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Procedură pentru încheierea unui contract de electricitate 

 

Pentru a beneficia de furnizarea de electricitate este nevoie de încheierea unui contract 

în acest sens, cu un furnizor de energie. Regulile contractării sunt cuprinse în 

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat de ANRE cu 

nr. 235/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 13.01.2020  (consulta aici):  

Încheierea unui nou contract de electricitate se poate face: 

- Prin transmiterea documentelor de mai jos, pe contact@stockenergy.ro 

- la adresa: Bucuresti,  Bd. Natiunile Unite, nr.1, bl.108A, et.5, biroul B5, sector 5. 

iar etapele procesului sunt: 

1. Alegi o ofertă de furnizare electricitate și depui/transmiți următoarele documente: 

 Cerere de încheiere a contractului, completată integral conform formularului tip:  

Cerere contractare consumator casnic 

Cerere contractare consumator noncasnic 

 Copie act de identitate/ copia certificatului de înregistrarea de la Registrul Comerţului; 

 Copie act de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra 

spațiului care face obiectul locului de consum respectiv; în cazul în care documentul 

atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu 

proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept 

pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune 

nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință 

 Anexa 1 – notificare privind schimbarea furnizorului în cazul în care aveți încheiat 

contract de furnizare cu un alt furnizor semnată, model Notificare privind schimbarea 

furnizorului de energie electrica 

 Certificatul de racordare sau Avizul tehnic de racordare, dacă Operatorul de Rețea nu a 

emis Certificatul de Racordare 
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2. Noi încheiem contractul de furnizare a energiei electrice în termen de 5 zile de la 

depunerea sau transmiterea documentelor complete și corecte, mai sus menționate 

 

3. Noi încheiem contractul de rețea/actul aditional la contractul de rețea cu Operatorul 

de Rețea la care este racordat locul de consum 

 

4. Contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare, însemnând că își va 

produce efectele la data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar distribuția de energie 

electrică de către Operatorul de Rețea a locului de consum este asigurată pe perioada 

coexistenței contractului de furnizare  cu cel de rețea. 

Pentru ca procesul să decurgă rapid și fără probleme, e recomandat să transmiți toate 

documentele într-un singur mesaj, alături de codul locului de consum. 

Modificarea administrativă se aplică în situația schimbării parţiale sau totale a 

identităţii clientului, preluării prin cumpărare, moştenire, donaţie a unei locuințe sau a 

unui spațiu deja racordat la energie electrică, fără a fi necesare modificări ale 

instalației electrice sau pentru un loc de consum nou după obținerea avizului tehnic de 

racordare. 

Detaliile despre conditii si clauze din contract pot fi consultate aici: Conditii generale 

privind furnizarea energiei electrice si Procedura de derulare a contractului 

 

De reținut și luat în considerare privind actele de spațiu necesare încheierii 

contractului de furnizare: 

-          În cazul contractelor de vânzare cumpărare, cu clauză de întreținere sau cu 

uzufruct viager este necesar acordul uzufructuarului pentru încheierea contractului de 

furnizare a energiei electrice. În cazul contractelor de închiriere sau de comodat este 

necesar acordul proprietarului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei 

electrice de către chiriaș. 

-          În cazul extrasului de carte funciară, aceasta nu trebuie să fie mai vechi de 30 

de zile. 

-          În situația în care nu există certificat de moștenitor cu indicarea masei 

succesorale (nu este făcută succesiunea în urma decesului) se poate întocmi contract 

de furnizare în baza unui document care atestă dreptul de folosință asupra imobilului 

unde este locul de consum (de ex. adeverință de la Primărie în acest sens). Perioada 

pentru care va fi încheiat contractul va fi de maxim 1 an cu posibilitatea de prelungire. 
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-          În situația în care decesul titularului de contract s-a produs cu maximum 30 de 

zile înainte de momentul în care un moştenitor își exprimă dorința de a încheia un 

contract de furnizare nou cu Stock Energy SRL, moștenitorul trebuie să notifice 

furnizorul asupra decesului, prezentând certificatul de deces, iar până la dezbaterea 

succesiunii, şi la solicitarea moştenitorului, Stock Energy SRL va încheia cu acesta un 

contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un an, cu 

posibilitatea de prelungire cu perioade succesive de câte un an, dacă succesiunea nu s-

a finalizat. Derularea contractului încheiat cu persoana decedată continuă până la 

încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată cu un 

moştenitor, cu obligaţia achitării facturilor şi cu preluarea tuturor responsabilităţilor ce 

decurg ca urmare a derulării contractului, dar nu mai mult de 45 de zile. 

-          Dacă a avut loc o schimbare a numelui sau numărului stradal față de adresa 

înscrisă în actul de deținere a spațiului, respectiv a actualului contract de furnizare este 

necesară o adeverință de la Primărie cu noua denumire sau noul număr al străzii ori un 

certificat de nomenclatură stradală. 
 


