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CONTRACT DE RACORDARE 
la Conducta din Amonte (CA) 

nr. ………/……………../……………… 
   
I. Părțile contractante 
  

  Societatea Naţională ROMGAZ - S.A., cu sediul în Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş nr. 4, 
judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 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 Licenţei de operare nr. 1941/2014 a 
conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale denumită în continuare 
operator conducta din amonte (OCA) , 
  și 
  .................................................., cu sediul în localitatea .............., str. ................................. nr. 
........, judeţul ..............., înregistrată (în condiţiile legii) .........................., cod unic de înregistrare 
RO ......................., cont IBAN ..............................., deschis la banca ............, reprezentată legal 
prin domnul ........................., în calitate de ................................, denumită în continuare solicitant, 
 

  au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze. 

II. Documente de referință, definiții și abrevieri 

Documente de referință 

1. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare Lege; 

2. Regulamentul privind racordarea la conductele de alimentare din amonte, aprobat prin 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

60/2016 cu toate modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament 

racordare conducte amonte (RRCA); 

3. Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte aprobat prin Ordinul 

185/2020 al președintelui ANRE, denumit în continuare Regulament acces conducte 

amonte (RACA); 

4. Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;  

5. Decizia nr. 1220/07.11.2006 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei privind aprobarea „Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția 

conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale”;  

6. Ordin nr. 182/21.10.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea 

persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale;  

7. Legea nr. 350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu completările și 

modificările ulterioare;  

8. Hotărârea nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor și instalații aferente acestora;  

9. Hotărârea nr. 51/05.02.1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de 

producție;  

10. Ordonanța Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, 

echipamente și instalații tehnologice industriale;  

11. Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcții, toate cu modificările și completările 

ulterioare – punctele 4-11 denumite în continuare legislație incidentă aplicabilă. 

http://intralegisv/legis/oficiale/afis.php?f=19178
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Definiții și abrevieri 

1. ATR   - Aviz tehnic de racordare emis de OCA în baza RRCA 

2. CA   - Conductă Amonte 

3. CTE  - Comisia tehnico economică Romgaz Sucursala Mediaș/Tg. Mureș 

4. OCA  - Operator conductă amonte 

5. RACA  - Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte 
aprobat prin Ordinul 185/2020 al președintelui ANRE, denumit în continuare 
Regulament acces conducte amonte 

6. RRCA  - Regulamentul privind racordarea la conductele de alimentare din amonte, 

aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei nr. 60/2016 cu toate modificările și completările 
ulterioare, denumit în continuare Regulament racordare conducte amonte 

7. SRMP     - Stație de reglare măsurare predare 

8. PIF  - punerea în funcțiune (a instalației de racordare) 

III. Obiectul contractului 

ART. 1. Obiectul contractului îl constituie racordarea la conducta amonte (CA) a obiectivului 
solicitantului, în conformitate cu prevederile  ATR emis de OCA. 

IV. Documente şi date generale; 

ART. 2. Documentele generale necesare pentru încheierea contractului de racordare la conducta 
din amonte (CA) sunt: 

  1. Cererea de racordare inclusiv documentele anexate, prevăzute la art. 8 alin. (2) din RRCA-
nu fac parte din contract 

        2. Avizul tehnic de racordare (ATR) emis in baza cererii de racordare înregistrată la OCA -
anexă la contract (Anexa 1); 

ART. 3. Datele și informațiile din ATR necesare pentru încheierea contractului de racordare la 
conducta amonte (CA) sunt: 

  1. denumirea și amplasamentul obiectivului pentru care se solicită racordarea: racord și SRMP 
........................., unitatea administrativ teritorială (UAT) ......................, județul ................... ; 

  2. soluția tehnică de racordare: conform Avizului tehnic de racordare nr. 
.......................................................... parte integrantă din contract 

V. Durata contractului 

ART. 4. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. 

  (2) Prezentul contract este valabil până la data punerii în funcțiune (PIF) a instalației de 

racordare, dar nu mai mult de ............ luni de la data semnării acestuia. 

  (3) Îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor contractuale, cu acordul celeilalte părți, atrage după 

sine decalarea, corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligații. 

VI. Valoarea contractului:Tarife/Facturare/Plată  

ART. 5.1.Tarife.Facturare.Plata.  
În vederea  realizării cuplării instalației de racordare (racord și  SRMP) conform ATR,  OCA este 
îndreptățit să încaseze un tarif de racordare care este compus din următoarele:   

1. costul (tariful) de analiză solicitare și emitere ATR (detaliat în Anexa nr. 2) și are 
valoarea de ..........................., la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare; 
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costul de analiză va fi achitat în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea prezentului 
contract pe bază de factură emisă de OCA prin Sucursala Medias/Mureș. 

2. costurile în legătură cu refularea gazelor din CA în vederea racordării sunt compuse din 

următoarele: 

i) costul gazelor refulate în vederea  racordarii care va calculat prin înmulțirea volumului 

gazelor refulate cu prețul de furnizare unitar valabil la momentul refularii; 

ii) orice alte cheltuieli ale  OCA aferente operațiunilor de refulare a gazelor din CA în 

vederea racordării inclusiv dar fara a se limita la costurile de transport personal la locatie 

in vederea executarii operatiunii de refulare (detaliate in Anexa 3); 

În termen de 10 zile de la data racordarii , OCA, prin Sucursala Mediaș/Mureș va factura 

solicitantului costurile enumarate mai sus, pentru punctul i)si ii) și va anexa la factură Nota 

de calcul, iar pentru punctul ii) va anexa la factura devizul lucrarilor. 

Solicitantul va achita factura emisa de OCA în termen de 30 de zile de la data emiterii. 

3. costurile în legătură cu PIF a instalației de racordare sunt compuse din următoarele: 

i) costul gazelor utilizate la PIF a instalației de racordare (racord și SRMP) care va fi 

calculat prin înmulțirea volumului gazelor utilizate cu prețul de furnizare unitar valabil la 

data PIF; 

ii) orice alte cheltuieli ale  OCA aferente PIF a instalației de racordare inclusiv dar fara a 

se limita la costurile de transport personal la locatie in vederea executarii operatiunii de 

refulare (detaliate in Anexa 3);  

În termen de 10 zile de la data PIF, OCA, prin Sucursala Mediaș/Mureș va factura 

solicitantului costurile enumerate mai sus, pentru punctul i) si ii)și va anexa la factura Nota 

de calcul, iar pentru punctul ii) va anexa la factură devizul lucrarilor. 

Solicitantul va achita factura OCA în termen de 30 de zile de la data emiterii. 

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. 

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 serviciilor de operare prestate.  

VII. Lucrările desfășurate pentru realizarea/modificarea/instalației de racordare.  

ART. 6. Fazele desfășurării lucrărilor conform legislației incidente aplicabile, sunt:  

a) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor  conform Legii și legislației 
incidente aplicabile emise de organismele/autoritățile abilitate - în sarcina solicitantului 

b) proiectarea instalației de racordare de catre un tert autorizat in conditiile Legii - în sarcina 
solicitantului;  

c) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic al instalației de racordare de către un           
verificator de proiecte atestat de ANRE - în sarcina solicitantului;    

d) avizarea proiectului tehnic în CTE ROMGAZ (sucursala Mediaș/Mureș) - în sarcina OCA;   

e) obținerea drepturilor (acces/proprietate-temporare/definitive) asupra terenurilor afectate 
(inclusiv căile de acces) - în sarcina solicitantului;       

f) obținerea autorizației de construire a instalației de racordare - în sarcina solicitantului;  
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g) execuția instalației de racordare - în sarcina solicitantului prin intermediul agenților 
economici autorizați ANRE în condițiile Legii; 

h) urmărirea lucrărilor pentru execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației 
de  racordare - în sarcina comună a solicitantului și a OCA.  

VIII. Drepturi și obligații ale OCA 

ART. 7. (1) Drepturi: 

a) să încaseze tariful de racordare, pe componente de cost, conform prevederilor Art. 5 din 

prezentul contract; 

b) să modifice soluția de racordare precizată în ATR în condițiile Art.20 (5) ale RRCA; 

c) să urmărească desfășurarea lucrărilor prin participarea la toate fazele determinante ale execuției 

instalației de racordare, conform legislației incidente aplicabile, până la punerea în funcțiune ; 

d) să solicite suspendarea racordării la CA în condițiile Art.19 (3) din RRCA; 

e) să utilizeze cu titlu gratuit instalația de racordare constituită în baza ATR după recepția și 

punerea în funcțiune a acesteia;  

f) să perceapă și să încaseze un tarif de operare/exploatare a instalației de racordare, (inclusiv                

odorizare/condiționare după caz) în baza unui contract de operare/exploatare încheiat cu 

solicitantul, înainte de punerea în funcțiune a instalației de racordare; 

g) să suspende punerea în funcțiune, dacă solicitantul nu a încheiat contractul de               

operare/exploatare; potrivit art. 15 din RRCA 

h) dacă este cazul, cel târziu la data   punerii în funcțiune a instalației de racordare, să încheie cu 

solicitantul un Contract de acces la CA, în  condițiile RACA; 

i) să beneficieze de toate drepturile care i se cuvin conform RRCA.  

(2) Obligații 

a) să avizeze în CTE proiectul tehnic de racordare întocmit conform legii și a legislației incidente 

aplicabile; 

b) să respecte reglementările legale în vigoare cu privire la asigurarea securității și sănătății în 

muncă a personalului propriu care participă la fazele determinante pe toată durata de execuție a 

lucrărilor care fac obiectul prezentului contract; 

c) să respecte toate obligațiile care îi revin conform RRCA; 

d) să stabilească de acord comun cu solicitantul data de punere în funcțiune a instalației. 

IX. Drepturi și obligații ale solicitantului 

ART. 8. (1) Drepturi 

a) să își exercite dreptul de proprietate asupra racordului și a conductelor și echipamentelor 

necesare asigurării/măsurării calității gazelor naturale, a volumului acestora, a reglării presiunii și 

asigurării odorizării, după caz;  

b) să beneficieze de toate drepturile care i se cuvin conform RRCA. 

c) să încheie cu acordul OCA, în condițiile stipulate de RRCA, un contract de operare/exploatare 

cu un terț autorizat, altul decât OCA. 

(2) Obligații 

a)  să achite tariful de racordare, pe componente de cost conform prevederilor art. 5 din prezentul 
contract;    
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b) să obțină in conditiile Legii si a legislatiei incidente,toate avizele și autorizațiile necesare, inclusiv 
dar fara a se limita la certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru executarea  
instalației de racordare (racord și SRMP); 

c) să asigure proiectarea, verificarea, execuția și urmărirea execuției lucrărilor, să participe la 
recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare în condițiile legislației incidente aplicabile;  

d) să asigure obținerea acordului scris și despăgubirea proprietarilor de terenuri afectați de 
realizarea instalației de racordare; 

e) dacă este cazul, să obțină dreptul de proprietate asupra terenului pe care va fi realizată instalația 
de suprafață (SRMP), inclusiv asupra căilor de acces; 

f) dacă este cazul, să scoată temporar sau definitiv din circuitul agricol terenul necesar execuției 
lucrării; 

g)  să respecte reglementările legale în vigoare cu privire la asigurarea securității și sănătății în 
muncă a personalului propriu care participă la fazele determinante pe toată durata de execuție a 
lucrărilor care fac obiectul prezentului contract; 

h)  să încheie cu OCA si/sau cu acordul OCA cu un terț autorizat, altul decât OCA, un contract de 
operare/exploatare a instalației de racordare, înainte de punerea în funcțiune a acesteia; 

i) în situația încheierii unui contract de operare/exploatare a instalației de racordare cu OCA, să 
solicite furnizorului instalației de racordare, încă din faza de achiziție a acesteia și să pună la 
dispoziția OCA, informații detaliate în legătură cu recomandările/cerințele producătorului fiecărui 
echipament/dispozitiv din componența acesteia, privind operațiunile de operare/exploatare; 

j)  în situația încheierii unui contract de operare/exploatare a instalației de racordare cu OCA, dacă 
este cazul, la solicitarea OCA, înainte de punerea în funcțiune, să asigure pe cheltuiala proprie, 
școlarizarea in situ (la fața locului) a personalului implicat în operarea/exploatareainstalației de 
racordare; 

k)  în situația încheierii unui contract de operare/exploatare a instalației de racordare cu OCA, să 
asigure exercitarea cu titlu gratuit de către OCA a drepturilor de uz și de servitute pentru 
exploatarea/operarea instalației de racordare; 

l)   dacă este aplicabil, cel târziu la data  punerii în funcțiune, să încheie cu OCA un Contract de 
acces la CA în condițiile RACA; 

m) să transmită OCA prin adresă oficială data de începere a lucrărilor de execuție și data recepției 
instalației de racordare), să stabilească de acord comun cu operatorul CA data de punere în 
funcțiune a instalație; 

X. Răspunderea contractuală 

ART. 9. (1) Îndeplinirea cu întârziere a obligației de achitare a sumelor prevăzute la Art. 5 atrage 
angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalități de 0,1%/zi din valoarea facturii, 
calculate de la data scadentă pentru plata acestora. 

  (2) OCA nu răspunde de întârzierile cauzate în execuția contractului de către terți angajați de 

solicitant, sau de pagube înregistrate de solicitantul instalației de racordare sau de orice alt terț, în 

legătură cu întârzieri cauzate de terți angajați de solicitantul instalației de racordare, în legătură cu 

proiectarea/autorizarea/execuția instalației de racordare.    

        (3) În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale de plată din culpa 

sa exclusivă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare 

a plătii, OCA este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract prin transmiterea unei 

notificări, fără punere în întârziere sau alte formalități.  

XI.Clauza de confidențialitate. 

Art. 10. (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, a documentelor şi a 
informațiilor obținute din derularea contractului. 
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(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), următoarele date, documente şi informații: 
- cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
- 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.  

XII. Încetarea contractului 

ART. 11. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei contractului, stabilită conform Art. 4 alin. (2); 

b) în cazul rezilierii contractului, în situația prevăzută la Art. 9 alin. (3); 

c) la solicitarea uneia din părți, sub condiția notificării prealabile în termen de 5 zile 
calendaristice, cu acordul celeilalte părți; 

d) în situația în care autoritățile administrative nu eliberează avizele și autorizațiile necesare 
execuției lucrărilor;  

            e) prin denunțare în caz de inițiere a procedurilor de faliment, dizolvare, lichidare sau 

retragere a licenței, după caz,  a partenerului contractual; 

            f) în urma unui caz de forță majoră, conform contractului.  

XIII. Cesionarea contractului. 

Art.12. (1) Nici una dintre părți nu va putea ceda unui terț, în orice mod, în tot sau în parte, 

drepturile și/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. 

XIV. Notificări 

ART. 13. (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 OCA: 

Sucursala de Producție Mediaș/Mureș 

Adresă: 

Fax :  

Tel :  

E-mail:  

Pentru Solicitant:  

Denumire: 

Adresă:  

Fax: 
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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.  

XV. Forța majoră 

ART. 14.  

(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.  

XVI. Legislație aplicabilă și soluționarea litigiilor 

ART. 15. (1) Prevederile prezentului contract se supun legislației române în vigoare și se 
interpretează în conformitate cu aceasta. 

(2) Părțile 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.    
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XVII. Protecția datelor. 

Art. 16. 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. 17. 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. 18. 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. 19. 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. 20. Părțile acționează în calitate de operatori independenți pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal ale Persoanelor Vizate Relevante în temeiul prezentului Contract sau în legătură 

cu acesta. Părțile recunosc că nu acționează în calitate de operatori comuni în temeiul articolului 

26 din GDPR. 

Art. 21. 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. Clauze finale  

ART. 22. Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin 
act adițional, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

ART. 23. Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare. 

ART.24. În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părțile se obligă să comunice, în 
termen de maximum 30 (treizeci) zile calendaristice înainte de această dată, modul de preluare a 
obligațiilor contractuale reciproce. 

ART. 25. Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum și cu 
celelalte reglementări în vigoare. 

ART. 26. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți. 

ART. 27. Anexa nr. 1  și 2 fac parte integrantă din prezentul contract. 

ART. 28. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,      /        /             , în două exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
  Operator CA,                                                                                     Solicitant, 
  ..............................                                                                            …………………… 
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