
 

ANEXA la Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final din 22.10.2014 

Către: .................................................................................. (denumirea furnizorului actual de energie electrică) 
Spre ştiinţă: .................................................................................................................................................... 
(denumirea operatorului de reţea de energie electrică) & (denumirea noului furnizor de energie electrică) 

 
 

NOTIFICARE 

a denunţării unilaterale a contractului de furnizare a energiei electrice  

nr. ............................. din data de ........................... 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către 

clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

105/2014 

 

Clientul final de energie electrică:  

(pentru clientul casnic) 

............................................................, având cod client ......................................, buletinul/cartea de identitate 

seria ..................., nr. ..........................., eliberat/eliberată la data de .......................... de către ..............................., 

codul numeric personal ............................................., domiciliat în localitatea ....................................., str. 

..........................................., nr. ........, bl. .........., sc. .........,  et. ........, ap. ........., judeţul/ sectorul ............................., 

tel. ................................., e-mail ........................................................ 

 

(pentru clientul final noncasnic) 

S.C. .......................................................... S.A. (S.R.L.), cu sediul în ......................................................................... 

.........................................................................................................., certificat de înregistrare la Camera de Comerţ 

şi Industrie - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ....................................., cod fiscal ........................................, 

contul bancar de virament ....................................................., denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile 

........................................................................ (clientul final care, conform legislaţiei, nu deţine aceste documente, 

prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile), str. ........................................................., nr. 

........., tel. ..................................., fax ..........................., cod IBAN ................................................................., 

reprezentat prin .................................................................... 

 

notifică prin prezenta încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. .......................... din data de 

..............................., cu efect de la data de ............................, pentru locul de consum 

........................................................................................................................................... (adresa şi datele de 

identificare ale locului de consum) în vederea schimbării furnizorului de energie electrică. 

 

Valoarea totală a soldului la data prezentei notificări, emise în baza Contractului de furnizare a energiei electrice 

nr. ................................ din data de ........................... este de ..................... lei. 

 

Indecşii contoarelor de decontare la data prezentei notificări sunt: 

- .................................., pentru contorul seria ................................................., având codul unic al 

punctului de măsurare ................................................... 

- .................................., pentru contorul seria ................................................., având codul unic al 

punctului de măsurare ................................................... 

 

 

Data          Client final  

         (nume/ semnătură) 

..............................       ................................................ 


