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A. Lista documentelor necesare intocmirii contractului de furniare a energiei electrice 
pentru clientul final casnic (in conformitate cu regulamentul de furnizare a energiei 
electrice la clientii finali): 

 
1. Cerere de incheiere a contractului cuprizand datele de contact, declaratia pe propria 

raspundere ca in spatiul respective se desfasoara numai activitati casnice; 
2. Actul de identitate al solicitantului, care se prezinta in original si se depune in copie; 
3. Actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului 

care face obiectul locului de consum respective. Documentul se prezinta in original si se 
depune o copie din care la solicitarea si pentru protectia clientului final, se pot decupa parti 
nerelevante pentru serviciu de furnizare. In situatiile in care clientul final nu detine un 
astfel de document sau documentul respective nu are character definitive, dar acesta 
declara in scris pe propria raspundere ca foloseste legal imobilul  ce reprezinta locul de 
consum al energiei electrice, atata timp cat locul de consum nu este revendicat de alta 
persoana, furniorul poate incheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durata 
limita de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire . 

4. Daca clientul final este chirias/concesionar sau alta calitate similara, care atesta dreptul de 
folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul, clientul 
trebuie sa prezinte furnizorului, pe langa actele precizate mai sus, si acordul scris al 
proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, 
daca aceasta mentiune nu se gaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului. 
 
 

B. Lista documentelor necesare intocmirii contractului de furnizare a energiei electrice 
pentru client final noncasnic ( in conformitate cu regulamentul de furnizare a energie 
electrice la clientii finali):  

 
1. Cerere de incheiere a contractului de furnizare de energiei electrica, care contine: 

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

2. Certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie-Oficiul National al Registrului 
Comertului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea bancii prin care clientul 
deruleaza platile; clientul final care conform legislatiei nu detine aceste documente 
prezinta documente de identificare conform legislatiei aplicabile. Documentele se prezinta 
in original si se depun in copie; 

3. Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care 
face obiectul locului de consum. Documentul se prezinta in original si se depune o copie 
din care, pentru protectia clientului final, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul 
de furnizare . In situatiile in care clientul final nu detine un astfel de document sau 
documentul respective nu are character definitive, dar acesta declara in scris pe propria 
raspundere ca foloseste legal imobilul  ce reprezinta locul de consum al energiei electrice, 
atata timp cat locul de consum nu este revendicat de alta persoana, furniorul poate incheia 
un contract de furnizare a energiei electrice pe durata limita de timp, de cel mult un an, cu 
posibilitatea de prelungire 
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4. Certificatul de racordare sau avizul ethnic de racordare-daca OR nu a emis certificatul de 
racordare-se preia de la contractul de retea. 

5. Conventia de exploatare, in situatiile in care OR considera ca este necesara-se preia de la 
contractual de retea 

6. Daca clientul final este chirias/concesionar sau alta calitate similara, care atesta dreptul de 
folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul, clientul 
trebuie sa prezinte furnizorului, pe langa actele precizate mai sus, si acordul scris al 
proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, 
daca aceasta mentiune nu se gaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului. 

 
 
 
 
 
 
 
  


