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Către: (Furnizor actual) 

Spre stiinta: (Operator de Distributie) 

   (Furnizor Nou) 

NOTIFICARE 

privind schimbarea furnizorului de Energie Electrică 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea 

furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

234/2019, clientul final........................................... având cod client ......................, cod 

unic de înregistrare ................., cu sediul în ..............................., str. ......................... nr. 

....., bl....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul ...................., tel. ......................., fax ...................., 

email ............................., reprezentată legal prin ...................................,prin prezenta 

împuternicesc pe WERK ENERGY S.R.L., in insolventa, in insolvency, en procedure 

collective, cu sediul social in Str. Splaiul Independentei nr. 291-293, Etaj 1, Camera 

2, Sector 6, Bucureati, telefon 0729155273, fax 0318057575, numar de ordine in 

Registrul Comertului J40/21102/2004, Cod unic de inregistrare 17051718, atribut fiscal 

RO, avand contul nr. R0 53 BACX 0000 0006 7743 0000, deschis la Unicredit Bank  

a) să inițieze, în numele și pe seama noastră, procesul de schimbare efectivă a 

furnizorului, pentru următoarele locuri de consum: 

Nr. 

crt 
POD/CLC 

Adesa locului de 

consum 

Categoria de 

consum 

(casnic/non casnic) 

1    

2    

 

b) să notifice (denumirea furnizorului actual) cu privire la denunțarea unilaterală a 

Contractului de furnizare nr. ......./................. încheiat cu acesta. Data propusă 

pentru schimbarea efectivă a furnizorului este ................................... 
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Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual: 

 

1. Perioada de valabilitate a contractului: 

  determinată: de la ....................... până la ....................  

     nedeterminată 

2. Modalitatea de transmitere a notificării de denunțare unilaterală a 

contractului: e-mail sau fax  

Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul nou: 

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 și prenumele) 

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

(semnătura) 
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