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LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU 
EXECUTAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE
DOCUMENTE NECESARE PRNTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

Pentru încheierea Contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă și modalitatea în 
care dorește să primească factura. 
În cazul încheierii Contractului la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale ale Furnizorului, prin cererea de încheiere a Contractului Clientul va preciza dacă dorește ca 
alimentarea cu energie electrică să înceapă pe durata termenului de retragere și își va putea da acordul cu privire la primirea informațiilor precontractuale și a confirmări 
privind încheierea Contractului prin e-mail, indicând adresa de e-mail.
b) actul de identitate al solicitantului; 
c) actul de proprietate sau un alt document care atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra spațiului care face obiectul locului de consum, spre exemplu, adeverinţa 
eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar, 
în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris 
al proprietarului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă, 
în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, 
o declarație pe propria răspundere potrivit căreia solcitantul folosește spațiul în mod legal;
d) o declarație pe propria răspundere privind faptul că în spațiul respectiv energia electrică este utilizată numai pentru desfășurarea activităților casnice;
e) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă nu a fost emis un certificat de racordare și convenția de exploatare, dacă este cazul;
f) ultima factură emisă de furnizorul actual de energie electrică, dacă este cazul.

Documentele pot fi prezentate (i) în original agenților Furnizorului, sau (ii) in copii certificate de solicitant ca fiind conforme cu originalul transmise prin poștă electronică 
la adresa de e-mail: contact@e-nergiagp.com.


