MET Romania Energy SA
Departamentului Vânzări Energie Electrică
București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95,
sector 1
info.ro@met.com

Subiect: Cerere pentru încheierea unui contract reglementat pentru
consumatori casnici
Subsemnatul

_______________________,

domiciliat

in

_____________________________________________________________________________,
solicit incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice reglementat pentru consumatori
casnici, incepand cu data de ______________, pana la data de____________ pentru urmatoarele
locuri de consum:
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire

Adresă

Cod POD

Consum estimat
lunar ( kWh)

si va comunic:
datele de contact ale solicitantului:
o nume: _____________________________________________;
o telefon mobil: _____________________________________________;
o e-mail: _____________________________________________;
o
o modalitatea de transmitere a facturii: ________________________________;
* Daca optati pentru transmiterea facturii in format fizic la adresa de corespondenta este necesara o solicitare scrisa, care trebuie atasata
prezentei.

modalitatea de facturare: o factura pentru toate locurile de consum si anexe separate;
* Daca optati pentru primirea a cate unei facturi pentru fiecare loc de consum este necesara o solicitare scrisa, care trebuie atasata prezentei.

copii ale urmatoarelor documente anexate prezentei:
o act doveditor al dreptului de proprietate sau de folosita pentru fiecare loc de
o consum/declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii,
o scrisa, raspundere simpla sau notariala conform careia se foloseste legal imobilul
o ce reprezinta locul de consum al energiei electrice in cazul nedetinerii niciunui
o document din cele mentionate anterior;
o acordul scris al proprietarului de drept pentru inchirierea contractului de furnizare a
energiei electrica (daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de
detinere a spatiului);
o certificat de racordare sau aviz tehnic de racordare pentru fiecare loc de consum.

1

Vă informez că am luat la cunoștință valorile tarifelor reglementate aplicate de către furnizorul de
ultimă instanță opțional MET Romania Energy SA, pentru zona de rețea Muntenia Sud:

Tarif reglementat
(lei/ MWh)
Tarif joasă tensiune
Tarif medie tensiune

Muntenia Sud
0.45630 lei/kWh
0.34063 lei/kWh

La prețul de contract se adaugă tarifele reglementate pentru certificatele verzi, contribuția pentru
cogenerare de înaltă eficiență, acciză pentru persoane fizice și TVA.
Tarifele reglementate sunt stabilite prin ordine și decizii ale ANRE și pot fi modificate pe parcursul
derulării contractului.
Menționez că doresc să beneficiez de asigurarea serviciului de furnizare a energei electrice în
regim de serviciu universal și optez pentru aplicarea tarifelor reglementate.
Prin prezenta, declar că acest act constituie acceptarea fermă și mă angajez în mod neîndoielnic
și irevocabil în semnarea contractului de furnizare energie electrică în termenii și condițiile
prezentate de furnizor.
Prin prezenta, mandatez MET Romania Energy SA în vederea intermedierii relației cu operatorul
zonal de distribuție.
Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria
răspundere că toate copiile documentelor prezentate la încheierea contractului de furnizare sunt
conforme cu originalul. date.
Datele cu caracter personal prevăzute în prezentul formular vor fi utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Data: ______________
Semnatura,
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