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Către: GETICA 95 COM SRL 
cu sediul în: Mun. Râmnicu-Sărat, strada Dorobanți, nr. 20, județul Buzău,  
adresa de coprespondență: București, Bdul Nerva Traian, nr. 3, Clădirea City Business Center, et. 3, sector 
3,  
tel: 0374.032.032, fax: 021.321.11.18,  
e-mail: getica95com@gmail.com / office@getica95.ro, 

 
în atenția actualului furnizor de gaze naturale (denumirea furnizorului actual) 
 
 
(câmp adresat persoanelor fizice) 
Subsemnatul (a) ....................................................................................., având cod client 
........................................, act de identitate (B.I./C.I./paşaport) seria ..... nr. ............., eliberat la 
data de ................. de către......................................, codul numeric personal 
.................................., domiciliat în localitatea........................, str. ........................................ nr. 
......, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul ....................., tel. .............., e-mail ..................., prin 
reprezentant ............. 
 
 
(câmp adresat persoanelor/ entităților juridice) 
Subscrisa ....................................................................., având cod client ...................., cod unic de 
înregistrare ..................., cu sediul în localitatea ..........................., str. ................... nr. ......, bl. 
......., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul ....................., tel. ..........., fax .............., e-mail 
.........................., reprezentată legal prin ...................................., 
 
în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de 
energie electrică/gaze naturalede către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019, clientul final,  formulez/formulează 
prezenta : 

 
NOTIFICARE PRIVIND SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE 

 
 
împuternicesc pe GETICA 95 COM SRL: 
 

a) să iniţieze procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru următoarele locuri de 
consum: 
 
 

b) să notifice ........................................................ (denumirea furnizorului actual) cu privire la 
denunţarea unilaterală a Contractului de furnizare nr. ........................... din data 
de................. încheiat cu acesta. 

 
 
 
Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului actual este ................................. . 
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Prezenta cerere se completează cu următoarele informații:  
 
Menţiuni privind contractul de furnizare gaze naturale, încheiat cu furnizorul actual: 
 

1. Perioada de valabilitate a contractului: 
 

 
terminată 

 
2. Termenul şi condiţiile de denunţare unilaterală a contractului 

.................................................. 
 
3. Modalitatea de transmitere a notificării de denunţare unilaterală a contractului .................. 
 
 
 
Declarație pe proprie răspundere: 
 
Potrivit legislației în vigoare, în vederea soluționării cererii tale vom prelucra date cu caracter 
personal.Pentru mai multe informații poți consulta Nota Generala de Informare cu privire la 
Protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul nostru 
http://getica95.ro/pdf/Nota%20informare%20GDPR.pdf , în secțiunea dedicată Protecția datelor 
cucaracter personal. 
 
 
 
Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 
(numele şi prenumele) 
............................................................ 
(semnătura) 
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