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Contract de mandat comercial

1/2

Denumit(ã) în continuare mandant, în calitate de solicitant de acces la sistemul de distribuþie þi E.ON Energie 

România S.A., denumitã în continuare mandatar, au convenit la încheierea prezentului contract de mandat 

comercial.

2)   Adresã de corespondenþã (dacã diferã de la pt. 1)

Cod poþtal

Strada Numãr Bloc Scara Etaj Apartament

Localitatea Judeþul

3)    Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintã acordarea de cãtre mandant a unui mandat de reprezentare comercialã 

cãtre mandatar, pentru a realiza, în numele acestuia ºi pentru acesta, toate demersurile legate de realizarea 

racordãrii la sistemul de distribuþie, respectiv:

            depunerea cererii de acces                             primirea acordului de acces sau, dupã caz, refuzul de acces

            depunerea cererii de racordare                      realizarea instalaþiei de utilizare

            semnarea contractului de racordare              realizarea conductei de distribuþie (dacã este cazul)

În vederea îndeplinirii obiectului contractului, mandatarul este împuternicit sã semneze orice document 

necesar, sã dea sau sã primeascã orice declaraþii necesare (cu excepþia declaraþiilor care necesitã îndeplinirea 

unor formalitãþi suplimentare (ex. Declaraþii notariale) sã facã plãþi în numele ºi pe seama Mandantului ºi sã 

întreprindã în numele mandantului toate mãsurile pe care le considerã necesare sau potrivite cu privire la 

cele de mai sus.

4)   Obligaþiile mandatarului

4.1. Mandatarul are obligaþia de a depune la 

distribuitor documentele necesare pentru fiecare 

etapã a procesului privind realizarea racordãrii la 

sistemul de distribuþie, în baza declaraþiilor fãcute 

de cãtre Mandant pe propria raspundere.

Documetele necesare menþionate la aliniatul 1 sunt 

cele predate de catre Mandant ºi puse la dispoziþia 

Mandatarului pentru scopul prevazut în prezentul 

contract. 

4.2 Mandatarul are obligaþia de a informa ºi consilia 

mandantul privind etapele legate de realizarea 

racordãrii la sistemul de distribuþie.

4.3 Mandatarul are obligaþia de a transmite 

mandantului rãspunsurile ºi facturile distribuitorului în 

toate etapele de derulare a procesului de acces la reþea.

4.4 Mandatarul are obligaþia sã informeze mandantul 

asupra tarifului de racordare ºi a modalitãþii de platã 

aplicate de distribuitor.

Nume, Prenume

Cod poþtal

Identificat prin

Data eliberãrii

Cod numeric personal

Banca, localitate Cod IBAN

Cetãþenia

Eliberat de cãtre

Seria þi numãr B.I./C.I.

Localitatea Judeþul

Data naþterii

Strada

Telefon fix Telefon mobil Fax Adresã e-mail

Numãr Bloc Scara Etaj Apartament

1)   Persoanã fizicã E.ON Energie România SA

Justiþiei 12

540069 Târgu Mureº

www.eon-energie-romania.ro

Consiliul Director

Ciocan 

Sediul Central: 

Târgu Mure

CUI: 22043010

Atribut fiscal: RO

J26/1194/2007

Capital social subscris þi vãrsat:

184.781.415,00 Lei

BRD Târgu Mureº

ING Târgu Mureþ

Centrul de ela

Dan Morari

(Director General)

Simona Mihaela Covaliu

(Director General Adj.)

Ramona Pergel

º

(Director General Adj.)

R þii Clienþi
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5) Drepturile Mandatarului

5.1. Mandatarul are dreptul de a folosi documentele, datele, informaþiile ºi declaraþiile Mandatului în scopul ºi în vederea executãrii 

contractului de Mandat.

5.2. Mandatarul are dreptul de a solicita Mandatului orice documente, informaþii ºi declaraþii suplimentare necesare executãrii 

mandatului, oricând pe perioada de derulare a prezentului contract. 

5.3. Mandatarul nu va fi raspunzãtor de neexecutarea mandatului în masura în care documentele, datele, informaþiile ºi declaraþiile 

Mandantului nu sunt conforme cu realitatea, nu sunt complete sau sunt într-o formã necorespunzãtoare. 

4.5 Mandatarul se obligã sã comunice, dupã caz, 

mandantului facturile de regularizare emise de distribuitor, 

aferente tarifului de racordare.

4.6 Mandatarul are obligaþia sã trateze toate informaþiile ºi 

documentaþiile de care a luat la cunoºtinþã în timpul 

derulãrii prezentului contract ca informaþii confidenþiale ºi 

sã nu le divulge unei terþe persoane, fãrã consimþãmântul 

mandantului; Documentele ºi informaþiile cuprinse în acestea vor 

putea fi divulgate operatorului licenþiat de distribuþie ºi salariaþilor 

acestuia, precum ºi oricaror alte persoane implicate direct ºi care 

au atribuþii în sensul realizãrii demersurilor – obiect al acestui 

contract.

6) Drepturile mandantului

6.1 Mandantul are dreptul de a fi informat în legãturã cu demersurile necesare pentru realizarea accesului la sistemul de distribuþie 

a gazelor naturale.

6.2 Mandantul are dreptul de a i se comunica întreaga documentaþie aferentã racordãrii la sistemul de distribuþie, la finalizarea 

întregului proces.

7) Obligaþiile mandantului

7.1 Mandantul are obligaþia de a plãti sumele solicitate de distribuitor, aferente procesului de realizare a instalaþiei de racordare, în 

condiþiile ºi termenii impuºi de acesta.

7.2 Mandantul este obligat sã punã la dispoziþia mandatarului toate documentele ,datele ºi declaraþiile necesare pentru executarea 

mandatului.

8) Încetarea contractului

8.1 Mandatul se va considera încheiat dupã punerea în funcþiune a instalaþiei de racordare aferentã sistemului de distribuþie.

9) Litigii

9.1 Diferenþele de orice fel care pot apãrea în derularea contractului se vor rezolva de cãtre pãrþile contractante pe cale amiabilã.

9.2 În situaþia în care diferendele între pãrþi nu pot fi rezolvate pe cale amiabilã, orice litigiu decurgând din sau în legãturã cu acest 

contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinþarea lui, se va soluþiona fie de cãtre instanþele 

judecãtoreºti competente, fie pe cale arbitrajului comercial, pe calea arbitrajului comercial, organizat de Camera de comerþ, 

Industrie ºi Agriculturã a judeþului Mureº în conformitatea cu regulile de procedurã arbitralã ale acestei camere. Hotãrârea arbitralã 

este definitivã ºi obligatorie.

10) Dispoziþii finale

10.1 Modificarea (completarea) clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor pãrþi contractante, prin acte adiþionale.

10.2 Pãrþile contractante au obligaþia sã pãstreze confidenþialitatea clauzelor prezentului contract.

10.3. Actele juridice încheiate de mandatar pentru realizarea prezentului contract pentru care a fost împuternicit, vor fi semnate în 

calitatea de reprezentant al mandantului, prezentându-se la cerere prezentul mandat.

Data 

Coordonator Centru de Relaþii Clienþi (Nume Prenume) 

Semnãtura

Agent vânzãri (Nume Prenume)

Semnãtura

Mandatar 

   E.ON Energie România S.A. 

Mandant Nume Prenume) (

Semnãtura 2/2
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