
ÎMPUTERNICIRE 
In baza ACTULUI ADITIONAL pentru Comercializarea Pachetelor de Servicii de Calatorie pe baza de MANDAT CU REPREZENTARE 

ser ia  RMD21  nr .  _______________/  data ________________________  

la CONTRACTUL DE REVANZARE SERVICII DE CALATORIE  

ser ia  RMD21  nr .  _______________/  data ________________________  

 

SC ROMADRIA CONFORT SRL 

Sediul: Bucuresti, str. Eugen Carada nr. 5-7, sc. B, ap.25, sector 3 

Registrul Comertului: J/40/2168/1997; Cod fiscal RO 9311442, 

Conturi: B.C.R. Lipscani, RO23 RNCB 0090 0005 0793 0001 – LEI si RO66 RNCB 0090 0005 0793 0003 - EURO 

Conturi: BRD - GSG Lipscani; RO53 BRDE410SV19913824100 – LEI si RO34 BRDE410SV19914204100 – EURO 
pentru 

Agentia de Turism ROMADRIA CONFORT 

Sediul: Bucuresti, str. Eugen Carada nr. 5-7, sc. B, ap.25, sector 3; Telefon: 021 312.73.92, 313.68.12, mobil: 0733.103.593, 

E-mail: office@romadria.ro; contact@romadria.ro; www.romadria.ro, 

Licenta de Turism nr. 192/ 26.11.2018, agentie de tip ORGANIZATOARE 

Polita de asigurare IF-i 3116 din 12.11.2020, valabila pana in 19.11.2021; Emisa de: German Romanian Assurance SA 

Reprezentata de/ functia Corina Tudosescu - Director General Agentie, 

denumita in cele ce urmeaza FURNIZOR sau MANDANT, 
 

si 
 

SC..………………………..……………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sediul …………............................................................................................................................................................................................. 

Registrul Comertului: ……………………….................. CUI……….………………………….. 

Banca …………………………………………Conturi LEI/ EURO………………………….………………….…................................................ 

Pentru 

Agentia de Turism ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Sediul …………............................................................................................................................................................................................. 

Telefon/fax……………………………………………………………………Email …………………………………………………………………... 

Licenta de turism nr/ data…………..…..…..……………………………Agentie de turism de tip ………………………………………………... 

Polita de asigurare nr./ valabilitate ………………………………………..…Emisa de ……….…………………………………………………… 

Reprezentata legal de/ functia…………………...…………………………………………………………………………………………………….. 

denumita in cele ce urmeaza REVANZATOR sua MANDATAR. 

 

să efectueze în numele şi pe contul nostru, următoarele acțiuni: 
 

1. Promovarea, ofertarea și comercializarea în condițiile contractului mai sus mentionat a pachetelor de servicii de calatorie ale Furnizorului;  

2. Încasarea contravalorii pachetelor de servicii de calatorie ale Furnizorului, ofertate și comercializate de către Revanzator si rambursarea sumelor 
aferente rezervarilor anulate respectand termenele de penalizare si anulare din contractul cu Furnizorul;  

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

4. Încheierea cu turistii/calatorii care achiziționează pachetele de servicii de calatorie ale Furnizorului a contractelor de prestări servicii de calatorie;  
 

Actele juridice încheiate de Revanzator pentru comercializarea pachetelor de servicii turistice din oferta Furnizorului 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; daca nu este revocat expres de catre 
Mandant printr-o notificare scrisa, acest Mandat isi prelungeste valabilitatea, in aceleasi conditii cu inca 1 an calendaristic. 
 

Prezenta Imputernicire a fost redactată şi editată în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte la data de …………………………….. 

 

FURNIZOR/ MANDANT:      REVANZATOR/ MANDATAR: 

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

Prin reprezentant legal/ administrator Nume/ prenume / calitate  Prin reprezentant legal/ administrator Nume/ prenume / calitate 

……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. 

Semnatura / stampila      Semnatura / stampila    
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mailto:contact@romadria.ro
http://www.romadria.ro/

