Convenție de consum
energie electrică
Încheiată între
ENGIE Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Mărăşeşti nr. 4-6, sectorul 4, cod poştal 040254, telefon
021.9366, fax 021.264.01.01, cod unic de înregistrare C.I.F. RO 13093222, nr. de ordine la Oficiul
Registrului Comerţului J40/5447/09.06.2000, având codul IBAN nr. RO08BRDE450SV06719094500,
deschis la BRD SMCC, titular al licenţei de furnizare a energiei electrice emise de autoritatea de
reglementare cu nr. 2078/2018, reprezentată în vederea semnării prezentei Convenţii de domnul Gabriel
Florea, denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător,
și
societatea ........................................, cu sediul în ............................, Str. ...................................., nr. ........,
judeţ/sector.........................., cod poștal ............................, telefon: ……...............………, fax:
......................., cod unic de înregistrare .................................………….., număr de ordine la Oficiul
Registrului Comerţului ..........................................., cod IBAN nr. ........................................................,
deschis la .................................., reprezentată de .........................................., în calitate de client final,
titular al contractului de furnizare nr. ..............................pentru locul de consum identificat cu cod tehnic
...........................................................
Obiectul: Stabilirea convenției de consum la inițiativa clientului final. Regularizarea consumului se va face
prin citirea contorului și emiterea facturii de regularizare.
Preţuri şi facturare: Facturile emise în baza datelor din tabelul de mai jos și facturile de regularizare vor
fi calculate la tariful stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice, ținând cont de prețurile în vigoare
la data emiterii facturilor.

Consum estimat de client
(kWh/lună)

Perioadă de consum
(luna)

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total
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Prezenta convenție de consum poate fi modificată oricând pe parcursul derulării contractului de furnizare
a energiei electrice, la iniţiativa clientului final, în cazul în care consumul se modifică, cu condiţia ca noile
valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare sau la iniţiativa
furnizorului/operatorului de rețea (OR), cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de
facturare. În cazul în care părţile nu convin asupra consumului de energie electrică prevăzut în convenţia
de consum, furnizorul notifică în mod corespunzător clientul final privind dreptul acestuia de a denunţa
unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.

FURNIZOR
SC ENGIE ROMANIA SA
prin Gabriel Florea,
în calitate de Director,
Direcţia Vânzări Clienţi Business

Client/Reprezentant legal
Nume, Prenume: ………………………………...
Semnătura: ……………………………..………..
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