Cerere pentru încheiere contract de gaze naturale/energie electrică

Consumator noncasnic
…………..……………………………………………..........................., identificat prin CNP/CUI/CIF
…………..…………………………………, cu sediul social în judeţul ……………………...……………..…,
localitatea ........................………………….………...., str. ……………………………………………………..…….…
nr. ……., bl. ……, sc. …., et. …., ap. .…, sect. …., cod poştal ……………., e-mail …………...…………………….,
tel. ……….…….……..……......…., fax........................................................................, reprezentant legal
…………………….….....……………………………..……..
Solicit:
incheiere contract de gaze naturale in piata libera, oferta
incheiere contract de energie electrica in piata libera, oferta
pentru locul de consum situat în localitatea ..............…………................., str...................................…….………...., nr.
……., bl. ……, sc. …., et. …., ap. .…, sect. …., cod poştal ……………., judeţul ………..….……..…

Informaţii necesare pentru accesul la sistemul de distribuţie gaze naturale:
I.

Tip solicitare:
loc nou de consum (instalaţie nouă de utilizare)

schimbare administrativă

schimbare furnizor

modificarea unor elemente de natură tehnică

suplimentare capacitate tehnică
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II.

Date tehnice

Nr.
crt.

Denumire aparat

Debitul nominal (Nm3/h)

Nr. aparate (buc.)

1
2
3
4
5
Total debit/nr. aparate

Gaze
naturale
Energie
electrică

Cod loc consum

Serie contor

Index contor

Regim de presiune* pentru instalaţia de utilizare gaze naturale:
Presiune joasă (0,025 bari)
Presiune redusă (0,07 bari)
Presiune medie (3 bari)
*In cazul in care nu este specificat regimul de presiune dorit, soluția de alimentare pentru instalația
de utilizare gaze naturale va fi adoptată utilizând Presiune Joasă (0,025 bari).

Cunoscând dispozițiile articolelor din Codul Penal cu privire la falsul in declarații și în înscrisuri, declar
pe proprie răspundere următoarele:
•

Documentele în copie prezentate la încheierea contractului/contractelor sunt conforme cu
originalele.

•

Menționez că sunt de acord cu toate condițiile ofertei anexate prezentei cereri.
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Atașat prezentei, depunem următoarele documente:
Pentru furnizare gaze naturale

Pentru furnizare energie electrică

 Copie CUI / CIF*
 Copie act spațiu* sau a altui document care
atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra
spațiului
 Acordul proprietarului însoțit de copia actului de
identitate (dacă este cazul)
 Contul bancar și denumirea băncii prin care
clientul derulează plățile
 Copie act identitate persoană delegată (dacă
este cazul)
 Delegație din partea firmei (dacă este cazul)
 Cerere de încetare din partea firmei care a
părăsit locul de consum (dacă este cazul)
 Proces verbal de predare-primire al imobilului în
care se specifică indexul contorului de gaze
naturale (dacă este cazul)
 Acordurile celorlalți utilizatori însotite de copia
actelor de identitate (dacă este cazul)

 Copie CUI / CIF*
 Copie act spațiu* sau a altui document care
atestă dreptul de folosință al solicitantului
asupra spațiului
 Acordul proprietarului însoțit de copia actului
de identitate (dacă este cazul)
 Contul bancar și denumirea băncii prin care
clientul derulează plățile
 Copie act identitate persoană delegată
(dacă este cazul)
 Delegație din partea firmei (dacă este cazul)
 Avizul tehnic de racordare/certificat de
racordare, valabil pentru fiecare loc de
consum (acolo unde există)
 Notificarea de schimbare a furnizorului de
electricitate

*Documente obligatorii conform prevederilor legale in vigoare. În funcție de particularitățile actelor pe
care dvs. le prezentați, pot fi solicitate documente suplimentare față de cele menționate mai sus.
Pentru un loc de consum existent în piaţa liberă, în scopul verificării unor informaţii de natură tehnică
(numărul locului de consum, seria contorului, nivelul de tensiune, categoria de consum), voi anexa ultima
factură emisă de furnizorul actual de gaze naturale/energie electrică, eliminând în prealabil preţurile
înscrise pe aceasta. Mi s-a adus la cunostinţă că ENGIE Romania nu doreşte să primească această
informaţie, că nu o va analiza şi că nu o va lua în considerare în activitatea acesteia.
Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, conform cărora clienţii finali de gaze naturale/energie electrică au dreptul să îşi aleagă
furnizorul şi să negocieze direct contracte de vânzare – cumpărare cu acesta.
Potrivit legislației în vigoare, în vederea soluționării cererii tale vom prelucra date cu caracter personal.
Pentru mai multe informații poți consulta Nota Generala de Informare cu privire la Protecția datelor cu
caracter personal, disponibilă pe site-ul nostru www.engie.ro, în secțiunea dedicată Protecția datelor cu
caracter personal, precum și la sediile noastre.

Data ………………

Semnătură solicitant ………………
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