
Stimate partener,

Vă mulțumim ca ați decis să faceți parte din cei peste 30.000 de consumatori activi de energie electrică și gaze 

naturale la nivel național aflați în portofoliul RESTART ENERGY ONE.

Schimbarea furnizorului de energie și gaze naturale este dreptul dumneavoastră legal.

CINE SUNTEM?

RESTART ENERGY ONE este furnizor de energie electrică și gaze naturale, determinat să facă o schimbare 
substanțială pe piața din România, oferind consumatorilor de pe întreg teritoriul României posibilitatea de a 
beneficia de cele mai bune servicii de furnizare. 
RESTART ENERGY ONE deține licența de furnizare energie electrică cu nr.1816/2015 și licența de furnizare 
gaze naturale nr. 2015/ 2015, emise de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) 
pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii din România.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE ENERGIE ȘI GAZE NATURALE?

Schimbarea furnizorului este GRATUITĂ și nu presupune modificarea instalațiilor electrice sau de gaze naturale, 
interioare sau exterioare, acestea rămânând neschimbate. 
Este posibil ca anumiți furnizori sau terțe părți să încerce să vă dezinformeze cu privire la procesul de schimbare 
a furnizorului prin “inventarea” unor probleme cu scopul de a vă răzgândi. Schimbarea furnizorului de energie și 
gaze naturale este dreptul dumneavoastră stabilit prin legislația în vigoare emisă de Guvernul României și ANRE.

Nu trebuie să vă faceți griji că prin schimbarea furnizorului veți fi deconectat de la alimentarea cu energie electrică 
sau gaze naturale sau că vi se va demonta contorul. Aceste acțiuni ar reprezenta un ABUZ și sunt ilegale.
De asemenea trebuie sa știți că operatorul de distribuție are în continuare obligația legală să efectueze citirea 
contorului și să asigure în condiții optime alimentarea cu energie electrică sau gaze naturale.

Vă rugăm să fiți atenți la eventuale contraoferte care pot părea mai avantajoase, deși în realitate nu sunt.
Aveți nelămuriri privind cele menționate mai sus ? Contactați-ne gratuit la TELVERDE.

INFORMATII (program 9-17):
TEL VERDE 0800 41 00 40

E-mail
clienti@restartenergy.ro

Website
www.restartenergy.ro

LiveChat pe website-ul nostru
|Facebook| WhatsApp

Adresa corespondență
Timișoara Str. Gheorghe Doja
nr.11, et.2, Doja Business Center

Cu cardul Numerar Transfer
bancar

Debit
Direct

Internet
Banking

Aplicatie
Mobila Bitcoin
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CERERE ÎNTOCMIRE CONTRACT DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 

-consumatori non-casnici- 

 
 
 ______________________________ , cu sediul în _______________________,  str. ______________________, 

nr. _____,bl.____, sc. ___,et. ____, ap. ____,jud. ________,  Nr. de Înregistrare în Registrul Comertului 

__________________, 

 CUI ______________, avand date de contact: Telefon ________________, Fax ____________________, E-

mail ______________________________,  

Solicită încheierea unui contract de furnizare gaze naturale GasFix            GasFlex               , începand cu data 

____________________ pentru locul de consum de mai jos: 

LOC DE CONSUM  

Adresă loc de consum 

Județ  

Localitate  

Strada  Nr. Str. Nr. 

Bloc Scara Etaj Apartament  Bl. Sc. Et. Ap. 

 
 

Adresa de corespondență: 

  Aceeași cu adresa de domiciliu; 

  Aceeași cu locul de consum 1; 

  

 

Din localitatea ______________________,  str. _____________________, nr. ______, bl. _____, sc. ______,et. ____,  ap. ______, 

jud. ________ 

 

Anexez următoarele documente : 

- datele de identificare ale solicitantului (copie CUI) și ale reprezentantului legal; 
- date bancare (cont IBAN, banca la care este deschis contul, sucursala);  

- actul de proprietate sau actul doveditor al dreptului de folosință asupra locului de consum (contract de vanzare-cumpărare, 
contract de închiriere, contract de concesiune, etc.); 
- acordul proprietarului locului de consum (în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locului de consum); 
- o declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care reiese că actele prezentate în copie sunt conforme cu originalele; 
 

Data: ____________       Semnătura: _________________ 
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Declarație pe proprie răspundere  , ca reprezentant legal al societății/asociația/întreprinderea  

 

Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de oferta Restart Energy One pe care o accept în totalitate și 

fără rezerve. Declar pe proprie răspundere că documentele prezentate pentru încheierea contractului de furnizare a 

gazelor naturale sunt conforme cu originalele. Declar că am luat cunoștiință despre drepturile prevăzute în 

Regulamentul European general privind protecția datelor precum și politica Restart Energy One cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (dreptul de informare, dreptul de acces la 

date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul de a se 

adresa justiției) și sunt de acord ca datele  să fie colectate și procesate de către Furnizor (inclusiv prin intermediul unor 

terțe părți utilizate de Furnizor pentru externalizarea anumitor servicii specifice) fără limitare de termen, în scopul 

prestării de servicii de furnizare gaze naturale. 

Declar pe proprie raspundere ca semnătura realizată de mine în formă digitală îmi este proprie și personală și 

reprezintă voința și acceptul meu fără rezerva a ofertei și condițiilor contractuale Restart Energy One. 

 

Împuternicire  

 

Împuternicesc prin prezenta, furnizorul S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L. cu completarea, semnarea și transmiterea în 

numele meu și pentru mine către actualul Furnizor de  gaze naturale a Notificării privind încetarea vechiului contract 

de furnizare gaze naturale precum și cu efectuarea în relația cu Furnizorul actual de gaze naturale, cu operatorul de 

retea și cu autoritățile competente, în numele nostru, a oricăror demersuri pe care le va considera necesare în vederea 

realizării schimbării furnizorului de gaze naturale în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Împuternicesc prin 

prezenta, furnizorul S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L. cu completarea documentelor contractuale standard cu anexele 

aferente prezentate mai jos cu datele mele personale și tehnice asa cum rezultă ele din documentele personale 

încarcate de mine ( copie act identitate reprezentant legal, copie cod înregistrare fiscal, copie factură recentă gaze, 

copie act spațiu) conform ofertei acceptate precum și cu data intrării în furnizare dupa procesarea contractului. 

 

 

 

 

    Consumator:  

 

 

    Data: ____________       Semnătura: _____________________ 
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CONTRACT DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE CLIENTI NON-CASNICI 

Seria _________________ Nr.______ /____________ 

Părţile contractante: 

S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L., cu sediul  în Timisoara, str. Alexandru Mocioni, nr.6, jud. Timis, tel. 0356.414.175, fax 

0356.414.173, având Cod de Înregistrare Fiscală RO34583200, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 

J35/1297/2015, cont de virament nr. RO78BTRLRONCRT0329369901 deschis la Banca Transilvania, deţinătoare a Licenţei de 

furnizare a gazelor naturale nr. 2015/16.12.2015, eliberată de A.N.R.E., reprezentată legal prin Domuta Armand Doru, în calitate 

de administrator, având calitatea de vânzător şi denumită în continuare furnizor sau vânzător, pe de o parte, 

și 

_______________________________, cu sediul în  ______________________ , str. ________________________, nr. 

_____, bl. ___, sc. ____, et. ____, ap. ____ , jud. ___________________, cod postal _____________,  tel. 

_______________________, fax. ________________________, e-mail __________________________________  

având Cod de Înregistrare Fiscală ____________________________________,  înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului cu numărul ________________________________, Cont de virament nr: 

___________________________________________,    deschis la_________________________________________, 

reprezentată de________________________________________________________, în calitate 

de______________________________________-, având calitatea de cumpărător şi denumită în continuare, 

consumator, consumator eligibil , client sau Cumpărător, pe de altă parte. 

 

Art. 1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi in Conditiile standard de furnizare gaze naturale la consumatori non-

casnici.  

Art. 2. Obiectul contractului iI constituie prestarea serviciilor de furnizarea de gaze naturale la locurile de consum mentionate in 

contract, precum şi reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Consumator privind furnizarea de gaze naturale in regim 

negociat, in conformitate cu prevederile din Conditiile standard pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii non-casnici si 

din prezentul contract. 

Art. 3. - (1) Cantitatea de gaze naturale consumată se determină potrivit înregistrărilor mijloacelor de masurare de reprezentantii 

operatorului de retea, si prin estimare a mediei lunare de consum urmată de regularizare conform Art.10 alin.(2).  

(2) Vanzatorul incheie cu operatorii licentiati contracte pentru servicii de distributie, transport si inmagazinare gaze naturale, unde 

este cazul, in scopul asigurarii acestor servicii catre Cumparator.  

Art.4. Consumatorul accepta primirea si transmiterea oricaror documente prin e-mail, inclusiv a facturilor emise de furnizor. 

Art.5. Consumatorul acorda catre RESTART ENERGY ONE SRL, prin semnarea prezentului contract: 

• Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca Restart Energy One să poată încheia contractele de 

distribuţie (cu Distribuitorul competent) şi de transport gaze naturale; declară, deasemenea, că a luat cunoştinţă de 

conţinutul contractelor cadru de distribuţie şi transport. 

• Un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu excepţia rambursării eventualelor cheltuieli documentate), 

pentru ca Restart Energy One să poată solicita Distribuitorului competent, pe parcursul derulării contractului de furnizare 

şi doar în urma solicitării exprese a consumatorului, modificări ale condiţiilor tehnice care au stat la baza contractului de 

furnizare (ex: miscarea mijloacelor de masura). 

• Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit pentru ca RESTART ENERGY ON SRL să reprezinte clientul în relația 
cu furnizorul actual și cu operatorul de rețea pentru îndeplinirea oricăror formalități și pentru întocmirea, semnarea, 
depunerea și ridicarea oricăror și tuturor documentelor necesare îndeplinirii prodedurii de schimbare a furnizorului de 
gaze naturale. 

Art.6. Consumatorul autorizeaza pe RESTART ENERGY ONE SRL sa transmita, sa solicite si sa primeasca date tehnice catre/de la 

Distribuitor, iar atunci când datele Clientului nu coincid cu cele ale Distribuitorului, Clientul autorizează Furnizorul să folosească 

datele  Distribuitorului. 

 



   GasFix                                                                                     4                          FG-006-NC-Fix-ONL_Rev.08/24.04.2020      

 

 

 

 

Art.7. Data de incepere a furnizarii 

Contractul îşi produce efectele incepand cu data de …………..…………………. si este valabil pentru perioada prevazuta in Conditiile 

standard pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii non-casnici. 

Art.8. Date de identificare ale locului de consum: 

 
Art.9. Pretul contractului este egal cu valoarea abonamentului (corespunzator cantitatii estimate de gaze naturale a fi consumata 

pentru o luna de zile la categoria de incadrare a clientului final) , respectiv _____________ lei/luna , calculate corespunzator tipului 

de abonament.  

Preţul Contractului include, corespunzator fiecarei luni de valabilitate a Contractului, valoarea cantitatii medie lunara de gaze 
naturale a fi consumata (inclusiv costurile aferente transportului , distributiei gazelor naturale si serviciior de furnizare, detalii 
referitoare la tarifele reglementate ale operatorilor de distributie si transport se regasesc pe link-ul urmator in oferta tip de gaze 
naturale: https://restartenergy.ro) si nu include extraoptiuni. 
Extraoptiuni:  - Operator dedicat 24 h = 0,0037 lei/kwh; 

- Acces portal online = 0,0013 lei/kwh; 
Art. 10. (1) Cantitatea de gaze naturale vândută, respectiv cumparată, conform prezentului Contract este estimata la 

____________ MWh/luna si se incadreaza in categoria de consum C._____. 

 (2) Regularizarea consumului de gaze naturale va fi efectuata, de regula, cu o periodicitate de maxim 6 (sase) luni, precum si de 

fiecare data cand contravaloarea gazelor naturale consumate depaseste contravaloarea gazelor naturale achitata de la ultima 

regularizare sau de la data intrarii in furnizare. Ca urmare a regularizarii daca se constata: 

• Un consum efectiv total pe perioada ce face obiectul regularizarii mai mare decat cantitatea contractata , se va 

trece , daca este cazul , la abonamentul corespunzator cu consumul inclus cel mai apropiat de consumul real, iar 

cantitatea de gaze naturale consumata in plus fata de cea contractata va fi facturata retroactiv cu pretul de baza 

al gazului natural din abonamentul in vigoare. 

• Un consum efectiv total pe perioada ce face obiectul regularizarii mai mic decat cel contractat si achitat: 

Furnizorul va compensa in contul facturilor urmatoare suma platita in plus de catre Consumator. 

 

Art. 11. Facturare, conditii de plata: 

Facturare In primele 15 zile lucratoare ale lunii pentru luna in curs.  
Termen de plata 15 zile calendaristice de la emiterea facturii. 
Calea de transmitere a facturii Prin         E-mail   ;    

                Posta  ; 
Modalitati de efectuare a platii (in lei) - ordin de plata sau transfer in conturile Furnizorului din Timisoara: 

RO78BTRLRONCRT0329369901 la Banca Transilvania; 
RO87BRDE360SV04300923600 la BRD ; RO81RNCB0249152861980001 la BCR;  
- automate acceptatoare de numerar din agentiile BT, BRD si BCR; 
- prin punctele de incasare PayPoint, PayZone, ZebraPay si UnDoi; 
- prin alte mijloace puse la dispozitie de catre furnizor prin factura 

Extraoptiuni                        Operator dedicat 24 h; 
 
                        Acces portal online; 

 

 

INFORMATII LOC DE CONSUM 

Adresa locului 
de consum 

 

Cod Loc de 
Consum 

 
Categoria de consum 

(MWh/an) 
 

Operatorul de 
distributie din zona 

 

  

x 
X   

 

 



   GasFix                                                                                     5                          FG-006-NC-Fix-ONL_Rev.08/24.04.2020      

 

 

 

Art. 12. Penalitati de intarziere: Daca o factura emisa conform prezentului contract nu este onorata in termenul scadent, atunci 

cumparatorul va plati o penalizare la suma datorata in lei, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, 

cu incepere din prima zi dupa expirarea termenului de plata scadent si pana in ziua efectuarii platii (exclusiv). Valoarea procentuala 

a penalitatii este de 0.1%. Valoarea totala a penalitatiior poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. 

Art.13. Consumatorul declara ca a fost informat de catre Furnizor si a luat la cunostinta, inaintea semnarii prezentului contract 

despre toate conditiile de comercializare a gazelor naturale impuse de furnizor ce se reflecta in Contractul de furnizare a gazelor 

naturale si in Conditiile standard de furnizare a gazelor naturale la consumatori non-casnici, despre produsele si serviciile oferite 

de RESTART ENERGY ONE SRL si apreciaza ca produsul pentru care a optat si conditiile de furnizare sunt adecvate situatiei sale 

financiare. De asemenea, consumatorul declara ca i-au fost furnizate in mod complet toate si orice informatii solicitate, in termeni 

clari si precisi, cu privire la clauzele prezentului contract si ale Conditiilor standard. Ca atare, consumatorul declara ca a inteles si 

este de accord cu prevederile prezentului contract si ale Conditiilor standard, cunoscand faptul ca are posibilitatea de a negocia 

clauzele si conditiile acestora. 

Art. 14. Clientul își exprimă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea următoarelor date cu caracter personal ale 

reprezentantului său, persoană fizică: nume, prenume, adresa de corespondență, adresa e-mail, număr de telefon, pentru următoarele 

scopuri suplimentare: 

a) pentru a primi informații cu caracter comercial în scopuri de marketing și comercializare a produselor si serviciilor furnizorului și 

partenerilor acestuia prin orice mijloc de comunicare: DA  NU  ; 

b) reclamă și publicitate:  DA  NU  ; 

c) măsurarea gradului de mulțumire a clientului față de serviciile prestate de furnizor:  DA   NU  ; 

Art.15. Prezentul contract a fost încheiat la data de .................................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

                        

 FURNIZOR,       CONSUMATOR  

S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L              ___________________________ 

   

                    
 


