
CERERE încheiere oferta de furnizare a energiei electrice 
– persoană fizică – consumator casnic -  

 

Subsemnatul/a: ____________________________, domiciliat in _______________________   Str. 

_______________ nr.______, bl._______, sc.______, et.___, ap______, sector/județ 

____________________, cod poștal __________________,  identificat cu CI  seria ............, nr............ 

CNP __________________________, telefon ___________________________ e-mail 

__________________________________________ solicit: oferta in vederea inceheierii unui 

contract de furnizare a energiei electrice, începând cu data _________________ pentru locul de 

consum din localitatea _________________________________ sector/județ _________________, 

cod poștal__________________, str.______________________________________nr.______, 

bl._______, sc.______, et.___, ap______ .  

 

Date generale despre  locul de consum pentru care se solicită oferta in vederea incheierii  

contractului de furnizare:  

Tipul instalației electrice  nouă  preluată de la ______________________________index contor: 

________________________ la data ______________ serie contor: ________________________, 

conform poză anexată.  

Adresa de trimitere a facturilor:  

 aceeași cu adresa de domiciliu;  

 aceeași cu a locului de consum;  

 diferită de cea a locului de consum/ de domiciliu;  sector/județ __________________________, 

cod poștal __________________, str. _______________________________ nr._____, bl.______, 

sc.______, et.___, ap______ ;  

 Opiune - prefer ca toata corespondenta, (inclusiv facturile)  sa fie transmisa pe adresa de email :   

__________________________.  

 

Informare :  
Documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice: 
• cererea de încheiere a contractului de furnizare; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, 
în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă; 
• actul de identitate 
• actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care 
face obiectul locului de consum.  
Nota1: 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; 
Nota 2: Din actul de proprietate/alt document care atesta folosinta, la solicitarea şi pentru protecţia 
clientului final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice. 
Nota 3: Dacă nu dețineți un astfel de document sau acesta nu are caracter definitiv, puteți da o 
declarație pe propria răspundere că folosiți legal spațiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu 
este revendicat de altcineva, caz în care vi se va încheia contract pe perioada de cel mult un an, cu 
posibilitate de prelungire,  



Nota 4: În cazul în care exista drept de folosință temporară asupra spațiului trebuie depus la furnizor 
acordul scris al proprietarului (acordul nu este necesar în situaţia în care, prin clauzele contractului de 
închiriere, aveți dreptul să încheiați contract cu furnizorul de energie electrică). 
 

• Aviz Tehnic de Racordare sau Certificat de Racordare daca exista (daca nu exista, ulterior 
semnarii contractului de furnizare il putem solicita distribuitorului). 

 
Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica este gratuit, conform Ordinului nr. 235/2019 
pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali 
 
 
 
 
Data: ___________________ Semnătura: ____________________ COD BARE 


