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PROCEDURĂ DE CONTRACTARE A SERVICIULUI DE  

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 

 

Definiții  

a) Contract de furnizare –contractul în baza căruia furnizorul de energie electrică furnizează 

clientului său o cantitate de energie electrică pe o anumită perioadă de timp, dar care nu cuprinde 

un instrument derivat din domeniul energiei electrice; condiţii convenite între organizaţie şi client, 

în vederea asigurării serviciului de furnizare energie electrică 

 

b) Contract de rețea - contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice 

şi/sau contract pentru prestarea serviciului de transport; 

 

c) Furnizorul - TETAROM SA, care desfășoară activitatea licențiată de furnizare energie electrică 

 

d) Client final noncasnic - clientul final care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul 

decât cel casnic; în această categorie intră şi producători, furnizori sau operatori de reţea care 

cumpără energie electrică pentru consumul propriu; 

 

e) Operator de distribuţie/retea (OR) - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, 

o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, 

de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia 

cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel 

rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică. 

 

Etape în vederea contractării serviciului de furnizare a energiei electrice 

     

a) În cazul unui loc de consum nou, clientul final obţine avizul tehnic de racordare sau, după caz, 

certificatul de racordare al locului de consum la reţeaua electrică de interes public, conform 

prevederilor reglementărilor în vigoare, după care se adresează unui furnizor de energie electrică. 

    

b) În cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip publicate 

de furnizor sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condiţiile 

comerciale şi preţul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri 

specifice de licitaţie/achiziţie publică; 

 

c) După ce clientul final acceptă condiţiile de furnizare propuse de furnizor în maximum 5 zile de 

la data transmiterii de către clientul final a documentelor prevăzute la art. 15, părţile încheie 

contractul de furnizare a energiei electrice. 

 

Documente necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice 

 

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

să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă; 

 

b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului al solicitantului; 
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c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului 

asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea şi pentru 

protecţia clientului final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a 

energiei electrice; 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; 

 

d) 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. 

 

Furnizorul poate renunța 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. 

 

Transmiterea documentelor prevăzute mai sus se poate realiza şi pe cale electronică, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Dispoziții finale 

 

Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazul în care clientul 

final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este acelaşi, se poate încheia un singur 

contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înţelegerii părţilor 

contractante. Contractul de furnizare conţine în anexe datele specifice fiecărui loc de consum, iar 

includerea/excluderea unui loc de consum din contract se face prin act adiţional. 

 

Contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul 

acestuia, iar alimentarea cu energie electrică de către OR a locului de consum respectiv este 

asigurată pentru perioada coexistenței contractului de furnizare cu cel de rețea. 
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