
 

Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1A (parter parțial, etaj 1, 2, 3 parțial), sector 1, 011736 București, România, CIF RO 

28909028, J40/8974/2011, Capital social subscris și vărsat: 62.873.860 lei 

 

 

 

 

                                                                       

Nr.___________ data___________ 

 

Cerere de compensare cantitativă a energiei electrice1 

 

Client:         Casnic         Noncasnic        

 

Subsemnatul(a) _____________________________________,_cod client _______________,  CNP/CUI/Nr. înreg. 

Reg. Com.   __________________________,_reprezentant legal_________________________, cu domiciliul/ sediul 

social în județul/sectorul______________________, localitatea_____________________________, 

strada________________________________________, nr.___, bl.____ , sc. _____, et. ___, ap._____, 

telefon_____________________________ , email_______________________________. 

Solicit, în calitate de prosumator al Electrica Furnizare S.A, să beneficiez de mecanismul specificat în art. 6 din 

Ordinul ANRE nr. 15/20222 de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și 

livrată în rețeaua electrică de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile 

cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și cantitatea consumată, pentru locul de consum și 

de producere identificat prin POD/NLC __________________, situat la adresa: 

județul/sectorul______________________, localitatea_____________________, str. ___________________nr._____, 

bl.____, sc. _____, et. ___, ap._____.  

 

 Nu beneficiez de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru locul de producere specificat mai 

sus.__________________________________________________________________ 

Menționez că forma actuală de organizare este (se va completa doar de către persoanele fizice care dețin centrale   

electrice de producere cu putere instalată de cel mult 27 kW): 

 Conform OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; 

  Alta decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008.  

 

 

Nume/Prenume _______________________________ 

CNP__________________________________________________________________________________________ 

În calitate de:      solicitant în nume propriu,        împuternicit,        reprezentant legal.  

 

Semnătura_________________________________________________Data__________________________________

_______________ 

Vă mulțumesc! 
  

Datele cu caracter personal conținute în prezentul formular vor fi utilizate de furnizorul de energie electrică în conformitate cu LEGEA nr. 190 din 

18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)  2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

                                                           
1 Se aplică prosumatorilor care au încheiate contracte-cadru cu Electrica Furnizare S.A. în baza Ordinului ANRE nr. 227/2018, cu modificările și completările 

ulterioare. 
2 Ordinul ANRE nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse 

regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, în vigoare începând cu data de 01.05.2022. 


