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Procedura de contractare a serviciului de furnizare a energiei electrice 

 
 

Documente de referinta: 
 
Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice si a gazelor naturale, cu toate modificarile 
ulterioare 
Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica (revizia 2004), cu completarile si 
modificarile ulterioare 
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, in vigoare 
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori finali, aprobat prin Ordinul 
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu 
modificarile ulterioare 
Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, in vigoare 
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind 
modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii 
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
Dispozitii generale 
 
Scop si domeniu de aplicare 
Art.1. Procedura de contractare a energei electrice de catre consumatori, stabileste cadrul de 
reglementare pentru descrierea activitatilor de contractare pentru locurile de consum ale 
consumatorilor ce solicita acest lucru. 
Art.2. Prezenta procedura se aplica tuturor consumatorilor care doresc sa incheie un contract de 
furnizare cu SNN 
 
Definitii si abrevieri 
 
Art.3. (1) Abrevierile utilizate in cadrul prezentei procedure au urmatarele semnificatii: 
SNN - Societatea Nationala „Nuclearelectrica” S.A. 
ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei 
SEN - Sistemul Electroenergetic National 
OR - Operator de Retea  
OPCOM - Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale „OPCOM" S.A. 
OPE – Operatorul Pietei de Echilibrare, entitate din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica SA 
OTS – Operatorul de transport si sistem C.N.T.E.E. Transelectrica SA 
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RED – Reteaua electrica de distributie 
FUI – furnizor de ultima instanta 
PRE – parte responsabila cu echilibrarea 
SMI – sistem de masurare inteligenta a energiei electrice 

(2) In cadrul prezentei proceduri, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
Client final – client casnic sau noncasnic, conform definitiilor de mai jos 
Client casnic – clientul care cumpara energie electrica pentru consum propriu casnic, excluzand 
consumul pentru activitati comerciale sau profesionale 
Client noncasnic – clientul care cumpara energie electrica pentru uzul propriu, altul dacet cel 
casnic; in aceasta categorie intra si producatori, furnizori sau operatori de retea care cumpara 
energie electrica pentru cunsumul propriu 
Contract de retea – contract pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice si/sau 
contract pentru prestarea serviciului de transport 
Interval de citire – intervalul de timp intre doua citiri consecutive ale indicatiilor grupului de 
masurare pentru determinarea consumului de enegie electrica corespunzator acelui interval 
Perioada de facturare – intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice 
furnizate in perioada respective si, dupa caz, pe baza altor marimi utilizate la facturare, conform 
reglementarilor specifice 
 
(3) Termenii definiti la alin. (1) si (2) se completeaza cu cei definiti in Legea energiei electrice 
si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Contractarea furnizarii de energie electrica 
 
Art.4. Pentru contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice, clientul final parcurge 
urmatoarele etape: 

- In cazul unui loc de consum nou, clientul final obtine avizul tehnic de racordare sau 
certificatul de racordare al locului de consum la reteaua electrica de interes public, in 
conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare aplicabile, dupa care contacteaza 
furnizorul si poate urma pasii urmatori 

- In cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele tip 
publicate pe pagina proprie de internet a SNN, sau poate solicita o oferta personalizata 

- La cererea clientului final a unei oferte de furnizare, furnizorul se obliga sa comunice, 
in scris, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii, o oferta 
privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala, care contine cel 
putin: 

a) pretul de furnizare 

b) conditiile si termenii de plata 

c) perioada de valabilitate a ofertei de furnizare 

d) data limita de incheiere a contractului de furnizare 

- In cazul acceptarii conditiilor tehnico economice din oferta primita, clientul final 
comunica acest lucru furnizorului cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de incheiere 
a contractului prevazuta in oferta de furnizare, iar furnizorul va include in contractual de 
furnizare a energiei electrice toate informatiile din respective oferta, fara a se limita la 
acestea 
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- In termen de 5 zile de la data primirii documentelor necesare intocmirii contractului de 
furnizare, partile incheie contractul de furnizare a energiei electrice 

- Contractul de furnizare se incheie, de regula, pentru un loc de consum. In cazul in care 
clientul final are mai multe locuri de consum, se poate incheia un singur contract de 
furnizare pentru toate sau pentru o parte dintre locurile de consum, conform intelegerii 
partilor contractante. Contractul de furnizare contine in anexe datele specific fiecarui loc 
de consum 

Art.5. Furnizorul incheie contractul/contractele de retea in termen de 5 zile lucratoare de la 
incheierea contractului de furnizare a energiei electrice astfel: 

a) Transmite catre OR la care este racordat locul de consum datele contractului de furnizare 
a energiei electrice incheiat, respectiv: valabilitate, cantitate de energie electrica 
contractata si PRE-ul care preia responsabilitatea echilibrarii    

b) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea de catre OR a datelor contractului de 
furnizare, aceste incheie cu furnizorul contractul de retea de energie electrica 

Art.6.  Furnizarea energiei electrice catre clientul final se realizeaza in conformitate cu 
prevederile contractului de furnizare doar daca pentru locul de consum respective exista 
contract/contracte de retea incheiat/incheiate de catre furnizor sau clientul final, dupa caz, 
conform reglementarilor in vigoare, cu exceptia situatiilor reglementate in mod distinct de catre 
ANRE. 
Contractul de retea se incheie pentru o perioada nedeterminata, cu exceptia cazurilor in care 
clientul solicita o durata limitata, si inceteaza doar in conditiile prevazute in contract.  
 
Art.7. (1) Contractul de retea se incheie de catre clientul final direct cu OR, in urmatoarele 
situatii: 

a) Locul de consum are simultan mai multi furnizori de energie electrica sau face obiectul 
participarii la agregarea de catre un agregator independent 

b) La reteaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum apartinand 
si altor client finali 

c) locul de consum este racordat la o retea de medie tensiune sau inalta tensiune, la 
solicitarea clientului final cu contract de furnizare incheiat pe piata concurentiala. In acest 
caz, contractul de retea poate include si locuri de consum racordate la o retea de joasa 
tensiune ale acestui client final, aflate in zona de licenta a aceluiasi OR. 

(2) In cazul in care clientul final are incheiat contractual de retea cu OR la care este racordat 
locul de consum, OR intocmste o conventie tripartite, asumata prin semnatura de acesta, de 
clientul final si de furnizor.  
 
Art.8. Documentele necesare incheierii contractului de furnizare a energiei electrice transmise 
de catre clientul final catre furnizor, sunt: 

a) acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului sau 
telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare 

b) copia actului de identitate/certificalului de inregistrare la Oficiul National al Registrului 
Comertului al solicitantului 

c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului: 
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i. privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale 
(proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar 
renta viagera, etc.) 

ii. privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se 
solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, 
exprimarea acordului pentru rezilierea contractului; cu posibilitatea actualizarii 
declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si 
prin acord tacit 

d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare si conventia de exploatare, in 
situatia in care OR considera ca sunt necesare. Acestea pot fi anexate contractului de 
furnizare si dupa incheierea acestuia, dar inainte de data inceperii furnizarii energiei 
electrice. 

e) Notificarea de schimbare a furnizorului, conform art.10 (1) din Procedura privind 
schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată 
prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
nr. 234/2019 

Art.9. Transmiterea documentelor prevazute la Art.8. se poate realiza si pe cale electronica, cu 
respectarea legislatiei in vigoare. 
 
Art.10. (1) Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi incheiat cu clientul final la sediul 
furnizorului, la distanta sau in afara spatiilor comerciale a furnizorului, cu respectarea legislatiei 
in vigoare. 
(2) Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie in scris, cu font lizibil, pe hartie sau alt 
suport durabil, vizibil si usor de citit sau, daca si clientul final este de accord, in forma electronica 
ori, dupa caz, prin mijloace de comunicare la distanta, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
 
Art.11. (1) Pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final, 
furnizorul aplica prevederile prezentei proceduri specifice de contractare, publicata pe pagina 
proprie de internet. 
(2) Furnizorul nu conditioneaza furnizarea de energie electrica catre clientul final de 
achizitionarea sau de plata de catre acesta a altor produse/servicii care nu fac obiectul 
contractului de furnizare a energiei electrice. 
 
Art.12. (1) Contractul de furnizare a energiei electrice incheiat intre furnizor si clientul final, 
valabil pentru o perioada determinata sau nedeterminata, conform intelegerii partilor, trebuie sa 
respecte prevederile legislatiei in vigoare si sa cuprinda, pe langa elementele prevazute in mod 
expres de acesta, in conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice 
la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cel putin urmatoarele: 

a) identitatea partilor contractante si datele de contact 

b) obiectul, data intrarii in vigoare si durata contractului, precum si conditiile de 
reinnoire/prelungire si de incetare a prestarii serviciilor si a contractului, cu precizarea 
termenelor si a conditiilor de denuntare unilaterala/reziliere a acestuia 

c) intervalul de timp pentru emiterea facturilor, modalitatile si conditiile de plata a facturilor 
de energie electrica 
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d) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de catre reprezentantul OR, in 
conformitate cu prevederile art.44 

e) pretul energiei electrice, care include componenta de achizitie a energiei electrice 
(inclusiv tariful de transport- componenta de introducere a energiei electrice in retea) si 
componenta de furnizare 

f) tarifele reglementate pentru serviciile de retea, in vigoare la data incheierii contractului, 
respective tariful pentru serviciul de distributie a energiei electrice, tariful pentru 
serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din retea si tariful 
pentru serviciul de sistem 

g) pretul de furnizare a energiei electrice, compus din pretul energiei electrice, prevazut la 
litera e) si tarifele reglementate pentru serviciile de retea prevazute la litera f) 

h) dupa caz, valoarea componentei fixe, stabilita in lei/luna sau lei/zi, si tarifelor altor 
servicii oferite 

i) valoarea eventualelor impozite, comisioane, taxe si contributii in vigoare la data 
incheierii contractului 

j) mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate privind toate preturile/tarifele 
aplicabile 

k) compensatii acordate si modalitatea de rambursare a acestora, in cazul in care nu sunt 
indeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevazute in contract, inclusiv in cazul 
facturarii inexacte si realizate cu intarziere din culpa furnizorului 

l) modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor, in conformitate cu 
prevederile art. 23 

m) modalitatile de solutionare extrajudiciara a litigiilor privind drepturile si obligatiile 
stabilite prin contract 

n) drepturile si obligatiile partilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de 
retea, in cazul in care contractul de retea este incheiat de furnizor, astfel incat clientului 
final sa îi fie transmise drepturile si obligatiile care îi revin din contractul de retea 

o) dreptul la denuntare unilaterala a contractului de furnizare de catre clientul final in 
conditiile precizate de actele normative in vigoare 

p) conditiile in care clientul final are dreptul sa primeasca despagubiri pentru daune 
materiale cauzate de OR/furnizor 

q) conform art. 27 alin(4): obligatia furnizorului de a returna clientului final sumele 
datorate, in conditiile stabilite prin contract 

r) conform art. 35 lit d): dreptul furnizorului de energie electrica de a solicita clientului final 
constituirea/actualizarea/reconstituirea la dispozitia sa a unei garantii financiare si de a 
executa aceasta garantie, conform prevederilor Procedurii privind regimul garantiilor 
financiare constituite de catre clientii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica 
in vigoare 
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s) conform art.35 alin(2) litc): dreptul furnizorului de energie electrica de a solicita 
operatorului de retea intreruperea alimentarii cu energie electrica a locului de consum, 
cu conditia transmiterii catre clientul final, printr-o modalitate de cominucare agreata de 
parti prin contractual de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz cu minimum 5 zile 
lucratoare inainte de data prevazuta pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica 

t) conform art.51 alin(1) si (2): modalitatile de transmitere a facturilor de energie electrica, 
a documentelor anexate acesteia/notificarilor, respective transmiterea prin posta, pe cale 
electronica, etc, precum si asigurarea schimbarii modalitatii de transmitere, la solicitarea 
clientului final, transmisa in scris sau electronic, fara a fi necesara incheierea unui act 
additional la contract 

u) conform art.52 alin (1) si (2): specificarea termenului scadent de plata a facturilor de 
enegie electrica, precum si modalitatile de plata a facturilor emise de catre furnizor cu 
respectarea termenului scadent de plata prevazut atat in contractual de furnizare a 
energiei electrice, cat si in factura transmisa clientului final 

(2) Prevederile contractuale intemeiate pe dispozitii ale actelor normative se modifica de drept 
la data intrarii in vigoare a modificarii actelor normative respective. In acest caz, furnizorul, 
respectiv OR, au obligatia sa notifice beneficiarului modificarile intervenite. In cazul modificarii 
tarifelor reglementate, notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor modificari pe 
factura de energie electrica 
(3) Furnizorul emite factura pentru energia electrica furnizata la locul de consum al clientului 
final pentru fiecare perioada de facturare si in intervalul de timp prevazute prin contractul de 
furnizare a energiei electrice 
(4) Furnizorul emite factura pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul 
partilor, pentru mai multe locuri de consum ale acestuia, indicand separat consumul de energie 
electrica facturat si valoarea de plata pentru fiecare loc de consum in parte 
(5) Perioada de facturare este de luna calendaristica, prevazuta in contractul de furnizare. La 
solicitarea clientului final se poate conveni, de comun acord, o alta perioada de facturare 
(6) Factura pentru energia electrica furnizata se emite dupa fiecare perioada de facturare, cu 
exceptia cazului in care prin contract partile implicate au convenit o alta periodicitate de emitere 
a facturii 
(7) Intervalul de timp in care se emite factura, prevazut in contract, poate fi modificat cu 
notificarea prealabila a clientului final 
(8) Pentru determinarea cantitatii de energie electrica furnizate clientului final in vederea emiterii 
facturii pe baza consumului de energie electrica efectiv realizat, OR la care este racordat locul 
de consum al clientului final efectueaza citirea indexului grupului de masurare 
(9) In cazul contoarelor inteligente, furnizorul factureaza consumul real de energie electrica pe 
baza datelor de masurare colectate de SMI si pentru care OR asigura accesul la aceste date, in 
conformitate cu reglementarile specifice aprobate de ANRE 
(10) Intervalul de citire a indexului grupului de masurare de catre OR, in vederea emiterii facturii 
pe baza consumului de energie electrica efectiv realizat nu va depasi 6 luni 
(11) In cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului contorului in vederea facturarii 
pe baza consumului de energie electrica masurat este o luna calendaristica 
(12) In cazul in care intervalul de citire de catre OR a indexului grupului de masurare este mai 
mare decat perioada de facturare prevazuta in contractul de furnizare a energiei electrice, 
facturarea in perioada cuprinsa intre doua citiri consecutive ale OR se realizeaza, succesiv: 

a) pe baza consumului de energie electrica determinat prin autocitirea indexului grupului 
de masurare de catre clientul final si transmiterea acestuia in intervalul de timp si in 
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conditiile comunicate de furnizor; atunci cand considera eronata autocitirea, furnizorul 
solicita clientului final refacerea autocitirii;  

b) in situatia in care clientul final nu transmite indexul autocitit in intervalul de timp si in 
conditiile comunicate de furnizor: 

i. pe baza unui consum estimat de energie electrica, prevazut intr-o conventie de consum 
stabilita de comun acord de clientul final cu furnizorul  

ii. pe baza unui consum estimat de catre furnizor, avand in vedere consumul determinat pe 
baza celor mai recente citiri 

iii. pe baza unui consum estimat de catre furnizor, avand in vedere consumul din perioada 
similara a anului precedent 

(13) In situatiile prevazute la alin. (12) regularizarea consumului de energie electrica 
corespunzator valorilor citite se efectueaza in prima factura emisa dupa citirea indexului grupului 
de masurare de catre OR 
(14) Pentru situatia prevazuta la alin. (12) lit. b) pct. (i) consumul estimat prevazut in conventia 
de consum se poate stabili fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza 
cantitatilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual; conventia de consum poate 
fi modificata oricand pe parcursul derularii contractului de furnizare a energiei electrice, la 
initiativa clientului final sau la initiativa furnizorului, in situatia in care furnizorul constata 
diferente semnificative intre consumul lunar estimat si consumul realizat 
(15) Pentru punctul/punctele de masurare la care, conform prevederilor Codului de masurare a 
energiei electrice, nu exista obligatia legala de inregistrare orara a consumului de energie 
electrica, OR determina valorile orare ale consumului pe baza unui profil specific de consum 
aprobat de ANRE, aplicabil pentru categoria respectiva de client final sau pe baza profilului 
rezidual de consum. Profilul specific de consum se determina de catre OR in baza unei proceduri 
elaborate de acesta si avizate de ANRE. 
(16) In cazul in care se constata ca grupul de masurare a fost defect sau cu eroare de inregistrare 
in afara limitelor prevazute in reglementari, precum si in alte cazuri de neinregistrari/inregistrari 
eronate ale consumului si in situatiile in care consumul de energie electrica nu poate fi determinat 
prin masurare, acesta se stabileste in conformitate cu prevederile Procedurii privind determinarea 
consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal in vigoare. 
 
Art.13(1) In contractul de furnizare a energiei electrice este interzisa includerea unor clauze care 
impiedica schimbarea furnizorului, in conformitate cu prevederile art. 58 alin. (3) din Legea 
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Prevederile din contractul de furnizare pot fi modificate si completate prin acte aditionale, cu 
respectarea prevederilor prezentei proceduri si ale actelor normative in vigoare, la cererea 
oricarei parti si cu acordul celeilalte 
 (3) Clauzele din contractul de furnizare a energiei electrice incheiat pe piata concurentiala care 
sunt valabile in cazul clientilor finali dintr-o anumita categorie vor fi inscrise de furnizor intr-o 
anexa denumita "Conditii generale pentru furnizarea energiei electrice", care face parte din 
contract, se afiseaza pe pagina proprie de internet si, la solicitarea clientului final se pune in mod 
gratuit la dispozitia acestuia prin modalitatea stabilita prin contract 
(4) Conditiile generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice in situatiain 
care contractul de retea pentru locul de consum este incheiat intre OR si furnizor, aprobate prin 
ordin al presedintelui ANRE, completeaza prevederile contractului de furnizare a energiei 
electrice.Acestea sunt de asemenea publicate pe pagina proprie de internet si, la solicitarea 
clientului final, se pun in mod gratuit la dispozitia acestuia prin modalitatea stabilita prin 
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contractul de furnizare incheiat 
(5) Conventia de consum incheiata de parti, avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare, 
datele din anexele la contractul de retea incheiat de furnizor cu OR, corespunzatoare locurilor de 
consum care fac obiectul contractului de furnizare, precum si orice alte anexe agreate de parti 
care nu contravin prevederilor reglementarilor in vigoare fac parte integranta din contractul de 
furnizare a energiei electrice 
 
Art. 14 (1) Clientii finali care au calitatea de prosumatori pot solicita ca odata cu contractul de 
furnizare a energiei electrice sa incheie si contractul de vanzare-cumparare a energiei electrice 
produse in centralele electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de 
cel mult 27 kW pe loc de consum si care nu beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate 
verzi, cu respectarea Regulilor de comercializare a energiei electrice produse in centrale electrice 
din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 27 kW apartinand prosumatorilor 
si a Contractului-cadru aprobate prin ordin al presedintelui ANRE in vigoare.  
(2) Clientul final are dreptul sa incheie un contract de agregare, independent de contractul de 
furnizare a energiei electrice, precum si sa participe la piata de energie electrica sau la cea a 
serviciilor energetice fara sa fie necesar ca furnizorul sa-si dea acordul 
 
Incetarea contractului de furnizare energie electrica 
 
Art. 15 (1) Contractul de furnizare a energiei electrice inceteaza in oricare dintre urmatoarele 
situatii: 

a) la terminarea perioadei de valabilitate a contractului 

b) prin acordul de vointa al ambelor parti contractante 

c) prin denuntarea unilaterala de catre clientul final 

d) prin reziliere 

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) furnizorul notifica clientul final cu privire la incetarea 
contractului de furnizare, cu cel putin 30 de zile inainte de data efectiva de la care contractul de 
furnizare inceteaza. Notificarea poate fi comunicata clientului final in anexa la factura. 
(3) Furnizorul sau, dupa caz, clientul final are obligatia sa notifice OR cu privire la incetarea 
contractului de furnizare, cu minimum 5 zile lucratoare inainte de data efectiva de la care 
contractul de furnizare inceteaza. 
 
Art.16 Furnizorul in calitate de furnizor de energie electrica nu va denunta unilateral contractele 
de furnizare de energie electrica incheiate cu clientii finali. 
 
Art.17 (1) Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de catre furnizor in 
urmatoarele situatii: 

a) sustragerea de energie electrica de catre clientul final, constatata prin hotarare 
judecatoreasca definitiva 

b) neplata de catre clientul final a facturilor emise conform contractului, la termenele şi in 
conditiile prevazute in contract, urmata de intreruperea alimentarii cu energie la 
locul/locurile de consum  

c) incetarea dreptului de folosinta al clientului final (calitatea de detinator/chirias/ 
concesionar) aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului de 
furnizare a energiei electrice 
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d) alte situatii prevazute de actele normative in vigoare 

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) rezilierea are loc de drept la data constatarii faptei 
prinhotarare judecatoreasca definitiva. 
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c) şi d) rezilierea contractului se face cu notificarea 
clientului final cu minimum 15 zile inainte şi doar daca, in aceasta perioada, clientul final nu a 
remediat cauzele care au stat la baza notificarii de reziliere. Notificarea trebuie sa cuprinda data 
la care se reziliaza contractul de furnizare a energiei electrice.  
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), daca noul 
detinator de drept de folosinta aferent locului/locurilor de consum incheie contract de furnizare 
a energiei electrice cu alt furnizor de energie electrica, furnizorul reziliaza contractul de furnizare 
la data primirii notificarii de la OR de incetare a contractului de retea. 
 
Decontul final de regularizare a obligatiilor de plata 
 
Art.18 (1) In termen de maxim 42 de zile de la incetarea contractului de furnizare a energiei 
electrice, furnizorul va transmite clientului final facture cu decontul final de regularizare a 
obligatiilor de plata ori facture estimate pentru ultimul consum de energie electrica, in cazul in 
care clientul final nu asigura OR accesul la contor, cu exceptia regularizarii certificatelor verzi 
(2) Dupa incetarea contractului de furnizarea energiei electrice, furnizorul ii transmite clientului 
final facture de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, in termenele si conditiile 
prevazute de actele normative aplicabile in vigoare 
(3) In situatia in care decontul final de regularizare prevazut la alin. (1) şi factura de regularizare 
a contravalorii certificatelor verzi prevazuta la alin. (2) contin un sold pozitiv, clientul final are 
obligatia sa achite contravaloarea acestora pana la termenul scadent. 
(4) In situatia in care decontul final de regularizare prevazut la alin. (1) şi factura de regularizare 
a contravalorii certificatelor verzi prevazuta la alin. (2) contin un sold negativ, furnizorul 
returneaza clientului final sumele datorate, in conditiile stabilite prin contract, in termen de 
maximum 15 zile de la data emiterii acestora. 
 
Art. 19 Prin exceptie de la prevederile art. 18 in cazul in care clientul final incheie un nou contract 
de furnizare a energiei electrice tot cu furnizorul, regularizarea platilor ce decurg din vechiul 
contract se face in prima factura emisa in cadrul noului contract, inclusiv prin compensarea 
sumelor, cu respectarea prevederilor legale. 
 


