
CONTRACT DE MANDAT 
 Nr......... /..................../....................... 

 
I. Partile contractante: 
SC___________________________________,persoana juridica romana/straina,avand sediul in 
_________________________ str _____________ nr _____________, bl _________,et_______, 
ap.______,sect/judet____________, inregistrata la Registrul Comertului __________ sub 
nr.______________, avand cod unic de inregistrare _______________, CIF TVA 
________________, cont bancar _____________________________, deschis la 
_______________________, reprezentanta prin dl.________________________________, avand 
functia de ____________________________, denumit in continuare Mandant, 
sau 
Dl./d-na________________________________ domiciliat in _____________________ 
str._________________________nr____, bl.______, sc.______et._______ap._______, sector/ 
Judet___________________________ identificat cu_____ seria__________, 
nr._________________, emis de__________________, la data de___________ 
CNP______________________, denumit in continuare Mandant, 
si 
S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd.Marasesti nr.4-6, sector 4, inregistrata la 
Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J/40/5447/2000, avand cod unic de inregistrare CIF RO13093222, 
cont bancar RO 08BRDE450SV06719094500, deschis la BRD SMCC, reprezentanta prin dl. David 
YVONNICK, in calitate de Director General si dl./dna_______________________________ (responsabil de 
mandat), denumit in continuare Mandatar. 
Au convenit incheierea prezentului contract (“Contractul”): 
 
II.Obiectul Contractului 
Art. 1 Obiectul Contractului consta in imputernicirea data de catre Mandant in vederea efectuarii de catre 
Mandatar, in numele si pe seama Mandantului, a demersurilor necesare pentru obtinerea accesului la 
sistemul de distributie a gazelor naturale de la operatorul sistemului de distributie (obtinerea acordului de 
acces la sistemul de distributie) 
 
 
III. Drepturile si obligatiile partilor 
Art. 2 Mandatarul are urmatoarele drepturi si obligatii: 
•  va depune la operatorul sistemului de distributie gaze naturale documentele primite de la Mandant si 
solicitate conform legislatiei in vigoare; 
•  va informa Mandantul in legatura cu demersurile necesare pentru realizarea accesului la sistemul de 
distributie al gazelor naturale; 
•  va putea primi de la operatorul sistemului de distributie autorizat din zona unde este inregistrata 
solicitarea de acces, in baza prezentului mandat, toate informatiile legate de stadiul solicitarii Mandantului 
(emitere acord acces, refuz acces) 
 va consilia Mandantul, la cererea acestuia, pentru completarea cererii de emitere acord acces si 
pentru intocmirea documentatiei necesare. 
 
Art. 3 Mandantul are urmatoarele drepturi si obligatii: 
 va fi informat in legatura cu demersurile necesare pentru realizarea accesului la sistemul de 
distributie al gazelor naturale; 
•    va suporta costul reprezentand taxa pentru emiterea acordului de acces la sistemul de distributie de 
catre operatorul sistemului de distributie gaze naturale; 
  va pune la dispozitia Mandatarului toate inscrisurile, documentele sau orice alte acte necesare 
indeplinirii Contractului, pe care le detine sau care sunt solicitate de Mandatar, fara de care nu se poate 
indeplini obiectul prezentului Contract; 
•  va raspunde la orice solicitare de informare din partea Mandatarului si va sprijini orice demers facut 
de catre acesta pentru indeplinirea obiectului Contractului. 
Art. 4 Mandantul declara in mod expres ca a luat cunostinta de faptul ca poate face direct si personal oricare 
din demersurile ce fac obiectul prezentului mandat la operatorul sistemului de distributie gaze naturale 
autorizat din zona unde este inregistrata solicitarea de acces. 
Art. 5 Mandantul recunoaste expres dreptul Mandatarului de a fi substituit, in vederea indeplinirii mandatului, 
de orice persoana fizica sau juridica ce are aptitudinile si calitatile necesare in vederea indeplinirii obiectului 
Contractului. 
Art. 6 Mandantul isi asuma intreaga raspundere pentru corectitudinea, realitatea si valabilitatea informatiilor 
si a documentelor puse la dispozitia mandatarului pentru realizarea obiectului prezentuluiContract. 



Art. 7 Mandatarul nu garanteaza obtinerea acordului de catre operatorul sistemului de distributie  gaze 
naturale si nu are obligatia sa verifice realitatea, autenticitatea sau validitatea informatiilor si a documentelor 
puse la dispozitia sa de catre Mandant. In cazul in care, pe parcursul derularii procedurilor, se vor constata 
nereguli in documentatia depusa, Mandatarul va notifica imediat Mandantului situatia creata, va putea cere 
explicatii si va putea denunta unilateral Contractul. 
Art. 8 Pe durata derularii prezentului Contract, corespondenta destinata Mandantului se vor comunica 
imediat la urmatoarea adresa: 
- ______________________________________________________ 
- fax ____________________, e-mail_________________________ 
Orice modificare a acestor date se vor aduce de Mandant in cel mai scurt timp cu 
putinta la cunostinta Mandatarului, in caz contrar Mandatarul nefiind in culpa pentru neajungerea acesteia la 
Mandant 
 
IV. Dispozitii finale 
Art. 9 Prezentul Contract este in vigoare pana la data aducerii in mod integral la indeplinire a obiectului 
acestuia sau pana la denuntarea unilaterala de catre una din partile contractante. 
Art. 10 Prezentul Contract este guvernat de legea romana. In caz de diferende, partile contractante vor 
incerca solutionarea pe cale amiabiala, iar in caz contrar, acestea vor fi solutionate de catre instanta 
competenta din raza sediului Mandatarului. 
Art.11 Prezentul Contract s-a incheiat in data de _____________________ in trei exemplare originale, cate 
unul pentru fiecare parte contractanta si unul pentru a fi transmis operatorul sistemului de distributie gaze 
naturale autorizat din zona unde este inregistrata solicitarea de acces. 
 
      MANDANT         MANDATAR 
_________________              SC GDF SUEZ Energy Romania  SA 

     Semnatura /stampila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


