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CERERE 

de preluare de către furnizorul de ultimă instanţă  

– persoana fizică / juridică – 

 
 
 

 
Solicitantul(a):      , cu domiciliul/sediul social în localitatea                    , 

sectorul/județul     , cod poștal        , str.                                                    , 

nr.                 , bl.              , sc.  , et.   , ap.   , telefon                              , e-mail     , 

în calitate de client    casnic /   noncasnic, solicit preluarea în regim de ultimă instanță a locului/locurilor de consum 

identificat/e prin: 

Nr. 

crt. 
POD/NLC Localitate Adresă 

Cod 

poștal 

Index 

autocitit 

Consum mediu 

lunar (MWh) 

       

       

       

 

începând cu data                                  , ca urmare a încetării în data de                                      a Contractului de furnizare 

a energiei electrice nr.                                 , încheiat cu Societatea                                                   . 

 

Motivul încetării contractului cu furnizorul actual:                                              

   

Menţionez că la data prezentei cereri: 

      nu sunt/     sunt parte într-un contract de furnizare a energiei electrice; 

      nu am/      am debite restante pentru consumul de energie electrică; 

      nu sunt parte într-un contract de distribuţie a energiei electrice; 

      sunt parte într-un contract de distribuție a energiei electrice încheiat cu Societatea                                      . 
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      Prin prezenta cerere declar că sunt de acord cu furnizarea energiei electrice de către FUI                                            , 

cu respectarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice de către furnizorul de ultimă instanţă, în condiţiile 

prevăzute prin Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui 

ANRE. 

      Declar că accept faptul că prezenta cerere reprezintă o obligaţie contractuală fermă începând cu data transmiterii 

acesteia. 

Modalitatea de transmitere de către FUI a contractului-cadru de furnizare este:                                        .   

 
Modalitatea de transmitere a 
facturilor (se va bifa o singură 
opțiune): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prin e-mail                                      ;                            
prin SMS                                               ;                      
prin poștă: 

      Aceeași cu adresa clientului; 

      Aceeași cu a locului de consum; 

      Diferită de cea a locului de consum: Localitatea                                                 

sector/județ                                                       , cod poștal       ,  
str.                                        nr.        , bl.                         , sc. , et. , ap.        . 

 
 
 
 

 

 
Anexez următoarele documente: 
 
• Actul de identitate/ certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie);  

•  

 

    Declar pe propria răspundere că documentele în copie prezentate 
pentru încheierea contractului de furnizare sunt  

 

Semnătura: 

                                    
 
                              

 

    Declar pe propria răspundere că documentele în copie prezentate pentru încheierea contractului de furnizare sunt  
conforme cu originalele. 
 
Numele și prenumele:                                                           
 
În calitate de:  solicitant, în nume propriu/  împuternicit/  reprezentant legal 
 

 

 Data: 
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