu caracter personal ale Persoanelor 

Vizate Relevante în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, inclusiv 

cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția Datelor) („GDPR”) și a legilor 

naționale privind protecția datelor cu caracter personal care pun în aplicare GDPR, fiecare după 

caz, și astfel cum au fost modificate („Legislația Aplicabilă în materie de protecție a datelor”). 

Art. 19. Fiecare Parte se angajează să pună în aplicare măsurile tehnice și de securitate 

corespunzătoare pentru a se conforma Legislației Aplicabile în materie de protecție a datelor. 

Art. 20. Fiecare Parte, acționând în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter 

personal ale Persoanelor Vizate Relevante ale celeilalte Părți în conformitate cu Legislația 

Aplicabilă în materie de protecție a datelor. 

Art. 21. Părțile acționează în calitate de doi operatori independenți de date pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate Relevante în temeiul prezentului Contract 

sau în legătura cu acesta. Părţile recunosc că nu acționează în calitate de operatori comuni în 

temeiul articolului 26 din GDPR. 

Art. 22. Fiecare Parte va depune toate eforturile pentru a-și informa personalul, angajații și 

reprezentanții cu privire la faptul că cealaltă Parte poate prelucra datele cu caracter personal care 

le privesc în conformitate cu alineatul menționat. 

 

XVIII. Alte clauze. 

Art. 23. Orice modificare/completare a prezentului Contract, cu excepția prelungirii automate 

prevăzută la Art. 3 alin. (1), se va face cu acordul scris al Părților prin încheierea unui Act Adițional 

la Contract. 
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Art. 24. În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părţile se obligă să comunice, 

în termen de maximum 30 (treizeci) zile calendaristice înainte de această dată, modul de preluare 

a obligaţiilor contractuale reciproce. 

Art. 25. Dispozițiile prezentului Contract se completează cu prevederile Codului civil, precum şi 

cu celelalte reglementări în vigoare aplicabile. 

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare originale egal autentice şi 

cu aceeași valoare juridică, şi fiecare parte declară că a primit un astfel de exemplar original.  

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Contract: 

- Anexa nr. 1: Profilul capacității rezervate. 

 

 

  Operator al CA                                             Utilizator al CA 

Reprezentant legal,                                            Reprezentant legal, 

 



 

 

Anexa nr. 1 

 

 

 

 

Profilul capacităților rezervate pentru accesul la CA 

 

Locul de rezervare …...................... 

 

Nr. 

crt. 

Perioada contractată 

- lună - 

Capacitate 

(Nmc/lună) 

Observații 

0 1 2 3 

1 Ianuarie   

 ..........   

12 Decembrie   

13 TOTAL   

 

 

 

 

Operator al CA                                                               Utilizator al CA 

Reprezentant legal,                                                              Reprezentant legal, 

 


