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Procedură contractare furnizare energie electrică 
 

Etape necesare contractării: 

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

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

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

 

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 condițiile comerciale 

și prețul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri specifice de 

licitație/achiziție publică; 

 

După ce clientul final acceptă condițiile de furnizare propuse de furnizor, părțile încheie contractul 

de furnizare a energiei electrice, respectând prevederile Ordinului ANRE 3/2022 – ordin pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a 

furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie 

electrică şi gaze naturale (POSF). 

 

Documente necesare încheierii contractului de furnizare: 

a)  acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului; 

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

Comerțului al solicitantului; 

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului: 

- privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic 

moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră, etc); 

- privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea 

contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea 

contractului, 

cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la 

distanţă, cât şi prin acord tacit; 

 

La încheierea unui contract de furnizare prin intermediul POSF, în urma actualizării tuturor datelor 

de către toţi utilizatorii implicaţi, conform prezentului regulament, POSF generează şi transmite 

automat, succesiv, următoarele documente şi informaţii: 

a) notificare privind încheierea contractului de furnizare - se transmite la OR, FA/FN; 

b) contractul pentru accesul la conducte de alimentare din amonte, contractul pentru servicii de 

distribuţie: 

(i) dacă CF a optat pentru încheierea acestuia direct cu OR: 

1. în situaţia în care CF are cont de utilizator al POSF, contractul se transmite la OR; CF şi apoi 

OR semnează contractul în POSF în termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită se 

generează de către POSF şi se transmite CF, furnizor/furnizori şi OR în interiorul aceluiaşi termen 

de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită şi contractul semnat de părţi pot fi descărcate din 

POSF de către CF/OR/furnizor/furnizori; 
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2. în situaţia în care CF nu are cont de utilizator al POSF, contractul se semnează de către CF cu 

OR în afara POSF; OR încarcă în POSF contractul în termen de 24 de ore de la semnarea de către 

ambele părţi; convenţia tripartită/multipartită se generează de către POSF şi se transmite CF, 

furnizor/furnizori şi OR în interiorul aceluiaşi termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită 

şi contractul semnat de părţi pot fi descărcate din POSF de CF/OR/furnizor/furnizori. 

(ii) dacă CF nu a optat pentru încheierea direct cu OR a contractului - furnizorul şi OR semnează 

contractul/în POSF în termen de 24 de ore; contractul semnat de ambele părţi poate fi descărcat 

de OR/furnizor din POSF; în cazul în care există deja un contract între OR şi respectivul furnizor, 

POSF generează şi transmite automat la OR o notificare privind preluarea CF în contractul cu 

respectivul furnizor, conform reglementărilor specifice în vigoare; 

c) contractul de furnizare înregistrat, indiferent de modalitatea prin care a fost încheiat de CF cu 

furnizorul - CF este notificat şi poate descărca contractul semnat de furnizor; 

d) indexul contorului autocitit şi încărcat în POSF de CF la încheierea contractului de furnizare; 

e) notificări privind finalizarea procedurii, care se transmit la CF, furnizor, OR, agregator, PRE, 

OPE. 


