Nr. ............................../..................

CERERE
de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice
CLIENT NONCASNIC
Subscrisul(a)

, cod fiscal

Registrul

cu numărul

, înscrisă în

din

județ/sector

, cu sediul social/profesional în

, localitatea

str.

,

, nr.

telefon

, fax

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

,

, e-mail

,

reprezentată legal prin

, în calitate de

și

,

, în calitate de

,

vă solicit încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum situat în:
județ/sector
bl.

, localitatea

, sc.

, et.

, ap.

, str.

, nr.

,

, cod loc de consum/POD/NLC

denumire loc consum

,

, domeniu de activitate/cod CAEN

,

(Pentru o identificare mai sigură puteți anexa o factură anterioară, dacă este disponibilă.)

începând cu data

, pe perioadă:

determinată, până la data

,

și aplicarea tipului de tarif/preț final:
de piață concurențială:

din

.

(Se completează, după caz, „oferta” și elemente de identificare: nr., dată, cod etc.)

Tipul instalației electrice de alimentare:
nouă, executată și recepționată
existentă/preluată de la

număr loc de consum NLC

Adresa pentru expedierea corespondenței (facturi/ preavize/ notificări):
Solicit factură electronică
adresa sediului social/profesional /

adresa locului de consum /

altă adresă: județ/sector

, localitatea

,

str.
, nr.
Cantitate de energie electrică activă contractată lunar
Luna

Energie (MWh)

Luna

Energie (MWh)

, bl.
Luna

, sc.
Energie (MWh)

, et.
Luna

Ian

Apr

Iul

Oct

Feb

Mai

Aug

Nov

Mar

Iun

Sep

Dec

Programul de lucru:
nedefinit/necunoscut
Zile

conform curbei de sarcină prezentate

, ap.

.

Energie (MWh)

în schimburi și zile lucrătoare și nelucrătoare:

luni

marți

miercuri

joi

vineri

sâmbătă

duminică

Schimbul I

-

-

-

-

-

-

-

Schimbul II

-

-

-

-

-

-

-

Schimbul III

-

-

-

-

-

-

-

(Se introduc orele de început și de sfârșit ale schimburilor de lucru pentru fiecare zi. De ex: schimbul I de 8 ore:

07

-

15

.)
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Datele cu caracter personal conținute în prezentul formular vor fi utilizate de furnizorul de energie electrică în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Dețin sau închei contract de distribuție în nume propriu (numai dacă locul de consum este racordat la o
rețea de medie tensiune sau înaltă tensiune, conform legislației în vigoare).
Anexez următoarele documente în copie:
certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau alte documente de identificare conform
legislației aplicabile;
dovada numirii reprezentantului legal al societății (actul constitutiv sau statutul/ certificatul constatator de la
registrul comerțului), cu excepția Întreprinderilor Individuale și a Persoanelor Fizice Autorizate. În cazul
Întreprinderilor Individuale și Persoanelor Fizice Autorizate se va prezenta dovada că persoana semnatară este
reprezentantul legal;
act de identitate reprezentant legal;
împuternicire și act de identitate împuternicit (doar în cazul în care reprezentantul legal a desemnat o altă persoană
să semneze cererea);
act de proprietate/ contract de închiriere/ autorizație de construire/ alt document care atestă dreptul de folosință a
spațiului care face obiectul locului de consum/ declarație notarială sau simplă în cazul nedeținerii niciunui
document din cele menționate anterior;
cont bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plățile;
certificat de înregistrare fiscală;
notificare cu numărul de înregistrare al Autorității Vamale, în cazul unităților scutite la plata accizei;
aviz tehnic de racordare/ certificat de racordare;
convenția de exploatare, în situațiile în care OR consideră că este necesară;
documente justificative pentru solicitantul beneficiar al serviciului universal (doar dacă clientul final solicită acest
tip de serviciu);
acord scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice (doar dacă
această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului);
dovada de constituire a garanției, în cazul în care solicitantul nu deține spațiul aferent locului de consum;
prognoze orare de consum (doar pentru locurile de consum cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/
certificatul de racordare de cel puțin 1 MVA).
Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
următoarele:
- copiile documentelor prezentate la încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu originalele.

Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că
energia va fi utilizată și accizată în scop
comercial/
necomercial/
exceptat1).

excepta
Nume Prenume
În calitate de:
Semnătura
1)

Act de identitate
solicitant, în nume propriu/

împuternicit/

reprezentant legal

L.S.

Data

Se va anexa documentul care justifică exceptarea de la regimul de accizare pentru energie electrică.
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Datele cu caracter personal conținute în prezentul formular vor fi utilizate de furnizorul de energie electrică în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Documente necesare pentru încheierea
contractului de furnizare a energiei electrice –
CLIENT NONCASNIC
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului/
alte documente de identificare conform legislației aplicabile

Copii documente
identificare solicitant

Dovada numirii reprezentantului legal al societății (actul constitutiv sau statutul/
certificatul constatator de la registrul comerțului), cu excepția* Întreprinderilor
Individuale și a Persoanelor Fizice Autorizate
*Dovada că persoana semnatară este reprezentantul legal, în cazul Întreprinderilor
Individuale și Persoanelor Fizice Autorizate
Act de identitate reprezentant legal
Împuternicire și act identitate împuternicit (doar în cazul în care reprezentantul legal a
desemnat o altă persoană să semneze cererea)

Copie document care
atestă dreptul de
folosință a spațiului
care face obiectul
locului de consum

Act de proprietate/ act de moștenire/ contract de închiriere/ autorizație de construire/ alt
document care atestă dreptul de folosință a spațiului care face obiectul locului de
consum/ declarație în scris pe propria răspundere simplă sau notarială că se folosește
legal imobilul ce reprezintă locul de consum al energiei electrice în cazul nedeținerii
niciunui document din cele menționate anterior
Cont bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plățile
Certificat de Înregistrare Fiscală, după caz
Notificare cu numărul de înregistrare al Autorității Vamale, în cazul unităților scutite la
plata accizei
Aviz tehnic de racordare/ certificat de racordare
Convenția de exploatare, în situațiile în care OR consideră că este necesară

Alte documente

Documente justificative pentru a beneficia de serviciul universal (dacă clientul final
solicită acest tip de serviciu)
Acord scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a
energiei electrice (dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a
spațiului)
Dovada de constituire a garanției în cazul în care solicitantul nu deține spațiul aferent
locului de consum
Prognoze orare de consum (numai pentru locurile de consum cu o putere aprobată prin
avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare de cel puțin 1 MVA)

Această pagină servește activității de consiliere a clienților și nu face parte din cererea propriu-zisă.

