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Cerere pentru încheiere contract 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 încheiere contract de energie electrică în piaţa liberă, confom ofertă pentru locul de consum situat în 
     localitatea ..............…………................., str...................................…….………...., nr………., 
 
     bl. ……, sc. …., et. …., ap. .…, sect. …., cod poştal ……………., judeţul ………..….……..… 
 
 

 
Cod loc consum 

 
Serie contor 

 
Index contor 

 

Data citire 
index contor 

    

 

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.  
 
 

   Atașat prezentei, depunem următoarele documente: 
 

1.Copie CUI / CIF*  
2.Copie act spațiu* sau a altui document care atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra spațiului  
3.Acordul proprietarului însoțit de copia actului de identitate (dacă este cazul)  
4.Contul bancar și denumirea băncii prin care clientul derulează plățile 
5.Copie  act identitate persoană delegate (dacă este cazul)   
6.Delegație din partea firmei (dacă este cazul) 
7.Avizul  tehnic  de  racordare/certificat  de racordare, valabil  pentru  fiecare loc  de consum (acolo unde există)  
8.Notificarea de schimbare a furnizorului de electricitate 
 
*Documente obligatorii conform prevederilor legale in vigoare. În funcție de particularităț ile actelor pe care dvs. le prezentați, pot fi solicitate 

documente suplimentare față de cele menționate mai sus. 

Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 

485 din 16.07.2012, 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 
nostrum http://stockenergy.ro, în secțiunea dedicată Informare despre Regulamentul General Privind Protectia Datelor, precum și la sediile 
noastre. 
 

 

   
       Data ……………… Semnătură solicitant …................. 
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