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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 

 

A. Pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie sa prezinte 

furnizorului cel puţin următoarele documente: 

1. Cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere 

trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă; 

2. Copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului al solicitantului; 

3. Copia documentului din care rezultă deţinerea în proprietate sau în folosinţă a spaţiului care 

face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se 
pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. 

Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă, la 

alegerea solicitantului, inclusiv adeverinţa eliberată de administraţia publică locală în a cărei 
rază teritorială este situat imobilul, din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine 

imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă 

temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să 
prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a 

energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al 

dreptului de folosinţă; în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste 
dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu 

are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că foloseşte legal 

spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul 
poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de 

cel mult un an, cu posibilitate de prelungire; 

4. Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de 
racordare, şi convenţia de exploatare, în situaţia în care OR consideră că este necesară. 

Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de 

data începerii furnizării energiei electrice. 

B. Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie 

să dea o declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu 

originalele. 

C. Transmiterea documentelor prevăzute la alin. (A) se poate realiza şi pe cale electronică, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 
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