
 
Condiţii generale privind contractarea 

 
În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, condiţiile generale 
privind contractarea sunt: 
 
Art. 58 
Obligaţia de contractare 
(1) La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, într-un interval de cel 
mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, 
obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare, 
elaborat în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă. 
(11) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate 
cu clienţii finali. 
(2) Fără a aduce atingere Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, contractul de furnizare negociat şi încheiat 
în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă convenită de părţi şi 
trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: 
a) identitatea şi adresa furnizorului; 
b) preţurile/tarifele şi serviciile oferite, nivelul de calitate a serviciilor oferite, precum şi termenul prevăzut 
pentru racordarea iniţială, după caz; 
c) tipurile de servicii de mentenanţă oferite, dacă este cazul; 
d) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv 
cele pentru mentenanţă, după caz; 
e) durata contractului, condiţiile de reînnoire şi de întrerupere a serviciilor şi a contractului şi dacă există 
dreptul de reziliere fără costuri a contractului; 
f) eventualele compensaţii şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul în care nu sunt îndeplinite 
nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu 
întârziere; 
g) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor, îh conformitate cu prevederile art. 57 alin. 
(1) şi art. 62 alin. (1) lit. h6); 
h) informaţii privind drepturile clienţilor, inclusiv privind soluţionarea plângerilor şi toate informaţiil 
prevăzute la lit. a) 
g), comunicate în mod clar în facturi sau pe paginile de internet ale operatorilor din sectorul energiei electrice. 
(3) 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. 
(4) Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze contractul în următoarele cazuri: 
a) sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; 
b) neplata facturilor; 
c) alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 
(5) Furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii financiare pentru o perioadă 
de consum echivalent de maximum un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor 
acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia 
electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare din partea acestuia. Modalitatea de constituire a 
garanţiilor financiare este prevăzută în contracte le-cadru de furnizare a energiei electrice şi/sau în alte 
reglementări emise de ANRE. 
(6) Refuzul constituirii garanţiilor prevăzute la alin. (5) dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de 
distribuţie deconectarea clientului final de la reţea. 
 



 
În conformitate cu Regulamentului de furnizare a energiei electrice, condiţiile generale privind 
contractarea sunt: 
Art. 10 
(1) Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul unui contract de furnizare, dacă 
pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de reţea încheiat/încheiate de către furnizor sau 
de către clientul final, conform reglementărilor în vigoare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct 
de către ANRE. 
(2) Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazurile 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 care au acelaşi beneficiar şi acelaşi furnizor, 
conform înţelegerii părţilor contractante. Contractul conţine anexele specifice fiecărui loc de consum, iar la 
includerea sau excluderea unui loc de consum din contract, modificarea se face prin act adiţional. 
Art. 17 
(1) Pentru alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum, clientul final parcurge următoarele etape: 
a) în cazul unui loc de consum nou, obţine avizul tehnic de racordare şi certificatul de racordare al locului 
de consum la reţeaua electrică de interes public, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea 
utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013; 
b) în cazul unui loc de consum nou, precum şi în situaţia în care trebuie încheiat un contract de furnizare 
nou, se adresează unui furnizor de energie electrică şi alege una dintre ofertele-tip publicate de acesta sau 
negociază condiţiile furnizării ori recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de 
licitaţie/achiziţie publică. Dacă îndeplineşte condiţiile legale şi doreşte să beneficieze de serviciul universal, 
clientul final se poate adresa FUI pentru furnizarea în regim de serviciu universal. După ce părţile convin 
asupra condiţiilor de furnizare, semnează contractul de furnizare; 
c) prin grija celui care va încheia contractul de reţea, se notifică operatorului reţelei la care este racordat locul 
de consum datele contractului de furnizare semnat, respectiv termenul de valabilitate, parametrii energiei 
electrice contractate, condiţiile de furnizare, PRE-ul care preia responsabilitatea echilibrării, şi se încheie 
contractul/contractele de reţea de către furnizor sau de către clientul final, cu excepţia cazului în care clientul 
final este titular al unui contract de reţea existent, când acesta rămâne valabil, conform reglementărilor în 
vigoare. 
(2) Contractul de furnizare intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie 
electrică de către OR este asigurată pentru perioada coexistenţei contractului de furnizare încheiat în 
condiţiile prezentului regulament şi notificat conform alin. (1) lit. c), cu cel de reţea pentru locul de consum 
respectiv. 
(3) Contractul de reţea se încheie pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care clientul 
solicită o durată limitată, şi încetează doar în condiţiile precizate în contract. Contractul de reţea semnat de 
clientul final se poate încheia şi în lipsa contractului de furnizare şi rămâne în continuare valabil şi la 
schimbarea furnizorului. 
Art. 18 
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, în termen de maximum 15 
zile lucrătoare de la data primirii cererii, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice pe piaţa 
concurenţială, care conţine: preţul de furnizare, condiţiile şi termenele de plată şi data-limită de încheiere a 
contractului de furnizare. Dacă clientul final solicită şi are dreptul la serviciul universal, FUI remite acestuia 
o ofertă pentru încheierea unui contract de furnizare în aceste condiţii. 
Art. 19 
Furnizorul nu poate condiţiona prestarea serviciului de furnizare de achiziţionarea sau de plata de către 
clientul final a altor servicii care, conform reglementărilor în vigoare, nu constituie obligaţii ale furnizorului. 
Art. 23 
Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru un client casnic, furnizorul solicită 
următoarele documente: 



 
a) cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de contact, declaraţia pe propria răspundere că în 
spaţiul respectiv se desfăşoară numai activităţi casnice, precum şi opţiunea clientului casnic privind tipul de 
tarif aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă, în cazul clientului casnic care 
alege o ofertă-tip; 
b) actul de identitate al solicitantului, care se prezintă în original şi se depune în copie; 
c) actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul 
locului de consum respectiv. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, la solicitarea 
şi pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevant pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în 
care clientul final nu deţine un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar 
acesta declară în scris pe propria răspundere că foloseşte legal imobilul ce reprezintă locul de consum al 
energiei electrice, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de altă persoană, furnizorul poate încheia 
un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de 
prelungire, cu respectarea prevederilor art. 34. 
Art. 24 
(1) Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un client final noncasnic, furnizorul 
solicită următoarele documente: 
a) cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea solicitantului, 
sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea 
clientului final privind oferta aleasă, în cazul clientului final care alege o ofertă-tip; 
b) certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 
codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile; clientul final 
care conform legislaţiei nu deţine aceste documente prezintă documente de identificare conform legislaţiei 
aplicabile. Documentele se prezintă în original şi se depun în copie; 
c) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul 
locului de consum. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, pentru protecţia 
clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final 
nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul 
de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, 
şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu 
posibilitatea de prelungire; 
d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare - dacă OR nu a emis certificatul de racordare - se 
preia de la contractul de reţea; 
e) convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară - se preia de la contractul de 
reţea; 
f) documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul final solicită acest tip de 
serviciu. 
(2) Certificatul de racordare şi convenţia de exploatare pot fi anexate contractului de furnizare după semnarea 
acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice. 
Art. 25 
(1) Furnizorul poate renunţa 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. În situaţia în 
care furnizorul oferă posibilitatea de încheiere a contractului fără deplasare la un punct de contact fizic, 
transmiterea documentelor aferente şi încheierea contractului se pot face prin mijloace electronice, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 
(2) La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de 
chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum 
printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actel precizate în 
cadrul acestei secţiuni, şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare 
a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului. 
Art. 39 
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în următoarele cazuri: 



 
a) expirarea termenului contractual; 
b) acordul de voinţă al părţilor contractante; 
c) denunţarea unilaterală de către clientul final, în condiţiile prevăzute în contract şi conform prevederilor 
legale în vigoare; 
d) rezilierea. 
(2) În cazul încetării contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul notifică 
clientului final data încetării cu minimum 30 de zile înainte. 
(3) Furnizorul şi, după caz, clientul final au obligaţia să notifice OR cu privire la încetarea contractului de 
furnizare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. 
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul contractelor încheiate pe o perioadă mai mică de 60 de zile, caz 
în care notificările se fac cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data încetării valabilităţii contractului. 
(5) Notificarea poate fi comunicată în anexa la factură. 
Art. 40 
Contractul de furnizare poate fi reziliat de către clientul final, cu notificarea furnizorului cu cel puţin 15 zile 
înainte, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele situaţii: 
a) asupra furnizorului s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei; 
b) contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract. 
Art. 41 
(1) Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de 
furnizare, în următoarele cazuri: 
a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; 
b) neplata facturilor, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract; 
c) încetarea dreptului de folosinţă al clientului final asupra locului de consum; 
d) alte cazuri prevăzute de lege. 
(2) Rezilierea din iniţiativa furnizorului se efectuează cu un preaviz de minimum 15 zile, cu excepţia cazului 
sustragerii de energie electrică, situaţie în care rezilierea poate produce efecte de la data constatării prin 
hotărâre judecătorească definitivă. 
(3) În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a 
transmite clientului final factura cu decontul final ori factura estimată pentru ultimul consum, în cazul în care 
clientul nu asigură OR acces la contor, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi ce se va 
transmite conform legislaţiei în vigoare. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până 
la termenul scadent. 
 


