
ELECTRICA FURNIZARE SA                     
AFEE ................... / OC ...................
Nr. inreg. ..........................
                                                    

Convenţie de consum energie electrică                           NLC ..........................

Date de identificare furnizor de ultimă instanță (FUI): Societatea "ELECTRICA FURNIZARE" S.A., prin Agenţia
de Furnizare a Energiei Electrice .........................................................................................................................................

Date de identificare client: .....................................................,  CNP/CUI .................................., cu domiciliul/sediul în
judeţul ........................, localitatea ......................, str./nr./bl./ap...............................................................telefon ................,

Date de identificare loc consum: judeţul ............................................, localitatea ........................................................,
str./nr./bl./ap..........................................................................................................................................................................,

Numar contract: .................................................

Luna
calendaristică

Consumul mediu lunar din ultimii 3 ani
Cantități lunare de energie
electrică din Convenția de

consum
An ........... An .......... An ........... 

[kWh]
[kWh] [kWh] [kWh]

ll – aaaa
ll+1 – aaaa [+1]
ll+2 – aaaa [+1]
ll+3 – aaaa [+1]
ll+4 – aaaa [+1]
ll+5 – aaaa [+1]
ll+6 – aaaa [+1]
ll+7 – aaaa [+1]
ll+8 – aaaa [+1]
ll+9 – aaaa [+1]
ll+10 – aaaa [+1]
ll+11 – aaaa [+1]

TOTAL AN

 Prezenta convenţie de consum face parte integrantă din contractul de furnizare a energiei electrice şi a fost
încheiată la data de <zz.ll.aaaa>, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 Cantitățile lunare de energie electrică s-au stabilit de comun acord între furnizorul de ultimă instanță și client.
 Facturarea consumului de energie electrică în perioadele în care nu se citește indexul contorului sau nu

transmiteți autocitirea în intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, se face pe
baza  cantităților  corespunzătoare de energie  electrică  din  prezenta convenție  de consum. Regularizarea
consumului estimat se va face prin citirea contorului şi emiterea facturii de regularizare.

 Dacă pe parcursul duratei de valabilitate a convenţiei încheiate constataţi incorectitudinea cantităţilor lunare
pe care le-aţi  propus pentru calculul  consumului estimat, puteţi  solicita modificarea convenţiei,  sau puteţi
solicita renunţarea la estimarea prin convenţie şi modificarea metodei de estimare pe baza istoricului de
consum real măsurat. Puteți modifica cantitățile de energie convenite în convenția de consum, cu condiția ca
noile valori să fie transmise cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare respectiv.

 În cazul în care furnizorul constată abateri ale consumului real, determinat pe baza citirii contorului în perioada
de valabilitate a unei convenţii, faţă de consumul propus de client prin convenţia în vigoare, abateri pe care le
consideră importante sau care au o frecvenţă repetată, convenţia de consum poate fi anulată la iniţiativa
furnizorului şi facturarea urmând să se facă pe baza istoricului de consum din ultimii 3 ani, clientul urmând să
fie înştiinţat asupra acestui aspect. 

 Consumul mediu lunar din ultimii 3 ani se determină pentru fiecare lună ca produs între consumul mediu zilnic
şi  numărul  de  zile  din  luna  respectivă.  Consumul  mediu  zilnic  aferent  unei  luni  se  determină  pe  baza
cantităţilor din facturile emise care cuprind toate perioadele din luna respectivă.

Modificarea sau înnoirea convenţiei de consum se poate face numai la solicitarea titularului de contract, astfel: prin
prezentare la sediile oficiilor comerciale sau al casieriilor agenţiilor de furnizare, prin corespondenţă poştală transmisă
la adresa sediului furnizorului, afişată pe factură, prin e-mail transmis la adresa electronică afişată pe factură, prin
formularul de contact de pe site-ul furnizorului sau prin accesarea Oficiului Virtual al furnizorului.

Furnizor,
Societatea Electrica Furnizare SA

<PrenumeNUME_ImputernicitFurnizor>

Client,
<Denumire_client>
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