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                               Conventie de consum energie electrica  
clienti casnici 

 
Date de identificare a furnizorului: CEZ Vânzare SA, cu sediul în localitatea  Craiova,  
Calea Severinului, nr.97, judeţul Dolj, cod poştal 200769, cod fiscal RO21349608, înscrisã în registrul 
comerţului de pe lângã Tribunalul Dolj la nr.J16/517/2007, licenţã ANRE de furnizare energie elec tricã nr.  
2011/15.02.2017. 
 
Date de identificare client:_____________________________________, cu domiciliul/sediul în 
localitatea____________________________, str.______________________________ , nr., bl. ____ , sc.  
___ ,et. ____, ap. ____ , judeţul/sectorul ________, telefon fix /mobil _________________,  
e-mail:________________________ , document de identitate seria ______, nr. _______, eliberat  la data 
de _________________, de cãtre _________, CNP _______________________________________. 
Date de identificare loc de consum: localitatea __________________, str. ______________,                                                           
nr.______, bl. ___ , sc. __ , et. __ , ap. __ , judeţ/sectorul __________, cod de identificare a locului de 
consum (LC) _______________ si codul de identificare al punctului de mãsurare (POD) 
_________________________________. 
Nr. contract______________________ 

 

Luna 
calendaristicã 

 

Consumul mediu lunar 
din ultimul an [KWh] 

Cantitati lunare de energie 
electricã din Convenţia 

de consum [KWh] 

Ianuarie   

Februarie   

Martie 
  

Aprilie 
  

Mai 
  

Iunie 
  

Iulie 
  

August 
  

Septembrie 
  

Octombrie 
  

Noiembrie 
  

Decembrie   

TOTAL   

 

     Semnaturi 

                      CEZ Vanzare SA                Client, 

                   

            __________________________________                              _________________________________   

    (numele in clar si semnatura) 

NOTÃ: 

Cantitãţile lunare de energie electricã din Convenţia de consum se stabilesc de comun acord între furnizor şi client. Pentru  f act urare s e ut il izeazã 

consumul mediu zilnic aferent cantitãţilor lunare de energie electricã din Convenţia de consum.  

Consumul mediu lunar din ultimul an se determinã pentru fiecare lunã ca produs între consumul mediu zilnic şi numãrul de zi le  d in  luna res pec tiv ã.  

Consumul mediu zilnic aferent unei luni se determinã pe baza cantitãţilor din facturile emise care cuprind toate perioadele din luna respectivã. 


