
ANEXA 2 la Contractul seria M, Nr. …… din data …………..2019  

ÎMPUTERNICIRE  
SC ROMADRIA CONFORT SRL (Ag. de Turism ROMADRIA CONFORT) cu sediul in Bucuresti, str. Eugen Carada nr. 5-7, sc. B, ap.25, 
sector 3, tel/fax: 021 312.73.92, 313.68.12, 312.09.18, mobil: 0733.103.593, e-mail: office@romadria.ro, www.romadria.ro, inmatriculata 
la Registrul Comertului cu nr J/40/2168/1997, cod fiscal RO 9311442, avand urmatoarele conturi:  RO23 RNCB 0090 0005 0793 0001 – LEI 
si RO66 RNCB 0090 0005 0793 0003 - EURO, deschis la B.C.R.-Lipscani; RO53 BRDE410SV19913824100 – LEI si RO34 
BRDE410SV19914204100 – EURO, deschis la BRD- GSG Lipscani, Licenta de Turism nr. 192/26.11.2018 – agentie de tip 
ORGANIZATOARE, Polita de insolvabilitate seria IF-i 2945/ 14.11.2018 , reprezentata prin Corina Tudosescu, avand functia de Director 
General agentie, in calitate de agentie de Agentie de Turism Organizatoare, denumita in continuare ORGANIZATOR sau MANDANT, 
imputerniceste pe  
 
SC ……………………………………………………………….………………………….., cu sediul social in ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………, punct de lucru in …………………………………………… 
………………………………………………………………………..…, telefon fix/ mobil: ……………………………………………………………….  
E-mail: ………………………………………………inmatriculata la Registrul Comertului nr.……………………….…………………………………  
Cod Fiscal …………………………., Licenta Turism ………… / …………., agentie de turism de tip ……………………………………………….  
Polita de Asigurare ………………………………………………, cont virament: RON …………………………………………………………………  
EUR: ……………………………………………………………………, deschis la ……………………………………………………………………….  
Reprezentata legal prin …………………………………………………………… avand functia de ……………………………………………, 
denumita in continuare INTERMEDIAR (I) sau MANDATAR, să efectueze în numele şi pe contul nostru, următoarele acțiuni:  
 
1. Promovarea, ofertarea și comercializarea în condițiile contractului Nr. ________ din data de ___________ a pachetelor de servicii de 
calatorie ale Organizatorului;  

2. Încasarea contravalorii pachetelor de servicii de calatorie ale Organizatorului, ofertate și comercializate de către Intermediar si 
rambursarea sumelor aferente rezervarilor anulate respectand termenele de penalizare si anulare;  

3. Eliberarea si semnarea în nume propriu a documentelor fiscale, pentru pachetele de servicii de calatorie ale Organizatorului 
comercializate către beneficiari;  

4. Încheierea cu calatorii care achiziționează pachetele de servicii de calatorie ale Organizatorului a contractelor de prestări servicii de 
calatorie;  
 
Actele juridice încheiate de Intermediar pentru comercializarea pachetelor de servicii turistice din oferta Organizatorului vor fi semnate numai 
în calitatea sa de reprezentant al Mandantului, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.  
Prezentul mandat este oneros şi valabil pe perioada 1 (un) an de zile de la data semnării şi se prelungeşte automat, in aceleași condiții, 
până la data de 31.12.2020 sau revocarea sa expresă de către Mandant, efectuată printr-o notificare scrisă.  
 
Redactată şi editată în …2.. exemplare, la data de ……………………..  
 
 
ORGANIZATOR/ MANDANT:       INTERMEDIAR/ MANDATAR: 

 
ROMADRIA CONFORT SRL       …………………………………….. 

 


