
CONTRACT DE FURNIZARE

Părţile contractante:

Nr.
din / /

ENERGIA GAS & POWER S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Șoseaua București- Ploiești, Nr.7A, Etaj 8, call center 0219334, fax 0374096013, 
email contact@e-nergiagp.com, având Cod de Înregistrare, Fiscală (C.I.F.) RO32662596, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
numărul J40/33/2018, cont de virament nr. RO30BTRLRONCRT0242447901 deschis la Banca Transilvania, deţinătoare a Licenţei de furnizare 
a energei electrice nr. 1708/29.10.2014 și a Licenței de furnizare gaze naturale nr. 1957/12.03.2014, eliberate de A.N.R.E., reprezentată legal 
prin MATTEO BALLARIN, în calitate de Administrator, având calitatea de Furnizor de energie electrică și gaze naturale denumită în continuare 
„Furnizorul”, pe de o parte și

în localitatea str. nr. bl.

sc. ap. sect. Jud. cod poștal

denumit(ă) în continuare „Clientul” sau „Consumatorul”. Furnizorul și Clientul denumiţi în continuare împreună „Părţile” şi separat
„Partea”, au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul Contractului îl constituie furnizarea (1)      energiei electrice, (2)      gazelor naturale, sau (3)      energiei electrice și gazelor naturale 
către Client la locul de consum situat

POD CLC („Locul de Consum”).

sect Jud. cod poștal C.I. seria

CNP telefon emailnr.

str. nr. bl. sc. ap.

Dl/Dna domiciliat în localitatea 

ENERGIA GAS & POWER S.R.L. Bucuresti, Sectorul 1, Șoseaua București- Ploiești, Nr.7A, Etaj 8, , call center 021 9334 contact@e-nergiagp.com www.e-nergiagp.com

CONDIȚII CONTRACTUALE
1. In cazul furnizării de energie electrică, intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către Operatorul de Rețea, în vederea emiterii 
facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat este de maxim 6 luni. In cazul furnizării de gaze naturale electrică, intervalul 
de citire a indexului grupului de măsurare de către Operatorul de Rețea, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică 
efectiv realizat este de maxim 3 luni.
2. Contractul intră în vigoare la data încheierii sale, prevăzute mai jos. În cazul încheierii Contractului la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale 
ale Furnizorului, Contractul se consideră încheiat momentul în care Clientul primește de la Furnizor o confirmare de încheiere a Contractului 
pe suport hârtie (înmânată sau transmisă prin curier/serviciu poștal) sau prin e-mail, la adresa indicată de Client în cererea de încheiere a 
Contractului.

DECLARAȚII ȘI ÎMPUTERNICIRI
1. Clientul mandatează Furnizorul să îl reprezinte în vederea încheierii contractelor de transport şi distribuţie a energiei electrice și a gazelor 
naturale, în numele şi pe seama sa.
2. In conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ANRE nr. 234/2019, clientul împuterniceşte Furnizorul cu transmiterea Notificării de 
încetare a Contractului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale (Anexa 1 din Ordinul ANRE nr. 234/2019, document care se 
regaseste si pe site-ul furnizorului www.e-nergiagp.com ), în numele său şi pentru el, către actualul furnizor de energie electrică și a gazelor 
naturale. De asemenea, în cazul în care vor fi necesare demersuri pentru schimbarea furnizorului de energie electrică și gaze naturale, Clientul 
împuterniceşte Furnizorul să îl reprezinte în relaţia cu furnizorul actual şi cu autorităţile competente în domeniu.
3. Clientul declară că a citit cu atenție, a înțeles, a negociat pentru a fi deplin acceptabilă pentru el și este de acord cu fiecare clauză din 
prezentul Contract, inclusiv, dacă e cazul, (A) fiecare clauză care este în beneficiul Furnizorului în legătură cu limitarea de răspundere, dreptul 
de a suspenda executarea obligațiilor sale, cât și (B) fiecare clauză care poate afecta Clientul prin pierderea unor drepturi sau a beneficiului 
termenului, limitarea dreptului de a invoca excepții, limitarea libertății de a contracta cu alte părți, reînnoirii implicite a contractului, alegerii 
legii sau jurisdicției aplicabile, inclusiv fără a se limita la: Clauzele 4 și 5 din Contract și Clauzele 5, 8(2), 8(3), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18(2), 20 și 
21 din Condițiile Generale EE și/sau Clauzele 6, 8(1), 8(4), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18(2), 20 și 21 din Condițiile Generale GN.
4. Prin semnarea prezentului Contract, declar că am citit, înţeleg şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate 
cu prevederile Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.



Solicit factura prin poştă la adresa de domiciliu

Solicit  factura prinpoștălaurmătoareaadresădecorespondență   

Solicit factură numai prin e-mail la următoarea adresă

Fac parte din prezentul Contract:
Anexa nr. 1 „Oferta comercială”,
Anexa nr. 2 „Condiţiile Generale la Contractul de Furnizare a Energiei Electrice la Consumatori Casnici – Versiunea nr. CGEE1” și/sau, după caz, 
„Condiţiile Generale la Contractul de Furnizare a Gazelor Naturale la Consumatori Casnici – Versiunea nr. CGGN1”. Pentru evitarea oricărui 
dubiu, în cazul în care obiectul prezentului Contract este reprezentat atât de furnizarea de energie electrică cât și de gaze naturale, prezentului 
contract i se vor aplica atât „Condiţiile Generale la Contractul de Furnizare a Energiei Electrice la Consumatori Casnici – Versiunea nr. CGEE1” 
cât și „Condiţiile Generale la Contractul de Furnizare a Gazelor Naturale la Consumatori Casnici – Versiunea nr. CGGN1”, în caz contrar fiind 
aplicabile doar acele Condiții Generale specifice obiectului Contractului.
Anexa nr. 3 “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi,   , în 2 (două) exemplare originale cu aceeaşi valoare juridică, câte unul 
pentru
fiecare Parte

Cunoscând dispoziţiile prevederilor din Codul Penal, cu privire la falsul în declaraţii şi în înscrisuri, declar pe proprie răspundere următoarele:

Confirm faptul ca documentele, pe care ma oblig sa le transmit in vederea încheierii contractului / contractelor, sunt conforme cu 
originalul (originalele). 

Locul de consum pentru care solicit încheierea contractului de furnizare gaze naturale/energie electrică cu Energia Gas & Power SRL 
are destinația de locuință, gazele naturale/energia electrică urmând să fie utilizate numai pentru desfășurarea activităților casnice. 

În cazul în care intenţionez să utilizez gazele naturale/energia electrică pentru consumul noncasnic, voi notifica în scris Energia Gas & 
Power SRL înainte cu minimum 30 de zile calendaristice.

Solicit încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi/sau a gazelor naturale, conform ofertei identificată cu numărul de cod   

Confirm că sunt de acord cu semnarea acestui Contract.

ENERGIA GAS & POWER S.R.L. Bucuresti, Sectorul 1, Șoseaua București- Ploiești, Nr.7A, Etaj 8, , call center 021 9334 contact@e-nergiagp.com www.e-nergiagp.com



ENERGIA GAS & POWER S.R.L. Bucuresti, Sectorul 1, Șoseaua București- Ploiești, Nr.7A, Etaj 8, , call center 021 9334 contact@e-nergiagp.com www.e-nergiagp.com

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
privind prelucrarea datelor în scop de marketing

I. DESCRIEREA SCOPULUI
E-nergia Gas and Power („EG&P”) face parte din Grupul Europe Energy, un grup internațional ce operează pe piața de energie electrică și gaze 
naturale, ce desfășoară activități de trading, consultanță și furnizare la consumatorii finali.

Inovația este prezentă în toate aspectele ce privesc activitatea Grupului, în modul de elaborare a soluțiilor pentru consumatori casnici și 
companii, în atenția acordată nevoilor consumatorilor și programelor informatice specifice.

II. DATELE PERSONALE PRELUCRATE ÎN SCOPUL DESCRIS ANTERIOR
Încercăm să vă trimitem doar informații care sunt relevante pentru dvs., motiv pentru care am identificat următoarele date cu caracter 
personal ce vor fi prelucrate pentru în acest scop:

- Date de identificare și contact: nume și prenume, numărul de telefon și Adresa de e-mail;
- Informații despre locul de consum: adresa locului de consum și consumul estimat

Mai multe detalii despre prelucrarea datelor personale puteți citi în Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personale de la 
Anexa nr. 3, parte integranta din Contractul de furnizare. Având în vedere cele de mai sus :

Sunt de acord cu prelucrare datelor mele personale in scop de marketing si promovare 

Nu sunt de acord cu prelucrare datelor mele personale in scop de marketing si promovare

Acest formular este valid numai în cazul în care una dintre cele două casuțe este bifată cu X.

Nume și prenume

Semnătură

ENERGIA GAS & POWER SRL
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