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MANDAT GRATUIT - pentru realizarea demersurilor aferente obtinerii accesului la sistemul de 
distributie a gazelor naturale, incheierii contractului de distributie si schimbarii furnizorului de 

gaze naturale 

 

Subsemnatul (Client - Mandant) _______________________________ domiciliat in _________________, 
identificat cu CI______, mandateaza prin prezentul Furnizorul, __________________________________, 
cod de identificare fiscala RO______________, pentru ca, in temeiul articolului 2009 si urmatoarele din 
Noul Cod Civil, cu respectarea prevederilor legale incindente, in calitate de Mandatar, in numele meu si 
pentru mine 

pentru locul/locurile de consum ce fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice situat 
in 

____________________________________________________________________________ 

in relatia cu operatorul sistemului de distributie gaze naturale din zona in care se afla situat/situate 
locul/locurile de consum, sa efectueze urmatoarele: 

Ø demersurile 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, precum si orice alte avize/aprobari necesare pentru realizarea procesului de 
racordare); 

Ø incheierii contractului de distributie gaze naturale conform reglementarilor emise de ANRE; 
Ø reprezentarea mandantului in cadrul procedurii de schimbare furnizor.  

Prin prezentul, Clientul acorda Furnizorului toate imputernicirile necesare si se angajeaza sa 
execute si sa puna la dispozitia acestuia tot ceea ce este necesar si oportun pentru realizarea 
mandatului, in conformitate cu cerintele Distribuitorului. 

In scopul indeplinirii prezentului mandat, Mandatarul va putea efectua, dar fara a se limita la, 
urmatoarele demersuri:  

a. depunerea la operatorul sistemului de distributie gaze naturale a documentelor primite de la 
Mandant si solicitate conform legislatiei in vigoare; 

b. informarea Mandantului cu privire la procedurile si demersurile necesare in vederea indeplinirii 
mandatului acordat; 

c. consilierea Mandantului pentru completarea formularelor necesare in vederea realizarii 
mandatului acordat; 

d. solicitarea si primirea de la operatorul sistemului de distributie gaze natural de informatii privind 
stadiul solicitarii depuse in numele si pentru Mandant, precum si de duplicate/copii ale 
documentelor emise de catre operatorul sistemului de distributie pentru clientul mandant; 

e. Furnizorul, in executarea mandatului, va semna contractul de distributie in numele si pe seama 
Clientului, dar toate clauzele contractului de distributie sunt opozabile Clientului, care isi va asuma 
astfel, in nume propriu drepturile si obligatiile ce rezulta din contractul de distributie incheiat. Prin 
exceptie de la prevederile prezentului alineat, in ceea ce priveste achizitia serviciului de distributie 
propriu zis si plata acestuia, Furnizorul este mandatat sa incheie acte juridice in nume propriu, 
dar pe seama Clientului. Astfel, Furnizorul va achizitiona serviciul de distributie in nume propriu 
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si va factura clientului contravaloarea serviciul de distributie odata cu factura de furnizare gaze 
naturale in termenii si conditiile prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale semnat 
intre Clientul Mandant si Furnizorul Mandatar. Urmare a mandatului incredintat Clientul va pastra 
relatiile cu Distribuitorul doar in ceea ce priveste responsabilitatile, caracteristicile si conditiile 
tehnice aferente racordarii la reteaua de distributie a locului/locurilor de consum. Pentru 
indeplinirea obligatiilor si mentinerea contractului de distributie, Clientul va trebui sa accepte 
separat conditiile tehnice pentru contractul de distributie, stabilite de Distribuitor in conformitate 
cu avizul de racordare. In acest sens, isi va insusi prin semnatura drepturile si obligatiile ce rezulta 
din Anexele la contractul de distributie sau va mandata pe Furnizor sa semneze in numele si pe 
seama sa, afara de cele care conform reglementarilor in vigoare trebuie semnate de Client 
personal. In situatia in care Clientul nu accepta conditiile tehnice pentru asigurarea serviciului de 
distributie, daca Distribuitorul competent nu da curs cererii sau in situatia in care acesta din urma 
suspenda/intrerupe serviciul de distributie, Furnizorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru 
imposibilitatea de-a executa, in totalitate, sau in parte, mandatul sau contractul; 

f. depunerea in numele si pentru Mandant a cererii de schimbare furnizor, precum si solicitarea 
catre/primirea de la fostul (actualul) furnizorul de gaze naturale de informatii privind stadiul 
solicitarii de schimbare furnizor depuse de Mandatar in numele si pentru Mandant, precum si de 
duplicate/copii ale documentelor emise de catre furnizorul in speta pentru Clientul Mandant. 

Clientul mandateaza Furnizorul, ca ulterior incheierii contractului de furnizare acesta din urma sa 
efectueze toate demersurile necesare pentru reglementarea aspectelor tehnice si obtinerea 
avizelor necesare de la operatorul sistemului de distributie, ori de cate ori, clientul solicita 
modificarea conditiilor tenice care au stat la baza contractelor de distributie.  

Clientul Mandant declara si isi asuma ca: 

a. va suporta/deconta Mandatarului toate costurile legate de executarea mandatului (cum ar fi, 
dar fara a se limita la taxa pentru emiterea acordului de acces la sistemul de distributie de catre 
operatorul sistemului de distributie gaze natural, alte taxe reglementate privind derularea 
mandatului); 

b. la data mandatarii, cunoaste continutul documentelor/contractelor pe care Furnizorul le va 
semna in indeplinirea mandatului, precum si prevederile legale in vigoare care reglementeaza 
activitatile pentru care l-a mandatat pe Furnizor; 

c. va pune la dispozitia Mandatarului toate inscrisurile, documentele sau orice alte acte necesare 
indeplinirii prezentului mandat, pe care le detine sau care sunt solicitate de Mandatar/operatorul 
de distributie, fara de care nu se poate indeplini obiectul prezentului mandat si va raspunde de 
corectitudinea si valabilitatea acestor documente, Mandatarul neavand obligatia verificarii 
acestora; 

d. va raspunde la orice solicitare de informare din partea Mandatarului si va sprijini orice demers 
facut de catre acesta pentru indeplinirea obiectului prezentului mandat; 

e. Mandatarul are dreptul de a fi substituit, in vederea indeplinirii mandatului, de orice persoana 
fizica sau juridica ce are aptitudinile si calitatile necesare in vederea indeplinirii obiectului 
mandatului, indiferent ca acesta are sau nu calitatea de salariat/ consulant/ partener/ 
subcontractant al Mandatarului; 



 

 3 

f. intelege si accepta ca obligatiile asumate de catre Mandatar sunt obligatii de diligenta si nu de 
rezultat, iar Mandatarul nu raspunde pentru modul in care operatorul sistemului de distributie isi 
indeplineste obligatiile legale care ii revin in derularea activitatilor pentru care a fost mandatat.  

Prin semnarea prezentului mandat, Clientul declara ca este de acord cu transferul si prelucrarea datelor cu 
caracter personal catre/de catre Distribuitor conform prevederilor legale in vigoare. Refuzul Clientului 
privind transferul/prelucrarea datelor cu caracter personal catre/de catre Distributor, conduce atat la 
imposibilitatea ducerii la indeplinire a obiectului prezentului mandat, cat si la imposibilitatea indeplinirii 
obligatiilor contractuale care cad in sarcina Distribuitorului.  

Prezentul mandat este guvernat de legea romana. In caz de diferende, partile vor incerca solutionarea pe 
cale amiabiala, iar in caz contrar, acestea vor fi solutionate de catre instanta competenta din raza sediului 
Mandatarului. 

Prezentul mandat este dat intr-un numar de 3 exemplare (unul pentru clientul Mandant, unul pentru 
Furnizorul Mandatar si un exemplar ce va fi transmis operatorului sistemului de distributie gaze naturale 
autorizat din zona unde este inregistrata solicitarea de acces și/sau altui terț interesat. 

 

Client Mandant,      Furnizor Mandatar, 

(nume in clar, data si semnatura)   prin imputernicit  

 


