
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 

 

a) PENTRU CLIENŢII CASNICI 
 

o cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de contact, declaraţia pe propria 

răspundere că în spaţiul respectiv se desfăşoară numai activităţi casnice;  

o actul de identitate al solicitantului, care se prezintă în original şi se depune în copie;  

o actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului 

care face obiectul locului de consum respectiv. Documentul se prezintă în original şi se 

depune o copie din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot decupa 

părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu deţine 

un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta 

declară în scris pe propria răspundere că foloseşte legal imobilul ce reprezintă locul de 

consum al energiei electrice, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de altă 

persoană, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată 

limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 
b) PENTRU CLIENŢII FINALI NONCASNICI 
 

o cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: 

denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele 

reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta aleasă, în cazul 

clientului final care alege o ofertă-tip;  

o certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin 

care clientul derulează plăţile; clientul final care conform legislaţiei nu deţine aceste 

documente prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile. 

Documentele se prezintă în original şi se depun în copie;  

o actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care 

face obiectul locului de consum. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie 

din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul 

de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau 

documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita 

garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor 

legale în vigoare, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată 

limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;  

o certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare - dacă OR nu a emis certificatul 

de racordare - se preia de la contractul de reţea;  

o convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară - se preia de 

la contractul de reţea;  

o documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul final 

solicită acest tip de serviciu. 


