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MANDAT GRATUIT
privind incheierea contractului de distributie pentru realizarea demersurilor aferente racordarii consumatorilor la retelele de interes public
1. Pentru locul/locurile de consum ce fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice

cu Distribuitorul din zona in care se afla situat/situate locul/locurile de consum,
Clientul _______________________________ identificat prin CUI _________________,
reprezentat prin ______________________________________________ mandateaza Furnizorul,
SC __________________________________, temeiul articolului 2009 si urmatoarele din
Noul Cod Civil, pentru incheierea contractelor de distributie.
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.
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 si va factura clientului contravaloarea serviciul de distributie odata cu energia livrata in
termenii si conditiile prevazute in contractul de furnizare a energie electrice.
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 orice caz ramane angajamentul Clientului fata de Distribuitor, de a pastra intact
grupul de masura/controlul si instalatiile de distributie si de a pune in practica aspectele solicitate
pentru realizarea conditiilor de securitate a sistemului energetic.
In situatia in care Clientul nu accepta conditiile tenice 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.
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2. 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 de distributie, ori de cate ori, clientul solicita modificarea
conditiilor tenice care au stat la baza contractelor de distributie. Prin modificarea conditiilor tenice se
inteleg toate acele operatiuni si demersuri privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes
public, asa cum sunt ele reglementate de legislatia in vigoare, ca de exemplu: cererea de spor de
putere, schimbarea de grup de masura.
Clientul ramanand astfel titular de drepturi si obligatii in raport cu Distribuitorul pentru
racordarile la reteaua de distributie

a locurilor de consum. Furnizorul isi poate asuma sau nu

obligatia ce rezulta din paragraful precedent, in functie de indeplinirea conditiilor stabilite prin cadrul
de reglementare si de compatibilitate cu propriile exigente tenico-organizatorice. In caz afirmativ,
Furnizorul va actiona cu titlu gratuit in numele si pe seama clientului acesta din urma fiind obligat a
suporta doar eventualele costuri justificate, conform actelor normative in vigoare si a tarifelor
practicate de Operatorul de Distributie.
Clientul declara ca, la data mandatarii cunoaste continutul contractelor pe care furnizorul le
va semna in indeplinirea mandatului, precum si prevederile legale in vigoare care reglementeaza
accesul utilizatorilor la retelele electrice de interes public si intelege si va accepta ca intrare in
vigoare a contractului de furnizare va avea loc numai dupa si conditionat de emiterea Avizului thenic
de racordare, finalizarea contractului de racordare, semnarea Contractului de Distributie si emiterea
celorlalte documente necesare si obligatorii pentru derularea contractului de furnizare.

Client,

Loc
aplicare
stampila

Furnizor,

Loc
aplicare
stampila
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