
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



GasFix/GasFlex                                                                            1                                     GN-CTR-007-AB-Rev.09/01.07.2020 

 

 

CERERE ÎNTOCMIRE CONTRACT DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 

-consumatori casnici- 

 

Subsemnatul 

 

______________________________________________, domiciliat în   ________________________________________, str. 

_______________________________,nr.____, bl.____, sc.____, ap._____, județul ______________________,  BI/CI,   Seria/Nr. 

______________, eliberat la data de _______________, de către ___________________________ 

  tel. _______________________________, fax. ___________________, e-mail 

________________________________________ 

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

______________________, 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 ; 

 

Din __________________________________,  str.____________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____,  

et. ____, ap. ______, jud. ________________________. 

Anexez următoarele documente : 

- copie carte de identitate solicitant; 

- 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 și că 

destinația gazelor naturale este pentru consum casnic; 

- o declarație pe propie răspundere cum că solicitantul folosește legal spațiul respectiv în lispa unor documente ale locului de 

consum. 

 

    Data: ____________       Semnătura: _____________________ 
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Declarație pe proprie răspundere 

 

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: _____________________ 

 


