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CONTRACT-CADRU
de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale

Parfile contractaute

COMUNA ICU$E$TI, cu sediul in str.Principald, nr.65, localitatea lcuqeqti, comuna Icuqeqti,

judetul Neamt, telefbn/fax 0233 162 521, prirnaria@comunaicusesti.ro, cod 1lscal2613745, contul

nr. RO38TR8224A700700710101X, deschis Ia Trezoreria Roman, reprezentata legal prin domnul

Marius-Vasile Minic6, avand functia de primar, in calitate de concedent,

si

Societatea SC MIHOC OIL SRL, cu sediul social in locaiitatea Leghin, comuna Pipirig, jud.

Neamf, cod postal 617328, telefon/fax 0233740703, inregistratala Oficiul Registrului Comertului

din jud. Neam! cu nr. J2719511996, cod unic de inregistrare 8137551, reprezentata legal prin

doamna Andreea Firdstr[u Mihoc avand functia de administrator, in calitate de concesionar,

au incheiat prezentul contract de concesiune, in baza Raportului procedurii de atribuire nr.

10455 din data de 09.11.2022.

ARTICOLUL 1

Definitii
Termenii si expresiile din cuprinsul contractr,rlui au intelesul prevazut de Legea energiei electrice

si a gazelor naturale nr. 12312012, cu modificarile si completarile ulterioare.

AR'fICOL,tJL2
Obiectul contractului de concesiune

(1) Obiectul prezentului contract il constituie concesionarea serviciului de utilitate publica de

distributie a gazelor naturale in Comuna Icnsesti, in conditiile convenite de parti.
(2) Concesionarul rcalizeaza lucrarile de investitii in confbrmitate ou prevederile caietului de

sarcini, cu respectarea graficului lucrarilor de investitii prevazr.rt in anexa nr 1 .

(3) Lloncedentul acorda concesionarului prin prezentul contract dreptul exclusiv de a exploata

serviciul in cadrul perimetrului concesiunii si de a ef-ectua pentru aceasta toate investitiile
necesare, cu respectarea contractului si a legislatiei in vigoare. Atat obligatia de rcalizare a

investitiilor, in confbrtnitate cu graflcr"rl lucrarilor de investitii prevazut in anexa nr. 1 la prezentul

contract, cat si obligatia de exploatare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor

naturale reprezinta obligatii principale ale concesionarului.

(4) Concesionarul este responsabil de realizarea serrriciului de utilitate publica de distributie a

gazelor naturale, in conformitate cu contractul si cu legislatia in vigoare.
(5) Concesionarul va presta serviciul de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pe

propriul risc si va raspunde pentru lucrarile eflectuate, bunurile in folosinta, precum si pentru

prestarea servi ciului.

AR'TICOLUL3
Redeventa si modalitatile de plata a acesteia
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(1) Redeventa stabilita in conditiile ofertei financiare este cle 3% din tariful de distributie aplicat la

totalul cantitatii de gaze naturale distribuite.

(2)Plata redeventei se va efectua trimestrial, cel tarziupanala data de 30 a primei luni a trimestrului

trrmator; redeventa se va calcula in baza cantitatilor de gaze naturale distribuite in trimestrul

precedent.

(3) Plata cu intarziere a redeventei conduce la aplicarea de penalitati, in cuantumul prevazut pentru

plata cu intarziere a obligatiilor tlscale. Redeventa si penalitatile af-erente se vor executa cu

prioritate de catre concedent din scrisoarea de garantie bancara a platii tedeventei prevazute in

prezentul contract.

(a) In situatia executarii garantiei de plata a redeventei, conform alin. (3), scrisoarea de garantie

respectiva va fi reinnoita sau completata de catre concesionar in termen de 30 de zile calendaristice

de la data executarii.

(5) Plata redeventei se f-ace in contul RO80TREZ49221A300530XXXX, confbrm prevederilor

legale in vigoare.

(6) Cheltuielile inregistrate cu plata redeventei vor fi suportate de concesionar si reprezinta suma

datorata de acesta pentru prestarea serviciului de utilitate publica de distribulie a gazelor naturale.

ARTICOLUL4
Garantii si asigurari

(1) In tennen de 70 de zile de la data semnarii prezentului contract, concesionarul va depune, cu titlu
de garantie a platii redeventei, o scrisoare de garantie bancara neconditionata, in fbrma prevazuta in

anexa nr. 3.

(2) Scrisoarea de garantie bancara se reinnoieste anual, pana cel tarziu la data expirarii celei

precedente.

(3) Suma acoperita de scrisoarea de garantie va fi:
a) 50% din redeventa calculata inbaza cantitatii de gaze naturale estimate a fi distribuita in primul

an de functionare a sistemului de distribr-rtie a gazelor naturale din perirnetrul concesiunii, pentru

scrisorile depuse in perioada de timp cuprinsa intre termenul prevazut alin. (1) si pana la irnplinirea

trnui an de la data punerii in functiune a investitiilor prevazute in art.9;
b) 50% din redeventa calculata inbaza de date inregistrata cu privire la cantitateade gaze naturale

distribuita in anul precedent, pentru scrisorile depuse dupa implinirea unui an de la data punerii in
functiune a investitiilor prevazute in prezentul contract.

(a) In cazul in care concesionarul va incalca obligatiile ce ii revin potrivit art. 3 alin. (4) si nu

remediaza situatia in termen de 5 zile, concedentul este in drept sa considere contractul incetat fara

nicio punere in intarziere si lbra nicio lbrmalitate prealabila.
(5) In termen de maximum 20 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul
va prezenta concedentului scrisoarea de garantie bancara de buna executie pentru garantarea

investitiilor asumate, in cuanturn de3o/o din valoarea totala a investitiei, avand valabilitate pentru

toata perioada de realizare a investitiei, conform anexei nr. 4.

(6) In cazul neexecutarii obligatiei de realizare a investitiilor, la termenele expres mentionate in
graficul fizic si valoric, acesta va fi notificat, avand un termen de 30 de zile pentru rczolvarca
situatiei.

(7) In cazul in care termenul frnal pentru punerea in functiune se va modif-rca prin act aditional la

prezentul contract, din culpa concesionarului, acesta va achita, incepand cu data de la care se afla in
\ntaruiere, o despagubire in cuantumul valorii redeventei calculate la cantitatea de gaze ce ar fi
trebuit livrata, corespunzatoare perioadei in care se atla)rn



(8) Concesionarul nu se poate libera oferind despagubirea convenita, iar concedentul poate cere

executarea clauzei penale fara a fi tinut sa dovedeasca vreun prejudiciu.

(9) Penalitatile si daunele-interese nu se cer de catre concedent atunci cand executarea obligatiilor

de catre concesionar a devenit imposibila din cauze nein,putabile acestuia.

(10) Concedentul cere, in cazul prevazut la a1in.(7), atat indeplinirea obligatiei de realizare a

investitiei, cat si plata despagubirii. Plata despagubirii nu il exonereaza pe concesionar de realizarea

investitiilor angajate, cu exceptia situatiei in care solicita expres incetarea contractului.

(11) Concedentul are dreptul de a emite pretentii asLrpra garantiei de buna executie pentru garantarea

investitiilor oricand pe parcurslrl indeplinirii contractului, incepand cu data neexecutarii obligatiei de

realizare a investitiilor, din culpa concesionarului, cu notificarea prealabila a acestuia.

(12) In situatia executarii scrisorii de garantie bancara de buna executie pentru garantarea

investitiilor, scrisoarea de garantie respectiva va fi reinnoita sau completata de catre concesionar,

in termen de 30 de zile calendaristice de la data executarii.

(13) Neprezenlarea scrisorii bancare de br-rna executiepentrugarantareainvestitiilorintermenul
prevazut la alin. (5), precum si neindeplinirea obligatiei de reinnoire sau completarea acestei scrisori

conform alin. (12) vor atrage incetarea de plin drept a contractului fara nicio punere in intarziere si

fara nicio formalitate prealabila, daca situatia nu se remediaza in 15 zile de la data scadenta.

ARTICOLUL5
Tarif-ele practicate de concesionar

(1) Pe intreaga durata a derularii contractului, concesionarul se obliga sa respecte tarif-ele de

distributie reglementate in contractele de distributie a gazelor naturale.

(2)Tarifele prevazute Ia alin. (1) pot fl modilicate pe durata de valabilitate a contractului, conform

reglementarilor in vigoare.

(3) Pana la data la care concesionarul/afiliatul, dupa caz, asigura furnizarea gazelor naturale la pret

reglementat si in baza contractelor-cadru conform prevederilor legale in vigoare, acesta se obliga sa

respecte, in contractele de furnizare, preturile fir-rale reglementate si rnetodologiile de reglementare a

acestora, aprobate de catre ANRE.

ARTICOI,I]L6
Durata oontractului

(l) Prezentul contract se incheie pe o perioada de 49 ani, incepand cn data semnarii lui de catre

ambele parti.

(2) Contractul poate fi modifrcat in conditiile prevazute de legislatia ir, vigoare.

ARTICOLUI- 7

Drepturile si obligatiile concedentului

(1) Concedentul are urmatoarele drepturi:

a) sa verifice, in conformitate cu prezentul contract, stadiul de realizare a lucrarilor de investitii in
sarcina concesionarului, modul de indeplinire de catre concesionar a obligatiilor specifice serviciului
de utilitate publica de distributie a gazelor naturale ce ii revin acestuia si modul in care se presteaza

serviciul, conform clauzelor contractului,

b) sa urmareasca indeplinirea obligatiei de plata a redeventei conform contractului;
c) orice alte drepturi prevazute de prezentul contract sau de lege.

(2) Concedentul are urmatoarele obligatii:
a) sa nu il impiedice pe concesionar in exercitarea drepturilor rezultate din acest con



b) sa nu modifice unilateral contractul decat din motive exceptionale in legatura cu interesul

national;

c) orice alte obligatii prevazute de prezentul contract sau de lege;

d) sa participe la finantare cu cota-parte din realtzarea investitiei necesara infiintarii sistemului

de gaze naturale care este nerentabila pentru concesionar, confbrm obligatiilor asumate prin caietul

de sarcini.

ARTICOLULS
Drepturile si obligatiile concesionarului

(1) Concesionarul, in calitatea sa de operator de distributie a gazelor naturale, la momentul obtinerii

licentei de operare are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa desfasoare activitati comerciale legate de serviciul de utilitate publica de distributre a gazelor

naturale;

b) sa incaseze contravaloarea tarifelor corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa

intrerupa prestarea serviciului, conform reglementarilor specifice;

c) sa intrerupa functionarea obiectivelor sistemului de distributie si alimentarea cu gaze naturale a

clientilor pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de intretinere si reparatii sau in caz de

fbrta majora, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor af-ectate si, dupa caz, a

clientilor;
d) sa fbloseasca, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica locala ocupate de obiectivele

sistemului de distributie, precum si pentru rcalizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere si

reparatii, in conditiile legii;
e) sa aiba acces la instalatiile de utilizare ale clientilor finali, pentru verificarea informatiilor
referitoare la debitele instalate, modificarile ef-ectuate, precum si ori de cate ori este necesara

interventia in scopul mentinerii sigurantei in fr-rnctionare a acestora;

t) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor/instalatiilor de utilizare care nu respecta

prevederile legislatiei in vigoare si care pot pune in pericol securitatea persoanelor sau integritatea

bunurilor, dupa certificarea neconformitatilor de catre un operator economic autorizat de ANRE,

altul decat viitorul operator de distributie;
g) sa stocheze gaze naturale in sistemele de distributie, confbrm reglementarilor aprobate de ANRE;

h) sa refuze racordarea la sistemul de distributie in conditiile art. 150 din Legea energiei electrice

si a gazelor naturale nr. 12312012, cu modifrcarile si completarile ulterioare;

i) sa elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare

ANRE;
j) in cazul interventiilor de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor de reglare-masurare

aflate la limita de proprietate, care pun in pericol siguranta alirnentarii a) gaze naturale, operatorul

de distributie la momentul obtinerii licentei de operare este indreptatit sa intrerupa

alimentarea, in conformitate cu reglementarile specilice ale ANRE.
(2) Concesionarul, in calitatea sa de distribuitor de gaze naturale, are, in principal, urmatoarele

obligatii:

a) sa opereze. sa intretina, sa repare. sa modernizeze si sa dezvolte sistemul de distributie in conditii
de siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului, activitatile urmand a fi desfasurate in

baza autorizatiilor specifice pentru proiectare si executie a sistemelor de distributie a gazelor

naturale, iar operarea urmand sa se desf'asoare in baza licentei de distributie;

b) sa realizeze interconectari cu alte sisten,e, dupa caz, si sa asigure capacitatea s

distributie pe termen lung;



c) sa asigure accesul tertilor 1a sistemele de distributie, in conditii nediscriminatorii, in limitele

capacitatilor de distributie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specifice

elaborate de ANRE;

d) sa asigure echilibrul permanent al sistemului operat;

e) sa asigure conditiile de securitate in alimeritarea cu gaze nat:urale

0 sa desf'asoare activitati conexe celei de operare a sistemului, confbrm reglementarilor

specifice elaborate de ANRE, in lirnitele stabilite prin conditiile de valabilitate asociate licentei.

(3) Pentru realizarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, in ca l
utilizarii bunurilor proprietate a tertilor, concesionarul are unnatoarele drepturi:

a) sa foloseasca aceste bunuri prin ef'ectul legii;

b) sa utilizeze bunurile conform conditiilor prevazute in procesul-verbal de predare in exploatare

si/sau in contract;

c) sa includa costurile afbrente lucrarilor de exploatare, intretinere, reparatii si modernizare si

altele, efectuate pentru bunuri, la stabilirea tarifului pentru serviciul prestat, in conditiile

reglementarilor ANRE speci fi ce;

d) cu acordul proprietarului, sa preia aceste bunuri in proprietatea sa, cu o justa despagubire;

e) sa dezvolte sisternul;

f) sa utilizeze intreaga capacitate a bunului;
g) sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii:

(i) prezentarea acceptului proprietarului;

(ii) prezentarea acordului solicitantului de acces privind despagubirea proprietarului; acordul

solicitantului se prezuma atunci cand acesta consimte in scris, printr-un act autentic, sa il
despagubeasca pe proprietar pentru partea ce ii revine din investitia f-acuta;

h) sa solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care sa faca dovada calitatii
materialelor si lucrarilor et-ectuate, precum si a valorii investitiei;

i) sa inlocuiasca bunurile in urma unor necesitati aparute in scopul modernizarii, rnaririi capacitatii

sistemului sau ca urmare a cresterii gradului de uzura ori deteriorarii acestora, concesionarul are

obligatia sa inlocuiasca aceste bunuri in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE in acest

scop; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel inlocuite.
(4) Corelativ cu drepturile prevazute la alin. (3), operatorii sistemelor de distributie se obliga:

a) sa finanteze,la expirarea duratei de fiu"rctionare, investitiile af'erente inlocuirii bunurilor;

b) sa opereze si sa intretina bunurile pentru functionarea in conditii de siguranta a sistemului.

(5) In vederea asigurarii continuitatii si a sigurantei in alimentarea cu gaze naturale a

clientilor, in cazul in care prestarea servicinlui de utilitate publica de distributie se realizeaza

prin intermediul bunurilor proprietate a terlilor, se interzice schimbarea destinatiei pentru care

aceste bunuri au fbst construite.

(6) Pentru realtzarca obiectului contractului, concesionarul exercita drepturile si indeplineste

obligatiile prevazute de art. 109-116 din Legea ff. 12312012, cu modilicarile si completarile

ulterioare.

ARTICOLUL9
lnvestitii
(1) Concesionarul dezvolta si

concesiunii, in conformitate

materie.

reabiliteaza sistemrrl de distributie

cu prevederile prezentului contract

a gazeTor naturale in perimetrul

si cu reglernentarile ANRE in



(2) lnvestitiile care urmeaza sa fie realizate de concesionar, in primele 12 luni de derulare a

prezentului contract, sunt:

o Servicii de proiectare in valoare de 156.000,00

concesionar 32.7 60,00 lei fbr[ TVA.
r C+M in valoare de 3.023.909,86 lei IErd TVA,

635.021,07 lei ftrA TVA,
. Utila.ie qi echipamente in valoare de 309.41 1 ,48

concesionar 64.97 6,41 lei fEr[ TVA,

lei fbra TVA, din care valoare cofinanlatd de

din care valoare cofinantatd de concesionar

lei fEr[ TVA, din care valoare cofinanlatd de

conform Anexei la Formularul ru'.6 gi graficului lucrarilor de investitii prevazut in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 1()

Si guranta exploatari i serviciului

Concesionarul se angajeaza sa exploateze seruiciul asigurand cu prioritate siguranta persoanelor si

a bunurilor, inclusiv prin respectarea dispozitiilor legale si a prevederilor contractuale privind
conditiile de executare a lucrarilor si alte aspecte legate de siguranta exploatarii.

ARTICOLUL 11

Controlul concesiunii

(1) Concedentul poate sa procedeze la toate veriflcarile utile pentru exercitarea drepturilor sale si

poate sa ia cunostinta pe loc sau prin copii de pe orice document tehnic ori contabil, care poate fi
relevant pentru controlul efectuat de concedent, sub rezerva obligatiei de confidentialitate prevazute

in prezentul contract. Controlul va avea loc cu un preaviz de minimum 48 de ore, in care se va

preciza obiectul acestuia.

(2) Controlul va avea loc in timpul programului de lucru al concesionarului, pe costul si cheltuiala

concedentului.

(3) Concedentul nu poate interveni in niciun cazin gestiunea serviciului.
(4) Concesionarul are obligatia sa permita concedentului accesul deplin pentru exercitarea de catre

acesta a dreptului de control.

ARTICOLUL 12

Raspunderea contractuala

(1) In cazul in care activitatile concesionarului mentionate in prezentul contract nu pot fr realizate
dtn cauza neindeplinirii obligatiilor asumate de catre concedent, acesta din urma este obligat sa il
despagubeasca pe concesionar, in conditiile legii.
(2) In cazul in care concesionarul nu isi indeplineste obligatiile contractuale ori si le

indeplineste in mod necorespunzator, iar concedentul nu reztliaza contractul conform art.

13 alin. (1) lit. e), acesta este obligat sa il despagubeasca pe concedent, in conditiile legii si

prezentului conttact, in mod corespunzator prejudiciului adus, precum si sa plateasca, dupa caz,

penalitati si daune-interese, conform legislatiei in vigoare, in termen de 30 de zile de la data

notiflcarii primite de la acesta.

(3) Concedentul si concesionarul vor lua masurile necesare pentru indeplinirea in bune conditii a

prevederilor prezentului contract in vederea evitarii pagubelor tata de parti.

(4) fn cazul in care concesionarul isi indeplineste obligatiile contractuale
t1zic, acesta va notiflca concedentul in acest sens, iar concedentul, dupa

din punct de vedere

analizar e, va considera

indeplinite obligatiile contractuale chiar daca acestea nu au fost indep
valerie. I L,\jv-t

U



ARTICOLUL I3
lncetarea contractului de concesiune

(1) Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei de valabilitate a contractului de concesiune;

b) la retragerea de catre ANRE a licentei de distributie agazelor naturale si/sau a autorizatiilor

corelative;

c) la retragerea dreptului de concesiune de catre concedent, in conditiile legii, in sitr"ratiile in care

titularul:
(i) nu efectueazavolumul de lucrari in termenele prevazute in contract;

(ii) nu respecta clauzele esentiale defrnite ca atare de catre parlile din contract, care includ

obligatoriu clauzele privind plata redeventelor si protectia mediului;

d) incalca in mod sistematic conditiile de valabilitate ale licentelor de distributie a gazelor naturale

sau ale legislatiei privitoare la siguranta in functionare a obiectivelor;

e) prin reziliere:

(i) de catre concedent, in cazul nerespectarii de catre concesionar a obligatiilor contractuale

prevazute in sarcina sa la art. 3, 4,8 si 9 si in alte cazuri admise de legislatia in vigoare, cu plata

unei despagubiri, stabilita in conditiile legii; sau

(ii) de catre concesionar, in cazul nerespectarii de catre concedent a obligatiilor contractuale

prevazute in sarcina sa la art. 7 alin. (2) |it. a) si b), cu plata unei despagubiri de catre concedent,

stabilita in conditiile legii;

0 in cazurt de forta majora sau caz fbftuit, cand concesionarul se afla in irnposibilitatea

de a continua contractul, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

g) din alte cauze de incetare a contractului de concesiune, conventionale sau legale;

h) prin denuntare unilaterala de catre concedent, in cazul in care interesul national sau local o

impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului.

(2) Cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in prezentul contract, pentru a putea sa

treaca la rezilierea contractului de concesiune, conform alin. (1) lit. e), concedentul/ concesionarul

va notifica mai intai concesionarul/concedentul cu privire la incalcarile identificate si va indica

termenul in care concesionarul/concedentul va trebr"ri sa remedieze situatia, in cazul in care

remedierea este practio posibila. Acest termen nu poate fr mai mare de doua luni.
(3) In termen de maximum 60 de zile de la incetarea contractului de concesiune, indif-erent de

motivul acesteia, concesionarul are obligatia sa predea concedentului, cu titlu gratuit, toate datele si

documentele tehnice, indit-erent de fbrma de stocare, in legatura cu realizarea serviciului si

documentatia privind activitatea desfasurata tnbaza prezentului contract pana la data incetarii.
(4) Concesionarul poate renunta la contractul de concesiune, sub rezerva indeplinirii cumulative a

urmatoarelor conditii:
a) a notificat concedentului si ANRE intentia sa de renuntare;

b) a pus la dispozitie concedentului documentatia privind activitatea desfasurata inbaza prezentului

contract pana la datalrenuntarii, precum si rezultatele acesteia;

c) a achitat concedentului redeventa datorata pana la momentul incetarii concesiunii.
(5) In situatia prevazula la alin. (4) concesionarul are obligatia asigurarii continuitatii
serviciului pe o perioada determinata, dar nu mai mult de 120 de zile.
(6) Dupa indeplinirea de catre concesionar a conditiilor prevazute la alin. (4), concedentul emite

decizia de incuviintare a renuntarii, care va fi publicata, pe cheltuiala concesionarului, in Moni



Oficial al Romaniei, Partea a VI-a. Renuntarea la contract devine efectiva in termen de 60 de zile

calendaristice de ladata notificarii intentiei de renuntare.

(7) lndiferent de motivul incetarii contractului de concesiune, concesionarul ramane raspunzator fata

de cei interesati pentrutoate prejudiciile cauzate de exploatareaconcesiunii si de lucrarile efectuate,

precum si pentru cele rezultate din relatiile contractuale cu acestia, pana la data incetarii, inclusiv

pentru pagubele constatate dupa data incetarii, dar avand cauze anterioare acestei date.

(B) La incetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile af'erente serviciului de

ntilitate publica de distributie a gazelor naturale atlate in proprietatea concesionarului pot fi preluate,

in tot sau in parte, de catre concedent sau de catre un alt concesionar, cu acordul concedentului, in

schimbul platii uneilcompensatiilegale culvaloarea reglementata ramasa neamoftizata, stabilita de

ANRE.
(9) In cazul in care contractul de concesiune tnceteaza din vina exclusiva a concesionarului, acesta

nu poate beneficia de compensatii de la concedent sau alt concesionar, cu exceptia unei compensatii

egale cu valoarea reglementata ramasa neamortizata stabilita de ANRE.
(10) La cererea scrisa a concedentului, concesionarul are obligatia sa asigure, la incetarea

contractului de concesiune din alte catze decat ajungerea la termen si forta majora, continuitatea

prestarii serviciului, in conditiile stipulate prin contractul de concesiune, pana la preluarea

acestuia de catre un alt concesionar, in termenul prevazut de lege; in acest caz concesionarul va

beneficia si de drepturile corelative ale acestei obligatii, inclusiv sa perceapa tarife. Perioada

pentru care concesionarului i se poate cere sa isi asume o astf-el de obligatie nu poate depasi 90 de

zile.

(11) Concedentul are obligatia:

a) sa asigure, la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat ajungerea la termen si

fbrla majora, preluarea serviciului de catre alt concesionar de la concesionarul care este in situatia de

a nu isi mai putea indeplini obligatia de prestare in regim de continuitale a serviciului, intr-o perioada

determinata, care nu va putea depasi 120 de zile;

b) in termen de 120 de zile de la incetarea concesiunii potrivit prevederilor prezentului contract:

(i) sa notifice concesionarului intentia sa cu privire la achizitionarea bunurilor aferente

serviciului, aflate in proprietatea concesionarului, la valoarea ramasa neamortizata, recunoscuta in
tarifele reglementate, in baza unui contract de vanzare-cLrmparal'e cu acesta; contractul de vanzare-

cumparare va f-r incheiat cu un concesionar in termen de maximum 120 de zile calendaristice de la

notificarea concedentului; sau

(ii) sa organizeze o licitatie pentru adjudecarea concesiunii si sa prevada expres, in caietul de sarcini

si in contractul de concesilrne care urmeaza sa fie incl,eiat de catre concedent cu noul

concesionar, obligatia noului concesionar de a achizitiona bunurile afbrente serviciului, aflate in
proprietatea vechiului concesionar, la aceeasi valoare si nu mai taruiu de 120 de zile.
(12) Decrzia de retragere a concesiunii emisa de concedent poate fl contestata, in termen de 60 de

zile de la comunicare, Ia instanta de contencios administrativ competenta. Decizia ramasa

definitiva va fi publicata conform prevederilor legale.

(13) Licenta corelativa concesiunii se retrage de ANRE,
concesiune.

ARTICOLUL 14

Forta majora

in conditiile incetarii contractului de



(1) Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa i1 notifice celeilalte parti in termen de

3 zile de la producerea acestuia si sa transmita clocurnentele justificative in termen de 30 de zlle

calendaristice de la incetarea sa.

(2) Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa ia toate masurile posibile pentru

limitarea consecintelor produse de un asemenea caz.

(3) Cazurile de fbrta ma.iora vor fl certificate de catre institutiile abilitate, in conditiile legii.

(a) fn cazul in care indeplinirea vreunei obligatii contractuale de catre oricare dintre parti este

impiedicata sau intarziata din motive de fbrta majora:

a) pentru o perioada consecutiva mai mare de 10 zile calendaristice de la data producerii

acesteia, partile vor incepe discutii pentru a atenua ef-ectele,

b) pentru o perioada mai mare de 90 de zile calendaristice de la data producerii acestuia. parlea

careia ii este opusa lbrta maiora are dreptul sa solicite incetarea de drept si fara nicio fbrmalitate a

contractului, f-ara sa poata pretinde daune-interese pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale ca

urmare a cazului de forta majora, in perioada afectata.

ARTICOLUL 15

Comunicari

(1) Partile sunt obligate cape parcursul derularii prezentului contract sa isi notifice reciproc orice

modificare a circumstantelor avute in vedere la data semnarii acestuia.

(2) Comunicarile in legatura cu prezentnl contract se vor tace la sediile prevazute in partea

ir-rtroductiva a contractului de concesiune sau la adresele desemnate ca avand aceasta destinatie.

(3) Termenul de comunicare este de 15 zile calendaristice della data producerii modificarii
respective, daca prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.

(4) In cazul in care comunicarea se f'ace prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare

recomandata, cu confirmare de primire, considerandu-se primita de catre destinatar la data

mentionata pe aceasta confirmare de oficiul postal primitor.
(5) Comunicarile transmise prin fax, telex sau posta electronica (e-mail) se considera primite in
momentul transmiterii, cu conditia existentei dovezii de prirnire.

ARTICOLUL 16

Clauza de conf idential itate

(1) Partile convin catermenele si clauzele prezentului contract sunt confidentiale, fiecare dintre parti

obligandu-se sa nu transmita tertilor documente, date sau infbrmatii rezultate din derularea acestuia.

(2) Partile se obliga sa nLl dezvaluie, pe durata concesiunii sau dupa incetarea contractului de

concesiune, pentru niciun motiv si fata de nicio persoana, si nici sa utllizeze vreo informatie
confidentiala ori secreta obtinuta pe parcurslrl contractului, in legatura cu cealalta parte.

(3) ln intelesul prezentului contract, informatii confidentiale sau secrete includ datele referitoare la

activitatile comerciale, procesele tehnice, design sau llnantare ori relative la know-how, inventii sau

inovatii ori la alte aspecte in legatura cu serviciul prestat conform contractului de concesiune.

(4) Partile vor lua masurile care se impun pentru respectarea de catre personalul propriu a
prevederilor alin. (1) si (2).

(5) Suntexceptate de laprevederile alin. (1) urmatoarele documente, date si informatii:
a) cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul scris al celeilalte parti contractante;

b) cele care sunt sau a.fung la dispozitia publicului altf'el decat prin incalcarea contractului de

concesiune;

c) cele pe care oricare dintre parti trebuie



d) cele primite de catre oricare dintre parti din partea tertilor, fara asumare de obligatii privind

pastrarea caracterului confidential al acestora,

e) cele pe care concedentul este dator a le dezvalui in cadrul indeplinirii atributiilor sale publice si

administrative;

f) cele care sunt dezvaluite de catre oricare dintre parti directorilor, f-unctionarilor, angajatilor,

subcontractantilor, agentilor sau consultantilor sai, finantatorilor si consultantilor acestora, in

masura necesara pentru ca partile sa duca la indeplinire sau sa asigure indeplinirea ori sa reahzeze

oricare dintre drepturile sale rezultand din contractul de concesiurle, cu conditia ca toate aceste

persoane sa fre tinute de obligatii de confidentialitate similare celor prevazute de prevederile alin.

(1) si (2) in legatura cu aceste infbrrnatii.

ARTICOLUL 17

Transmiterea drepturilor si obligatiilor contractuale

Sub sanctiunea inopozabilitatii, concesionarul nu are dreptul sa subconcesioneze. in tot sau in parte,

obiectul concesiunii altei persoane.

ARTICOLUL 18

Legea aplicabila si solutionarea litigiilor
(1) Contractul este guvernat de legea romana.

(2) Partile convin ca neintelegerile privind validitatea contractului sau cele privind interpretarea,

executarea sau incetarea acestuia sa fre realizate pe cale amiabila in termen de 10 zile lucratoare,

urmand ca, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere, acestea sa fie supuse jurisdictiei instantelor

j udecatoresti competente din Romania.

ARTICOLUL I9
Amendamente

(l) Cu exceptia dreptului concedentului de a modifica partea reglementara a acestui contract,

potrivit Legii nr. 12312012, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu exceptia cazului in care

se prevede altfel in prezentul contract, orice modificare si/sau completare a contractului de

concesiune se va f'ace prin act aditional, incheiat cu acordul ambelor parti contractante, in conditiile
legii.
(2) Partile vor conveni modificarea contractului prin act aditional in urmatoarele situatii:

a) in mod regulat, cu cel putin I (una) lund inainte de inceperea flecarei perioade de reglementare,

asa cum sunt acestea definite de reglementarile ANRE;
b) in caz de modificare a cadrului legislativ sau reglementar cu privire la distributra gazelor naturale

sau cu privire la productia, imporlul ori transportul de gaze naturale si care ar avea incidenta asupra

distributiei de gaze naturale.

ARTICOLUL 20

Documentele contractului
(1) Documentele prezentului contract sunt urmatoarele:

a) graficul lucrarilor de investitii anexa nr. 1;

b) lista zonelor delimitate care f-ac parte din perimetrul concesiunii anexa nr. 2;

c) scrisoare de garantie bancara pentru redeventa anexa nr. 3;

d) scrisoare de garantie bancara de buna executie

e) caiet de sarcini, anexa nr. 5;

tarea investitiilor asumate anexa nr. 4;

LIA



f) propunerea tehnica si propunerea financiara, anexa nr. 6.

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul contract.

ARTICOLUL 21

Clauze finale

Prezentul contract ce contine 11 pagini, impreuna cu auexele sale in numar de 6, ce tac parte

integranta din acesta, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere anterioara dintre acestea.

Contractul a fbst incheiat astazi, )-/t, 41, 2o22 , in 3 (trei) exemplare originale, cate unul

pentru llecare parte si unul pentru ANRE, flecare exemplar avand aceeasi valoare.
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