
INFORMATII GENERALE 

Contract de Furnizare a Energiei Electrice 

Ce documente sunt necesare pentru schimbarea titularului unui contract de furnizare/preluare contract 
?  

Schimbarea titularului unui contract de furnizare se face în situaţiile schimbării parţiale sau totale a 
identităţii clientului, preluării prin cumpărare, moştenire, donaţie a unei locuințe sau a unui spațiu deja 
racordat la energie electrică, fără a fi necesare modificări ale instalației electrice. 
 
Documentele necesare :  

 Cerere tip pentru întocmire contract de furnizare a energiei electrice – se depune în original, 
formularul se pune la dispoziție de către furnizor. Cerererile trebuie completate de către client 
sau împuternicitul legal al acestuia; 

 Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, 
incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se 
solicită racordarea. În cazul contractelor de vânzare cumparare, cu clauză de întreținere sau cu 
uzufruct viager este necesar acordul notarial pentru închierea contractului de furnizare a 
energiei electrice pe numele celui ce deține nuda proprietate. În cazul contractelor de închiriere 
este necesar acordul notarial al proprietarului pentru încheierea contractului de furnizare a 
energiei electrice de către chiriaș. 

 Actul de identitate, se depune în copie. 
 Index contor citit la zi, necesar pentru emiterea facturii și plății acesteia.  

Alte informaţii 
În formularul Cerere întocmire contract este necesară înscrierea indexul citit al contorului și 
recomandăm astfel identificarea seriei aparatului de măsură și citirea indexului. 
Dacă a avut loc o schimbare a numelui sau numărului stradal față de adresa înscrisă în actul de 
deținere a spațiului este necesară o adeverință de la Primărie cu noua denumire sau noul număr al 
străzii ori un certificat de nomeclatură stradal. 
În cazul în care preluarea contractului de furnizare a energiei electrice se face de la persoană juridică la 
persoană fizică este necesară cererea de reziliere din partea actualului titular de contract de furnizare a 
energiei electrice. 
 
Contractul de furnizare a energiei electrice în cazul clienţilor casnici poate fi semnat de către o altă 
persoană decât titularul de contract pe bază de procură notarială. 

Care sunt condiţiile de reziliere a contractului de furnizare?  

Conform legii 123/2012, art. 58 Clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de 
furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică cu cel puţin 21 de zile înainte, cu 
respectarea condiţiilor contractuale.  
 
Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze contractul în caz de consum fraudulos, neplată repetată a 
facturilor sau în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.  



Care sunt drepturile unei persone fizice in legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și unde 
pot fi solicitate informații în legatură cu modul de prelucrare a datele personale?  

Conform legislaţiei aplicabile, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenţie 
asupra datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care le privesc, dreptul de a nu fi 
supuse unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.  

Contor 

Cum poate fi verificat sau înlocuit un contor defect?  

Anunţaţi defecţiunea telefonic furnizorului: la nr. 0253227429,0372819729, 0253227414, intre orele 
800-1600   şi 0253205427, 0253205405,0372819727, 0372819705, între orele 000 -2400 sau prin 
intermediul Contact online la adresa  Operatorului de distribuţie cez_crc@cez.ro. În urma solicitării, 
echipa Operatorului de Distribuţie Concesionar  se va deplasa pentru efectuarea verificării în teren. În 
situaţia în care se va constata defecţiunea contorului, acesta va fi înlocuit cu unul verificat şi atestat 
metrologic.  
 
Ce consecinte decurg din accesul neautorizat la contor?  

Vă rugăm să nu permiteţi accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei 
electrice!  
Efectuarea de intervenţii, modificări neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit 
legii și contractului dvs. de furnizare a energiei electrice. 
Accesul fără drept la un sistem informatic, în speță contorul electronic, constituie infracțiune şi se 
pedepseşte penal potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003.  

Tipologie Consumator 

Ce înseamnă client casnic?  

Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând 
consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale.  

Ce înseamnă client vulnerabil şi de ce facilităţi beneficiază?  

Un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre 
următoarele condiţii: 

a)are venituri reduse, stabilite de instituţiile statului cu atribuţii de protecţie socială; 
b)la locul de consum locuieşte o persoană cu probleme de sănătate în vârstă care necesită 
continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică sau alte condiţii speciale referitoare la 
serviciul de furnizare.  

Dacă un client vulnerabil îndeplineşte ambele condiţii menţionate, acesta beneficiază de facilităţile 
corespunzătoare fiecărei categorii. 
 
Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clientului vulnerabil din motive de venituri 
reduse, facilităţile şi modalităţile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituţiile statului 



cu atribuţii de protecţie socială şi se comunică furnizorului de către acestea. 
 
Încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă se realizează de către 
instituţiile statului cu competenţe de protecţie socială şi se comunică furnizorului de către acestea. 
 
Tipurile de facilităţi specifice, asigurate fiecărei categorii de clienţi vulnerabili, sunt următoarele: 

a)pentru clienţii vulnerabili, din motive de venituri reduse, instituţiile statului cu competenţe de 
protecţie socială stabilesc cuantumul ajutoarelor financiare acordate, limita de venit pentru care 
se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi; 
b)pentru clienţii vulnerabili din motive de sănătate/vârstă, operatorul de reţea ia următoarele 
măsuri:  

o reduce la minimum întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de 
furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului, conform art. 115 alin. (3) lit. a) din 
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali; 

o rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt 
clienţi vulnerabili din această categorie; 

o asigură o sursă suplimentară la locul de consum al unui client vulnerabil unde are 
domiciliul o persoană a cărei viaţă este condiţionată de un aparat medical alimentat cu 
energie electrică; 

c)dacă este cazul, furnizorul şi operatorul de reţea pot conveni ca relaţia cu clientul vulnerabil 
respectiv (autocitirea contorului, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă 
fizică sau electronică a persoanei respective, notificări/sesizări etc.) să se poată desfăşura prin 
intermediul unei terţe persoane, împuternicită de titularul locului de consum.  

Acordarea de despăgubiri 

Cum pot fi acordate despăgubiri clienţilor persoane fizice pentru deteriorarea unor receptoare electrice 
din culpa distribuitorului de energie electrică ?  

Clientul va transmite, în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei șocului de tensiune 
(supratensiune) care a produs deteriorarea receptoarelor electrice, o sesizare scrisă furnizorului de 
energie electrică utilizând una dintre următoarele modalităţi de contact:  

1. Telefonic: la nr. 0253227429,0372819729, 0253227414, intre orele 800-1600   şi 0253205427, 
0253205405,0372819727, 0372819705, între orele 000 -2400.     
2. Prin fax:  la nr. 0253227283 
3. Prin postă la adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Tg-Jiu, Jud. Gorj, Cod postal 210227 
4. Prin e-mail la adresa  furnizare @ceoltenia.ro 
5. La birourile de relaţii cu clienţii din Str. Unirii, nr. 147,  et. 4, Craiova, Jud. Dolj şi Str. Alexandru 
Ioan Cuza, nr. 5, Tg-Jiu, Jud. Gorj, 
                                                                                                                                                                               
 
În sesizare se vor menţiona: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon al clientului reclamant, ora 
şi data la care a intervenit defecţiunea, receptoarele electrice care au fost deteriorate.  
 
Pentru acordarea de despăgubiri trebuie îndeplinite cumulativ trei condiţii minime de către client:  



 acesta deţine un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare la data producerii daunei; 
 nu a declarat furnizorului, pe proprie răspundere, că nu deţine aparat radio/TV, pentru situaţia 

în care se reclamă defecţiuni la aparatele de radio sau televizoare; 
 a anunţat, în scris, furnizorul de energie electrică/operatorul de distribuţie în termen de cel mult 

3 zile lucrătoare de la data apariţiei şocului de tensiune care a produs deteriorarea receptoarelor 
electrice. 

Dacă sunt îndeplinite toate cele 3 condiţii sesizarea este transmisă de către personalul abilitat spre 
analiză Operatorului de distribuţie.  
 
Operatorului de distribuţie va cerceta prin comisia stabilită în acest scop cauzele deteriorării 
receptoarelor electrice şi va încheia procesul - verbal de constatare.  
 
Analiza sesizărilor se face ţinându-se cont de următoarele aspecte:  
 
Dacă evenimentele descrise în reclamaţie sunt confirmate de evidenţele operative, comisia se 
deplasează la domiciliul clientului pentru a constata şi analiza cele menţionate în sesizare, şi verifică 
următoarele aspecte:  

 clientul se încadrează în puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare; 
 receptoarele electrocasnice defecte au fost omologate şi au fost alimentate cu energie electrică 

prin circuite prevăzute cu protecţii la scurtcircuit şi supracurenţi, corect dimensionate, 
corespunzătoare prescripţiilor tehnice în vigoare; 

 instalaţia electrică interioară se află într-o stare corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în 
conformitate cu prescripţiile tehnice. 

Dacă evenimentele descrise în reclamaţie nu se confirmă în evidenţele operative, şi constată că 
defecţiunile nu au fost provocate din vina Operatorului de distribuţie, remedierea acestora priveşte în 
exclusivitate clientul în cauză.  
 
În cazul în care se confirmă evenimentul şi este vina Operatorului de distribuţie, clientul va fi înştiinţat 
în scris şi va trebui să prezinte următoarele documente pentru acordarea despagubirii:  

 chitanţele şi facturile fiscale de achiziţie, respectiv dovada dreptului de proprietate a aparatelor 
electrocasnice deteriorate, în original; 

 chitanţele şi facturile fiscale, în original, în care sunt menţionate sumele plătite la o unitate 
autorizată să repare receptoare electrocasnice în termen de 60 de zile de la apariţia şocului de 
tensiune; 

 clientului i se comunică locaţia unde se depune documentaţia şi i se solicită date pentru 
stabilirea modalităţii de plată: date personale,contul bancar, banca, etc. 
Documentaţia poate fi trimisă prin poştă sau poate fi depusă personal de către client la sediul 
indicat în corespondenţa menţionaţă anterior. 
 

Factura  

Ce se poate face dacă factura de energie electrică nu ajunge la destinatar ?  

Se poate ajunge în această situaţie dacă: 

 la locul de consum nu există cutie poştală 
 adresa de destinaţie nu corespunde adresei comunicate de client 



 există o neconcordanţă între adresa locului de consum sau de domiciliu înscrisă în contract şi 
cea existentă în teren.  

Întrucât facturile se transmit în teren prin intermediul serviului Posta Romană, neprimirea facturilor se 
va semnala la Centrul  de  Relaţii cu Clienţii  celmai apropiat dee consumator. Utilizatorii de internet 
pot transmite această sesizare prin intermediul serviciului online la adresa furnizare@ceoltenia.ro.  
La solicitarea consumatorilor, facturile curente se pot transmite şi prin internet. 

Ce este acciza pentru energie specificată în facturi şi care este nivelul acesteia?  

Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și electricitatea.  

Valoarea în lei a accizelor se determină conform Codului Fiscal prin transformarea sumelor exprimate 
în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 
din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

Ce este contribuţia pentru cogenerare şi care este valoarea unitară a acesteia ?  

Conform Hotărârii Guvernului nr.1215/2009, furnizorii consumatorilor şi furnizorii care exportă 
energie electrică au obligaţia de a evidenţia distinct pe factură şi de a colecta contribuţia pentru 
cogenerare de înaltă eficienţă a energiei.  
 
Valoarea unitară a acestei contribuţii, valabilă de la 01.07.2015, este de 0,01582 lei/kWh, exclusiv 
TVA, aplicabilă tuturor consumatorilor de energie electrică din România.  
 
Aplicabilitatea contribuţiei pentru cogenerare este în vigoare în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 
95/2015 pentru modificarea Ordinului nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea 
de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia (publicat în MO nr. 
468/29.06.2015).  
 
Contribuţia plătită de client se aplică cantităţii de energie electrică facturată şi nu depinde de tipul de 
tarif.  
 
Sumele colectate sunt destinate protejării mediului şi sunt direcţionate spre investiţiile în unităţile de 
producţie a energiei electrice şi termice care consumă mai puţine materii prime şi poluează mai puţin.  
 
Astfel, România se aliniază la legislaţia şi practicile Uniunii Europene în domeniu. Pentru a afla mai 
multe detalii şi pentru a consulta cadrul legislativ privind această contribuţie pentru cogenerarea de 
înaltă eficienţă vă invităm să accesaţi site-ul www.anre.ro  

Ce sunt Certificatele Verzi?  

 
Certificatul verde reprezintă titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi 
de energie electrică, in funcţie de tehnologia de producere.  
 
Sursele regenerabile de energie care beneficiază prin lege de schema de sprijin/sistemul de promovare, 
sunt: energia hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energia eoliană, 
energia solară, energia geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasă, biogaz, gaz de fermentare 
a deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.  



 
Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) reprezintă un 
imperativ al perioadei actuale motivat de: protecţia mediului, creşterea independenţei energetice faţă 
de importuri prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, precum şi motive de ordin 
economic şi de coeziune socială.  
 
Cadrul legislativ european în promovarea E-SRE:  

 prin Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, se 
prevede necesitatea aplicării schemelor de promovare. 

Cadrul legislativ naţional în promovarea E-SRE, legislaţia primară:  

 prin Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii 
energiei din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte 
normative 

 prin HG nr.1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptat 
sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea de certificate verzi. 

 prin Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemul de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile, a fost îmbunătăţiţ sistemul de promovare prin certificate verzi. 

 prin OUG nr.88/2011, Legea nr. 220/2008 a fost modificată şi completată 
 prin Legea 134/2012 - pentru aprobarea OUG nr.88/2011 privind modificarea şi completarea 

Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie. 

 prin OUG nr. 57/2013, privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008. 
 prin Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

 prin Ordinul nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi 
aferentă anului 2013 

Facturarea CV  
 
În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se 
facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. 
Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate 
(CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul 
certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor 
verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunară disponibilă.  
 
Regularizarea CV  
 
Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii 
prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului 
anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9) (din 
Legea 220/2008-republicata in M.O. 577/13.08.2010), energia electrică furnizată şi preţul mediu 
ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.  



 
 
 


