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Informare
privind actele necesare la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către
clientul casnic

Documentele necesare a fi transmise de către clientul final furnizorului pentru încheierea
contractului de furnizare a energiei electrice sunt prevăzute la art. 15 alin. (1) din Regulamentul
de furnizare a energiei electrice la clienţii finali,(Regulament), aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere
trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;
b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului al solicitantului;
c) 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.
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În ceea ce priveşte certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare prevăzute la art. 15
alin. (1) lit. d) din Regulament, aşa cum am precizat anterior prin Informarea nr. 3632/13.01.2021
acestea nu vor fi solicitate clienţilor casnici.
Referitor la alte documente solicitate de furnizori, suplimentar față de cele menționate mai sus,
precizăm că încheierea contactului de furnizare nu poate fi condiţionată de netransmiterea
acestora de către client.
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