
 

 

 

 

 

Regulamentul de furnizare  

Secţiunea a 2-a Documente necesare încheierii contractului de furnizare a energiei 

electrice 

 

Articolul 15 

(1) Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să 

prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente: 

a) acordul solicitantului prin care accepta oferta. Acesta poate fi exprimat in scris in 

forma letrica, prin e-mail sau telephonic. 

b) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în 

cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă; 

c) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului al solicitantului; 

d) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință al 

solicitantului asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la 

solicitarea și pentru protecția clientului final, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru 

activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de 

folosință temporară asupra acestui spațiu 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 mențiune nu se regăsește înscrisă în actul 

doveditor al dreptului de folosință; 

e) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul 

de racordare, și convenția de exploatare, în situația 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. 

(2) Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care 

solicitantul trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt 

conforme cu originalele. 

(3) Transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se poate realiza și pe cale electronică, cu 

respectarea legislației în vigoare. 

 

 



 

 

Articolul 16 

(1) În funcție de înțelegerea părților, contractul de furnizare a energiei electrice poate fi 

încheiat cu clientul final în spațiile comerciale ale furnizorului, la distanță sau în afara 

spațiilor comerciale ale furnizorului, cu respectarea legislației în vigoare. 

(2) Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie în scris, cu un font lizibil, pe hârtie 

sau alt suport durabil, vizibil și ușor de citit sau, dacă clientul final este de acord, în formă 

electronică ori, după caz, prin mijloace de comunicare la distanță, cu respectarea legislației în 

vigoare. 

 

Articolul 17 

(1) Furnizorul, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul 

final, aplică prevederile unei proceduri specifice de contractare, elaborată de acesta și 

publicată pe pagina proprie de internet. 

(2) Furnizorul nu poate condiționa furnizarea energiei electrice către clientul final de 

achiziționarea sau de plata de către acesta a altor produse/servicii care nu fac obiectul 

contractului de furnizare a energiei electrice. 


