
Orice consumator final își poate schimba furnizorul de energie electrică, iar procesul de 

schimbare este GRATUIT. 

Pentru a vă putea schimba furnizorul de energie electrică, este necesar să urmați câțiva pași 

simpli: 

1. Solicitarea unei oferte personalizate sau alegerea unei oferte-tip 

2. Agrearea contractului de furnizare a energiei electrice 

3. Semnarea contractului de furnizare a energiei electrice 

4. Notificarea furnizorului actual, a operatorului de rețea și a noului furnizor cu privire la 

denunțarea contractului 

Puteți solicita o ofertă prin următoarele mijloace: 

• Prin prezentare la punctul de lucru la adresa: Calea Floreasca 91-111, Bloc F1,Tronson 5, 

Etaj 3, Apart. 46, Sector 1, Bucuresti 014455 

• La adresa de e-mail office@crestenergy.ro; 

• Telefonic la numărul de telefon 0371 020 020 

• Prin fax la numărul 021 313 2040 

• Prin completarea formularului on-line de pe pagina de internet crestenergy.ro. 

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta ghidul alegerii furnizorului de energie conform 

ordinului ANRE 88/2009 cu modificările și completările ulterioare și ordinului ANRE 

14/2011, Procedura de schimbare a furnizorului sau ne puteți contacta la adresa de 

email office@crestenergy.ro, sau la numărul de telefon 0371 020 020 

 

Nota: Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe 

sau tarife legate de parcurgerea acestuia. 

Prin completarea prezentului formular, declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si 

neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de 

mine, cuprinse in acest document, sa intre in baza de date CREST ENERGY S.R.L., a 

imputernicitilor acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri 

statistice si/sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri in actiuni de marketing direct, 

de promovare a noilor oferte, produse si servicii), in conformitate cu legislatia in vigoare si in 

conformitate cu Politica de Confidentialitate. 

 

http://nextenergy.ro/contact/
http://nextenergy.ro/contact/
http://nextenergy.ro/energie/
http://nextenergy.ro/wp-content/uploads/2015/04/Procedura-operationala-schimbare-furnizor1.pdf

