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Incheierea contractului de furnizare (clienti rezidentiali/casnici)  

 

Încheierea unui contract de furnizare se face în situaţiile 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. 

Pentru încheierea contractului de furnizare sunt necesare: 
1. Cerere pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice (document-tip); 
2. Oferta de furnizare acceptata; 
3. Actul de identitate sau actul de constituire al asociaţiei (asociaţii de proprietari).  
4. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra locului de consum 

pentru care se solicită încheierea contractului; 
 
În cazul contractelor de vânzare cumpărare, cu clauză de întreținere sau cu uzufruct viager este 
necesar acordul notarial pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul 
contractelor de închiriere sau de comodat este necesar acordul scris al proprietarului pentru 
încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către chiriaș. În cazul extrasului de carte 
funciară, această 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 urmă decesului) se poate întocmi contract de furnizare în baza unei  declarații pe 
proprie răspundere (document-tip in anexa). Perioada pentru care va fi încheiat contractul va fi de 
maxim 1 an cu posibilitatea de prelungire. 
În situația în care nu există act de spațiu/ de folosință se poate întocmi contract de furnizare în baza 
unei declarații pe proprie răspundere (document-tip in anexa). Perioada pentru care va fi încheiat 
contractul va fi de maxim 1 an cu posibilitatea de prelungire. 
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 nouă denumire sau noul număr al străzii ori un certificat de nomenclatură stradală. 

Documentele completate pot fi transmise online, scanate la adresa de email 
clienti@restartenergy.ro sau personal la orice Punct de Contact Restart Energy. 
Te rugăm să ne transmiți într-un singur mesaj toate documentele necesare pentru încheierea 
contractului de furnizare, pentru o procesare rapidă a documentelor și înregistrarea acestora în 
sistemul informatic.  

 

 

 


