
CONTRACT DE MANDAT 
Nr._____/______________ 

I.Părţile contractante 

Art.1.1. 

S.C.____________________________________________ persoană juridică română/straină, având sediul în 

_________________str________________________nr_____,bl______et_____,ap______,sector______înregistrată la Registrul 

Comerţului ______________ sub nr.____________ având cod unic de înregistrare__________________ CIF ______________ 

cont bancar __________________________________, deschis la _______________________ reprezentată prin dl 

__________________________, având funcţia de _________________, în calitate de mandant, 

sau 

Dl/d-na _____________________________________________ domiciliat in _____________________________________________ 

str.__________________________________________________nr,_____bl._________sc.______et._____ap._____sector________ 

judeţ___________________ identificat cu _____ seria_________ nr._______________emis de_______________ 

la data de _______________ CNP___________________________________, în calitate de mandant, 

si 

Art.1.2. 

S.C. AMSTAL ENERGIE S.R.L. cu sediul in judeţul Ilfov, localitatea Com. Dobroesti, Sat. Fundeni, str. Drumul Garii, 

nr.11-13, lot 2/1, et.2, ap.29, înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov sub nr.J23/2775/2016, având cod unic de 

înregistrare RO36277313, cont bancar RO76RNCB0088150991380001, deschis la Banca BCR-Mosilor, 

reprezentată prin Dl. NICULESCU AUREL, în calitate de Administrator (responsabil de mandat), în calitate de 

mandatar. 

II.Părţile contractante 

Art.2 Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea dată de către mandant în vederea efectuării de către 

mandatar, în numele şi pe seama mandantului, pentru demersurile cu Furnizorul sau Operatorul sistemului de  

distributie gaze naturale, pentru adresa locului de consum:  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Art.3 Mandatarul este împuternicit să efectueze următoarele demersuri: 

- solicitare şi depunere documente pentru obţinerea notificarii/avizelor de la Furnizor Engie Romania; 

- solicitare şi depunere documente pentru obţinerea acordului de acces; 

- solicitare si ridicare duplicat contract de furnizare gaze naturale de la Furnizor Engie Romania; 

- solicitare şi depunere documente pentru realizarea instalaţiei de racordare/ branşament; 

- ridicare documente emise de Operatorul sistemului de distribuţie si Furnizor Furnizor Engie Romania; 

- semnarea, în numele şi pe seama mandantului, a orcărui act sau document necesar în procedura de obţinere a 

accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi a ducerii la îndeplinire a prezentului mandat. 

Art.4 Mandatarul va putea să îndeplinească orice acte şi formalităţi de orice natură pe lângă distribuitorul de gaze 

naturale licenţiat din zona unde este făcută solicitarea de acces, precum şi orice alte acte care sunt necesare în 

vederea îndeplinirii mandatului primit. 

III.Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art.5 Mandatarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 va depune la distribuitoul de gaze naturale documentele primite de la mandant, solicitate conform legislaţiei în 

vigoare; 

 va informa mandantul în legatură cu demersurile necesare pentru realizarea accesului la sistemul de distribuţie al 

gazelor naturale; 

 va putea primi, de la distribuitorul licenţiat din zona unde este făcută solicitarea de acces, în baza prezentului 

mandat, toate informaţiile legate de stadiul solicitarii mandantului (emitere acord acces, refuz acces, recepţie, punere 

în funcţiune, etc.); 

 va consilia mandantul, la cererea acestuia, pentru completarea cererilor necesare (acces/ racordare) şi pentru 

întocmirea documentaţiei necesare. 

Art.6 Mandantul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 va fi informat în legatură cu demersurile necesare pentru realizarea accesului la sistemul de distribuţie al gazelor 

naturale; 



 va putea fii consiliat, la cererea sa, pentru completarea cererilor necesare (acces/ racordare) şi pentru întocmirea 

documentaţiei necesare; 

 va suporta costul reprezentat de taxa pentru emiterea de către distribuitor a acordului de acces a sistemului de 

distribuţie; 

 se obligă în mod expres să pună la dispoziţia mandatarului toate înscrisurile, documentele sau orice alte acte 

necesare îndeplinirii contractului de mandat, pe care le deţine sau care sunt cerute de mandatar, în lipsa cărora nu s-ar 

putea îndeplini obiectul prezentului contract; 

 va răspunde la orice solicitare de informare din partea mandatarului şi va sprijini orice demers făcut de către acesta 

pentru îndeplinirea obiectului contractului de mandat. 

Art.7 Mandantul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă de faptul că poate face direct şi personal oricare din 

demersurile ce fac obiectul prezentului mandat la distribuitorul de gaze naturale autorizat din zona unde este făcuta 

solicitarea de acces. 

Art.8 Mandantul recunoaşte dreptul mandatarului de a-şi substitui în vederea îndeplinirii mandatului orice persoană 

fizică sau juridică ce are aptitudinile şi calităţile necesare în vederea îndeplinirii obiectului acestui mandat. 

Art.9 Mandantul îşi asumă întreaga răspundere pentru corectitudinea, realitatea şi valabilitatea informaţiilor şi a 

documentelor puse la dispoziţia mandatarului pentru realizarea obiectului prezentului contract. 

Art.10 Mandatarul nu garantează obţinerea acordului sau eliberearea documentelor de către distribuitorul de gaze 

naturale şi nu are obligaţia să verifice realitatea, autenticitatea sau validitatea informaţiilor şi a documentelor puse la 

dispoziţia sa de către mandant. În cazul în care, pe parcursul derulării procedurilor, se vor constata nereguli în 

documentaţia depusă, mandatarul va notifica imediat mandantului situaţia creată, va putea cere explicatii şi va putea 

denunţa unilateral mandatul. 

Art.11 Pe durata derulării prezentului mandat, toate actele de corespondenţa destinate mandantului se vor comunica 

de îndată la următoarea adresă: 

- ___________________0729816840____________ 

- Fax_____________________ , e-mail___amstal.ro@gmail.com____ 

Pentru opozabilitate, orice modificare a acestor date se vor aduce de mandant în cel mai scurt timp cu putinţă la 

cunoştinţa mandatarului. 

IV.Dispoziţii finale 

Art.12 Prezentul contract îşi produce efectele până la data aducerii în mod integral la îndeplinire a obiectului 

mandatului sau până la denunţarea unilaterală de către una din părţi. 

Art.13 Prezentul contract este guvernat de legea română. 

Art.14 Prezentul contract s-a încheiat în data de ___________________ în trei exemplare, căte unul pentru fiecare parte 

contractantă şi unui pentru a fi transmis distribuitorului de gaze naturale autorizat din zona unde este solicitarea de 

acces. 

MANDANT         MANDATAR 

Semnătură/ ştampilă         Semnătură/ştampilă 

_____________________         _____________________ 


