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Către 
ENGIE Romania 
(denumirea furnizorului nou) 

NOTIFICARE 
privind schimbarea furnizorului 

nr. ............ / data .......................... 

Energie electrică � Gaze naturale � 

Conform art. 10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale 
de către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei nr. 234/2019, clientul final 

(pentru persoana fizică se va scrie) 

....................................................................................., având cod client ........................................ , act de 
identitate   (B.I./C.I./paşaport)   seria   .....   nr.   .............,   eliberat   la   data   de   .................   de   către 
......................................,   codul   numeric   personal   ..................................,   domiciliat   în   localitatea 
........................, str. ........................................ nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul 
....................., tel. .............., e-mail ............... 

(pentru persoana juridică se va scrie) 

............................................................................, având cod client .................... , cod unic de înregistrare 

..................., cu sediul în localitatea ..........................., str. ................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ..... , 
ap. ......, judeţul ....................., tel. ..........., fax .............., e-mail ......................... , reprezentată legal prin 
...................................., 

împuternicesc pe ENGIE Romania (denumirea furnizorului nou cu care s-a încheiat un contract de 
furnizare): 

a) să iniţieze procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru următoarele locuri de consum:
Nr. 
crt. 

POD/CLC Adresa locului de 
consum 

Categoria de consum 
(casnic/noncasnic) 

1 
2 
...... 

b)  să notifice ......................................................... (denumirea furnizorului actual) cu privire la 
denunţarea unilaterală a Contractului de furnizare nr. ........................... din data de................. 
încheiat cu acesta. 

Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului este ................................. . 
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Menţiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual: 
 

� Energie electrică 
 

1. Perioada de valabilitate a contractului: 
� determinată: de la ....................... până la .................... 
� nedeterminată 

 
2. Modalitatea de transmitere a notificării de denunţare unilaterală a contractului ...Posta electronica.. 

 
� Gaze naturale 

 
1. Perioada de valabilitate a contractului: 

� determinată: de la ....................... până la .................... 
� nedeterminată 

 
2. Termenul şi condiţiile de denunţare unilaterală a contractului .................................................. 

 
3. Modalitatea de transmitere a notificării de denunţare unilaterală a contractului ...Posta electronica.. 

 
Menţiuni privind contractul încheiat cu furnizorul nou: 

 
� Energie electrică 

 
Perioada de valabilitate a contractului: 

� determinată: de la ....................... până la ....................... 
� nedeterminată 

 
� Gaze naturale 

 
1. Perioada de valabilitate a contractului: 

� determinată: de la ....................... până la ....................... 
� nedeterminată 

 
2. Tipul contractului de furnizare: 

 
� cu servicii reglementate incluse 
� fără servicii reglementate incluse 

 
Client final/Reprezentant legal al clientului final: 

 
............................................................ 
(numele şi prenumele) 

............................................................ 
(semnătura) 
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