
SC A Energy Ind SRL, Sibiu str.Alămor nr.12A, J32/2511/1992, RO3238458 

Cerere incheiere contract de furnizare de energie electrica 

 

Subsemnatul(a)................................................................................................................................................................................................,,, ............................................................................... , 

 

cu domiciliul în Localitatea ...................................................................................., Str .................................................................... , 

 

Nr. .................., Bl. .................., Sc. ................., Et. ................, Ap. ................., Județ/Sector......................................................................  . 

 

Telefon: ......................................................, E-mail: ....................................................................... . 
 

Solicit încheierea contractului de furnizare a energiei electrice conform ofertei, pentru locul de 
consum situat  la: 

 

 Localitatea .............................................................................., Str ............................................................................................. , 

 

Nr. ..................., Bl. .................., Sc. ................., Et. ................, Ap. ................., Județ/Sector...................................................................  . 

 

Codul de identificare a locului de consum  (POD)  ...................................................................... 

 

Numele furnizorului actual: .......................................................................................... , 

 

Titularul actual al contractului de furnizare de energie: ...................................................... 

 

    Index contor seria ................................. la data de ........................................... 

 

Consum  mediu / zi: ................................... kWh/zi ,  Consum   mediu / lună ............................... kWh/lună 

 

Comunicarea corespondenței (facturi, notificări, preavize): 

 Gratuit prin E-mail 

 Adresa de domiciliu;  

 Adresa locului  de  consum;  

 Altă adresă: 

Localitatea ....................................................................................., Str. ............................................................................................., 

 

 Nr. ....................., Bl. ..................., Sc. ................., Et. ……......., Ap. ............., Județ/Sector........................................................... 

 



Documente atașate cererii de contract: 

 Copie act de identitate 

 Act de proprietate sau 

 Contract de închiriere/comodat/acord proprietar/alte documente 

       Aviz tehnic de racordare/Certificat de Racordare 

 

Cunoscând dispozițiile Codului Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe 

propria răspundere: 

● Documentele prezentate la încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu 

originalul și informațiile declarate în prezenta cerere sunt reale. 

● La locul de consum pentru care solicit contract se desfășoară numai activități casnice. 

● Folosesc în mod legal imobilul de la locul de consum pentru care solicit contract. 

● Sunt de acord cu încetarea de plin drept a Contractului de furnizare energie electrică în 

condițiile în care o altă persoană revendică un drept asupra locului de consum. 

● Accept expres oferta de furnizare energie electrică a SC A Energy Ind SRL 

 

 Sunt de acord în mod expres și necondiționat cu prelucrarea datelor 

cu caracter personal de catre SC A Energy Ind SRL, împuterniciții 

acestuia sau terțe persoane partenere, în scopul încheierii, derulării și 

încetării contractului de furnizare energie electrică, a contractului de 

asigurare cu Groupama Asigurări și a oricărui alt contract, pentru a 

beneficia de avantajele ofertei acceptate. 

.............................(Semnătură client) 

 

În  lipsa  acestui  acord , contractul  dvs.  NU  poate  produc e efecte. A Energy Ind 

SRL va folosi acest acord în scopurile  detaliate  în  notificarea  primită  

împreună  cu această cerere. 

 Sunt de acord în mod expres cu prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către SC A Energy Ind SRL pentru a primi informații și materiale 

publicitare privind campaniile furnizorului sau partenerilor acestuia, de 

care aș putea beneficia. 

..........................(Semnătură client) 

 Mandatez în mod expres furnizorul  SC A Energy Ind SRL să mă reprezinte cu 

drepturi depline, în relația cu furnizorul actual și cu operatorul de rețea pentru 

îndeplinirea oricăror acte de procedură și pentru întocmirea, semnarea, depunerea 

și ridicarea oricărui și tuturor documentelor necesare îndeplinirii prodedurii de 

schimbare a furnizorului de energie electrică. 

Data completării: ............................................. 

Numele și prenumele: ...................................................................................................... 

 

Semnătura: 

 


