
 

C2 -Intern 

Cerere de contractare energie electrică în piaţă liberă 

În atenţia ENGIE Romania S.A. 
 
Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………….., cu domiciliul în 

.................................................................................., cod poştal ………………………, identificat cu CI seria 

......... nr. ................., eliberat de ......................................................... la data de ...................., valabil până la 

data de ......................., adresa de e-mail ……………......................................, telefon ........................................., 

CNP........................................................., îmi exprim prin prezenţa, acceptul pentru oferta de vânzare energie 

electrică  ......................., transmisă de ENGIE Romania, şi solicit încheierea unui contract de vânzare-

cumpărare a energiei electrice în condiţiile pieţei concurenţiale, pentru locul/ menţionat mai jos, începând cu 

data de*…………………. 

Adresa loc consum: …………………………………………………….………………………………………………….şi 
număr loc de consum** …………………………. 

Menţionez că sunt informat în legătură cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 
referitoare la contractarea în regim reglementat şi încheierea contractelor eligibile de vânzare cumpărare 
energie electrică (art 63 al. 3 Capitolul 4 – Dreptul clienţilor finali de alegere a tarifelor). 
 
Declar prin prezenta pe proprie răspundere că:  

1. în spaţiul în care este situat locul de consum se desfăsoară numai activităţi casnice 
2. documentele prezentate în copie (ataşate prezentei) sunt conforme cu originalul 

Anexez copii, conforme cu originalul, după următoarele documente: 

o Ultima factură emisă de furnizorul actual de energie electrică, dacă sunt client în piața reglementată în 
scopul verificării numărului locului de consum, seriei contorului și a nivelului de tensiune. (în cazul unui 
loc de consum existent). 
În situația în care nu sunt client în piața reglementată, voi anexa ultima factură eliminând în prea labil 
prețul energiei active înscris pe aceasta. Mi s-a adus la cunoștință că ENGIE Romania nu dorește să 
primească această informație, că nu o va analiza și că nu o va lua în considerare în activitatea 
acesteia. 

o Avizul tehnic de racordare/certificat de racordare, valabil pentru fiecare loc de consum (acolo unde 
există). 

Declar prin prezenta că am cunoştinţă de prevederile legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, precum şi prevederile legii nr. 
365/2002 privind comerţul electronic şi ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 
 
Sunt de acord cu primirea comunicărilor comerciale în scop de reclamă, marketing, publicitate şi informatiilor 

despre produsele si activitatile ENGIE Romania.       DA            NU  

 
Contractul va fi activat după verificarea și validarea documentelor anexate cererii de contractare. 
 

Data                                                                                                                 Nume şi prenume 

   
   
* În conformitate cu art. 2, alin. 1 din contract, cu condiţia respectării perioadei de aderare menţionată în ofertă; contractul şi 
oferta sunt ataşate prezentei cereri 
**Informaţie disponibilă pe factura de energie electrică sau în anexele acesteia 

  


