
Cod EF-F-2.1-02/rev. 8 

CONTRACT NR. ...................../DIN……………………. 

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 

SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A cu sediul social în BUCUREȘTI, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, cod poștal 011736, 
cod de înregistrare fiscala RO28909028, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8974/2011, cu sediul în localitatea Municipiul 
București, strada Şos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736, reprezentata legal prin ……………………..… (Director General), 
denumită furnizor, având calitatea de Vânzător, pe de o parte 
şi  

Solicitantul (Nume și Prenume) __________________________________________, cu domiciliu în localitatea 

_______________________________, str. ___________________________________, nr. ________, bl. ________, et. ________, apt. 

________, sector _____, jud. _________________________, telefon ________________________, adresă de e-mail 

___________________________, identificat prin CI/BI, sau Pasaport  seria _________________,  număr ________________, eliberat de 

_______________________________, la data ______________ valabil până la data de________________, 

CNP____________________________________, denumit în continuare Cumpărator, pe de altă parte.  

Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA  să poată încheia contractele de 
distribuţie (cu Distribuitorul competent) şi de transport de energie electrică (cu Transelectrica); declară, de asemenea, că a luat cunoştinţă de 
conţinutul contractelor cadru de distribuţie şi transport de pe site-ul electricafurnizare.ro/ .   

Un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu excepţia rambursării eventualelor cheltuieli documentate), pentru ca SOCIETATEA 
ELECTRICA FURNIZARE SA să poată solicita Distribuitorului competent, pe parcursul derulării contractului de furnizare şi doar în urma 
solicitării exprese a Clientului, modificări ale condiţiilor tehnice care au stat la baza contractului de furnizare (ex: spor de putere, mutare grup de 
măsură). Pentru alte intrebari sau solicitari, clientul poate contacta furnizorul la adresa de email: clienti@electricafurnizare.ro 

 Utilizează energia electrică pentru locurile de consum indicate în Anexa B a contractului de furnizare cu respectarea condițiilor stabilite prin
avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare, care fac parte integrantă din contractul de furnizare, şi autorizează
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA  să solicite şi să primească date tehnice de la Distribuitor, iar atunci când datele Clientului nu
coincid cu cele ale Distribuitorului, Clientul autorizează Furnizorul să folosească datele Distribuitorului.

 Spațiul pentru care se încheie prezentul contract nu se află în litigiu cu terții, nu face obiectul vreunei revendicări sau interdicții. În caz contrar,
Clientul consimte ca acest contract să înceteze de drept, fără o înștiințare prealabilă din partea Furnizorului, la data dovedirii contrariului.

 Este de acord să primească informaţii cu caracter comercial ca urmare a procesării datelor sale cu caracter personal oferite în cadrul prezentului
contract, în scopuri de marketing şi comercializare a produselor şi serviciilor SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA şi ale partenerilor
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA, prin orice mijloc de comunicare, care nu necesită intervenţia unui operator uman (scrisori,
broşuri, SMS-uri, e-mail-uri, faxuri, alte materiale tipărite), beneficiind de drepturile conferite de legislația în vigoare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal.

Da Nu 
 Sumele care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie returnate Clientului de către Furnizor sunt comunicate prin intermediul

facturii emise de Furnizor și se returnează astfel:
Fără costuri suplimentare (prin contul bancar comunicat 

Furnizorului) 
Cu costuri suplimentare (prin mandat poştal la adresa 

de corespondență comunicată) 

 În cazul în care suma nu a putut fi returnată Clientului din motive neimputabile Furnizorului (cont greșit, Clientul nu s-a prezentat în termen
etc.), suma se va utiliza pentru compensarea următoarelor facturi corepunzătoare locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului,
astfel:

Locul de consum pentru care a fost stabilită suma de returnat  Locul de consum de mai jos (conform opţiunii clientului) 

Anexele fac parte integrantă din contract: 
Anexa – Condiții standard pentru furnizarea energiei electrice (disponibile în format electronic pe site-ul www.electricafurnizare.ro  în secțiunea 
.................................................., la cerere, prin e-mail ori în format tipărit) 
Anexa – Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea Electrica Furnizare SA 
Anexa A – Condiții economice (Oferta si Pretul de Contract) 
Anexa B – Locurile de consum  

Dată 

Client 

        Furnizor 
Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

Parti Contractante: 

Clientul acordă catre  SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.: 

Clientul declară că: 

https://www.electricafurnizare.ro/
mailto:clienti@electricafurnizare.ro
http://www.electricafurnizare.ro/
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