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Activitatea de furnizare a energiei electrice 
implică noțiunea de „obiect” în mai multe 

accepțiuni. Obiectul activității de furnizare a ener-
giei electrice, obiectul relațiilor sociale în domeniul 
energetic, obiectul raportului juridic de furnizare a 
energiei electrice, obiectul juridic și obiectul material 
al contractului de furnizare a energiei electrice con-
sumatorilor casnici. Obiectul contractului, de regulă, 
îl reprezintă prestațiile concrete pe care și le-au asumat 
părțile prin contract. Întâlnim sintagme precum „obiec-
tul contractului”, „obiectul obligaţiei”, „obiectul 
prestaţiei”, fiind folosite, de cele mai multe ori, în 
discursul juridic, fără a se reflecta, de fiecare dată, la 
înţelesul fiecăreia dintre ele. 

Conform dispoziției art.670 din CC RM1, este nul 
contractul al cărui obiect reprezintă o prestație imposi-
bilă, adică imposibilum nula est obligatio. Prin urmare, 
obiectul contractului îl reprezintă prestația. 

 Literatura juridică autohtonă opinează că ceea ce 
legislația desemnează drept obiect al contractului, în 
realitate este obiect al obligației10. 

 Respectiv, conduita părților – prestația concretă 
– poate să se refere la un lucru (bun) și, în acest caz, 
lucrul este considerat ca fiind obiectul derivat (exteri-
or) al contractului, care nu este altceva decât obiectul 
material. 

Necesitatea vitală a energiei electrice în condițiile 
actuale face ca aceasta să devină obiectul relațiilor 
sociale, obiectul material al contractului de furnizare 
a energiei electrice consumatorilor casnici și obiec-
tul raportului juridic de furnizare a acesteia. Energia 

electrică devine obiect al raporturilor juridice civi-
le în contextul valorii vitale pe care o conține. Anume 
aceasta generează forma juridică pe care o comportă. 
Astfel, relațiile de furnizare a energiei electrice au o 
dimensiune juridică fiind reglementate. Faptul se da-
torează funcției reglatorii pe care o îndeplinește sub-
sistemul juridic, în raport cu sistemul social general, 
cât și în raport cu subsistemele componente ale aces-
tuia.

E de menționat faptul că reglementarea obiec-
tului juridic al contractului de furnizare a energiei 
electrice nu se reduce doar la normele Codului civil 
al Republicii Moldova. Relațiile sociale respective 
sunt reglementate și de legi, hotărâri ale Guvernului, 
hotărâri ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică (în continuare ANRE). Potrivit art.12 
din Legea RM nr.1525/19982, furnizarea şi consumul 
combustibililor, gazelor naturale, energiei electrice 
şi termice se efectuează conform unor regulamente 
aprobate de ANRE. Cele din urmă detaliază și apro-
fundează reglementările din domeniul vizat. În con-
text menționăm că se reglementează doar obiectul 
juridic al contractului (conduita părților asupra obiec-
tului material), iar obiectul material în sine nu poate fi 
supus reglementărilor. 

Potrivit art.1426 alin. (1) din CC RM, produs este 
orice bun mobil, chiar şi în cazul în care acesta este 
incorporat în alte bunuri mobile sau într-un bun imo-
bil. Deci, sunt considerate produse și energia electri-
că, și gazele naturale şi apa livrate pentru consum in-
dividual. Energia electrică, pentru a fi obiect material 
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al contractului, ca bun, trebuie să întrunească cerințele 
legale. Conform prevederilor art.285 din CC RM, bu-
nuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii indivi-
duale sau colective și drepturile patrimoniale.

Obiectul contractului de furnizare a energiei elec-
trice a constituit controverse în doctrină. Astfel, în 
opinia savantului S.M. Korneev, energia electrică ca 
obiect al furnizării în contractul de furnizare a ener-
giei trebuie să fie recunoscut ca bun independent, bun 
economic13. B.M. Seinaroev însă este de părerea că 
energia electrică este recunoscută ca valoare, ca bun 
economic, care poate fi obiectul contractului, luân-
du-se în consideraţie particularităţile condiţionate de 
natura fizică a energiei electrice. De asemenea, con-
sideră că energia electrică nu poate constitui obiectul 
contractului de locaţiune, contractului de depozit, de-
oarece la expirarea termenului stabilit, bunul transmis 
în conformitate cu contractele enunţate urmează a fi 
restituit. Energia electrică însă e consumptibilă şi, prin 
urmare, nu poate fi restituită11, 14. Cu toate acestea, au-
torii în cauză recunosc că bunul se caracterizează prin 
atâtea trăsături specifice, încât necesită reglementare 
deosebită9, 11. 

În opinia noastră însă, bunul nu se „reglementea-
ză”, dat fiind că norma juridică nu este susceptibilă 
nici să adauge, nici să reducă din acele „trăsături spe-
cifice” prin care se caracterizează acest bun. Însă la 
determinarea regimului juridic necesită a se ține cont 
de fiecare dată, mai întâi, de particularitățile specifi-
ce proprii ale bunului și apoi de scopul și condițiile 
obiective de realizare a valorii lui de consum.

Astfel, energia electrică, ca bun independent, este 
un așa gen de obiect care poate fi numit obiect mate-
rial și care constituie parte componentă a contractului 
de furnizare a energiei electrice12.

În consecință, energia electrică are trăsături fizice 
distincte care nu pot să nu influenţeze obiectul juri-
dic și caracterul specific de executare a obligaţiilor în 
contractul de furnizare a energiei electrice consuma-
torilor casnici. Referitor la energia electrică ca obiect 
material al contractului de furnizare a energiei 
electrice există multe opinii, printre care şi aceea po-
trivit căreia obiectul contractului era recunoscut ener-
gia electrică ca bun economic. În opinia unui autor, 
obiectul contractului de furnizare a energiei electrice 
este energia electrică ca obiect material, iar acţiunile 
de producere şi furnizare constituie mijloc de execu-
tare de către furnizor a obligaţiilor contractuale14. 

În opinia altui autor12, se menţionează că, anali-
zând obiectul actului juridic civil în general, se are în 
vedere actul juridic ca izvor al raportului juridic obli-
gaţional şi, în acest sens, noţiunea de „obiect al con-
tractului” este similară noţiunii de „obiect obligaţio-
nal”. În consecinţă, în temeiul raportului obligațional, 
debitorul se obligă să efectueze o acţiune determinată 
în beneficiul creditorului, sau să se abţină de la exe-

cutarea unei acţiuni determinate, iar creditorul are 
dreptul să ceară debitorului executarea obligaţiei (art. 
512 CC RM). Din aceste considerente, se desprinde 
concluzia că obiectul raportului obligational, care 
rezultă din contractul de furnizare a energiei electrice, 
şi, respectiv, obiectul contractului în cauză îl consti-
tuie, mai întâi, acţiunile furnizorului materializate 
în transmiterea energiei electrice ca bun material 
prin reţea către instalaţiile consumatorului casnic 
şi acţiunile acestuia de a recepţiona şi a achita con-
sumul de energie electrică. Așadar, acțiunile, respec-
tiv inacțiunile furnizorului și consumatorului casnic 
constituie obiectul juridic al contractului de fur-
nizare a energiei electrice consumatorilor casnici, 
iar energia electrică constituie obiectul material al 
acestuia.

Obiectul material al contractului de furnizare a 
energiei electrice care trebuie să corespundă anumitor 
parametri rezultă din dispoziţia pct.48 lit.a) din Hotă-
rârea ANRE nr.393/20105, care prevede că consuma-
torul beneficiază de dreptul la furnizarea continuă a 
energiei electrice la parametrii de calitate stabiliţi în 
Normele de calitate a energiei în sistemele electroe-
nergetice publice (standardul naţional GOST 13109 
are aplicabilitate benevolă pentru agenții econo-
mici). 

Obiectul material al contractului de furnizare a 
energiei electrice trebuie să corespundă următoarelor 
condiţii: fiabilitate, continuitate. Prin fiabilitate se 
are în vedere ca sistemul tehnic constituit din insta-
laţiile electrice care au menirea de a furniza energia 
electrică să se caracterizeze prin posibilităţi de utili-
zare permanentă și îndelungată (în scopul pentru care 
au fost construite) şi siguranţă în exploatare. Așadar, 
parametrii de calitate ai energiei electrice, ca obiect 
material al contractului, se caracterizează prin două 
componente: calitatea energiei electrice furnizate şi 
fiabilitatea furnizării energiei electrice. Fiabilitatea 
furnizării energiei electrice este localizată de pre-
vederile Hotărârii ANRE nr.393/2010, şi anume: în 
conformitate cu pct.15, furnizorul este responsabil de 
furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului 
casnic până la clemele de ieșire din aparatul de co-
mutaţie, instalat după echipamentul de măsurare, sau 
până la clemele de ieșire ale echipamentului de mă-
surare, dacă aparatul de comutație lipsește. Conti-
nuitatea, fiind dependentă de fiabilitate, este determi-
nată de durata medie anuală normată a întreruperilor 
pe reţeaua de distribuţie şi durata maximă permisă a 
întreruperii furnizării energiei electrice oricărui con-
sumator. 

Stabilirea puterilor maxime consumate în orele 
sarcinii de vârf, potrivit pct. 4 din Hotărârea ANRE 
nr.393/20105 se face prin acordul părţilor, iar natura 
actului de stabilire a acestora are afinităţi cu cea a 
actelor prin care se determină calitatea produselor.
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O particularitate distinctă a raporturilor legate de 
furnizarea energiei electrice constă în aceea că cone-
xiunea dintre furnizor şi consumator nu poate admi-
te depozitarea bunului, deoarece realizările evoluţiei 
tehnice în prezent sunt limitate. 

Hotărârea ANRE nr.406/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de 
transport și de distribuție a energiei electrice6, regle-
mentează relațiile dintre operatorul rețelei de trans-
port și de sistem, operatorii rețelelor de distribuție și 
consumatorii finali cu privire la calitatea serviciilor 
de transport și de distribuție a energiei electrice pre-
state. Prevederile acesteia ne ajută să dăm o notă de 
concretizare caracteristicilor obiectului contractu-
lui de furnizare a energiei electrice consumatori-
lor casnici prin determinarea calității serviciilor de 
transport și de distribuție a energiei electrice, stabili-
rea indicatorilor de calitate care reflectă continuitatea 
livrării energiei electrice și calitatea relațiilor dintre 
operatorul rețelei de transport și de sistem, operato-
rii rețelelor de distribuție și consumatorii finali, pre-
cum și consecințele nerespectării de către operatorii 
menționați a valorilor minime stabilite acestor indi-
catori.

Energia electrică furnizată prin rețea este un bun 
determinat individual în specia sa, fiind determinabili 
doar parametrii calitativi ai acesteia prin standardele 
de continuitate și fiabilitate. Anume aceasta face ca 
obiectul să fie individualizat prin însușiri caracteristi-
ce doar acesteia. Energia electrică nu poate fi înlocuită 
cu alt bun fiind din categoria bunurilor nefungibile. 

În funcție de criteriul consumptibilității, energia 
electrică este consumptibilă. 

Raportată la criteriul circuitului civil al bunurilor, 
energia electrică face parte din categoria bunurilor 
admise condițional în circuitul civil, deoarece parti-
ciparea acesteia la circuitul civil implică necesitatea 
îndeplinirii unor cerințe speciale, și anume, efectua-
rea condițiilor tehnice. Cât privește efectele dobân-
dirii dreptului de proprietate asupra energiei electri-
ce, considerăm că este un drept limitat prin faptul că 
prin dobândirea acestuia în proprietate, proprietarul 
nu-l poate înstrăina necondiționat. Mai mult ca atât, 
consumatorul casnic e obligat să utilizeze energia 
electrică conform destinației, adică pentru necesități 
casnice. 

De asemenea, aceasta nu poate fi transmisă altei 
persoane fără acordul scris al furnizorului, compor-
tând caracterul inalienabilității. Potrivit regulii ge-
nerale, bunul, obiect material al contractului, trebuie 
să existe în momentul încheierii contractului. Con-
statăm că energia electrică, ca obiect material al con-
tractului, în nici un caz nu există la momentul înche-
ierii acestuia. Conform art.206 alin. (3) CC RM, pot 
constitui obiect al actului juridic și bunurile viitoare. 
Energia electrică se poate încadra doar în norma re-

spectivă grație imposibilității de depozitare a acesteia. 
Cât priveşte fiabilitatea energiei electrice ca bun, nu 
putem spune că acesta poate fi falsificat sau contrafă-
cut. Raţionamentul se desprinde din prevederile Legii 
RM nr.420/20064. Potrivit art. 2 al Legii menționate 
„produsul se consideră orice produs fabricat industri-
al şi orice produs agricol, inclusiv produsele de origi-
ne animală şi de pescărie; se consideră, de asemenea, 
produse energia electrică şi cea termică, gazele liche-
fiate şi cele naturale, apa, furnizate pentru consum, 
precum şi produsele software”. Aceeaşi sursă defi-
neşte că „produs falsificat (contrafăcut) este produsul 
fabricat din alte componente, în alte proporţii sau în 
alte condiţii decât cele stabilite în documentele nor-
mative, prezentat drept produs veritabil”. Legea RM 
nr.105/20033 în art. 1 definește produsul ca fiind bun 
destinat consumului sau utilizării individuale, sunt, 
de asemenea, considerate produse energia electrică, 
energia termică, gazele și apa livrate pentru consum 
individual. 

Atribuirea energiei electrice la categoria de produs 
o considerăm adecvată, cu atât mai mult că şi CC RM 
consideră energia electrică un bun. 

Considerăm necesar să evidențiem regimul juridic 
al energiei electrice consumate la locul de uz comun, 
constatând că acesta este inclus necondiționat sub 
același regim al energiei electrice care face obiectul 
material al contractului de furnizare a energiei electri-
ce consumatorilor casnici. Astfel, în conformitate cu 
prevederile pct.11 lit.d) din Anexa nr.1 și pct.49 lit.c) 
din Hotărârea ANRE nr.393/2010, rezultă că obiect al 
contractului de furnizare a energiei electrice este şi 
energia electrică consumată la locul de uz comun. 
Legiuitorul a indicat în mod expres şi plata energiei 
electrice consumate la locurile de uz comun.

În consecinţă, în contract se indică plata pentru 
două locuri de consum: a) locul de consum, ca ampla-
sament al instalaţiilor de utilizare ale consumatorului, 
inclusiv al instalaţiilor subconsumatorilor săi, unde se 
consumă energia electrică recepţionată prin unul sau 
mai multe puncte de delimitare şi b) locul de uz comun 
care este constituit din coridoare, casa scării, ascenso-
rul, logiile din blocul de locuit, holurile, subsolurile, 
etajele tehnice, bucătăriile, spălătoriile şi uscătoriile 
comune, sălile de festivităţi, alte spaţii, unde energia 
electrică este consumată pentru satisfacerea necesită-
ţilor comune ale locatarilor din blocul de locuit. Din 
cele expuse, constatăm că legiuitorul a condiţionat 
reciproc aceste două categorii de locuri de consum, 
aşadar, consumatorul casnic, fiind obligat concomi-
tent să achite plata, atât pentru locul de consum, cât 
şi pentru locul de uz comun. Astfel, consumatorul va 
fi în imposibilitatea de a efectua plata doar parţial, 
iar în caz de neachitare, spre exemplu, pentru locul 
de uz comun, riscă să-i fie deconectată de la reţeaua 
electrică instalaţia de utilizare ce-i aparţine, deoarece, 
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în conformitate cu dispoziția pct. 116 lit.d) din Ho-
tărârea ANRE nr.393/20105, „furnizorul este în drept 
să ceară deconectare, iar operatorul de distribuție va 
deconecta de la reţeaua electrică de distribuţie insta-
laţia de utilizare ce aparţine consumatorului casnic în 
caz de neachitare în decurs de 10 zile calendaristice 
de la data limită indicată în factură, prezentată consu-
matorului cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de 
expirarea termenului-limită de plată a facturii, indicat 
în aceasta”.

Considerăm că includerea în conţinutul facturii 
a consumului pentru locul de uz comun contravine 
principiilor dreptului, pe motiv că raportul juridic, în 
acest caz, generează drepturi şi obligaţii care au izvor 
diferit, în raport cu obligaţiile rezultate în baza consu-
mului de energie electrică la locul de consum (spaţiul 
locativ).

O altă particularitate a obiectului material al con-
tractului o constituie caracterul măsurabil al energi-
ei electrice. Conform prevederilor pct. 83 din Hotă-
rârea ANRE nr.393/20105 „facturile se emit în baza 
indicațiilor echipamentului de măsurare, a tarifelor 
aprobate de Agenție”, iar potrivit dispoziţiei pct. 93, 
în cazul în care se constată încălcarea de către consu-
matorul final a clauzelor contractuale, care au dus la 
neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a energiei 
electrice consumate, furnizorul este în drept să calcu-
leze consumul de energie electrică conform sistemu-
lui paușal (ținând cont de volumul facturat pentru pe-
rioada recalculării). Respectiv, specificul obiectului 
relaţiilor de furnizare a energiei electrice determină 
necesitatea reglementării unui alt obiect care se inclu-
de în obiectul obligaţiilor şi care decurge din con-
tractul de furnizare a energiei electrice. Acest obiect 
îl constituie acţiunile părţilor contractante îndreptate 
spre executarea obligaţiilor.

În consecință, specificul obiectului material al 
relaţiilor de furnizare a energiei electrice determină 
necesitatea reglementării unui alt obiect care se inclu-
de în obiectul obligaţiilor şi care decurge din con-
tractul de furnizare a energiei electrice. Acest obiect 
îl constituie prestația ca obiect juridic materializat 
în acţiunile părţilor contractante îndreptate spre exe-
cutarea obligaţiilor. 

În temeiul celor menționate supra, constatăm că 
obiectul juridic al contractului de furnizare a ener-
giei electrice se desprinde din prevederile pct.51 din 
Hotărârea ANRE nr.393/20105, care stipulează că fur-
nizorul este obligat să asigure fiabilitatea și continui-
tatea furnizării energiei electrice până la aparatul de 
comutație, instalat după echipamentul de măsurare al 
consumatorului casnic. 

Furnizorul are ca obiect de activitate vânzarea, 
inclusiv revânzarea energiei electrice procurate, iar 
operatorul rețelei de distribuție are ca obiect de 
activitate funcții de distribuție a energiei electrice, 

fiind responsabil de exploatarea, întreținerea și dez-
voltarea rețelelor electrice de distribuție în anumite 
zone și a interconexiunilor cu alte rețele electrice. Li-
mitarea reglementărilor în Hotărârea Agenției nr.406 
prin evitarea activității de furnizare, se motivează prin 
faptul că, pentru transmiterea energiei electrice prin 
rețelele electrice până la locul de consum, furnizorul 
încheie contract de distribuție cu operatorul rețelelor 
de distribuție pe teritoriul căruia se află locul de con-
sum. Dacă furnizorul este concomitent și operator de 
distribuție, atunci nu mai este necesară plata distinc-
tă a serviciilor pentru care furnizorul este și operator, 
aceasta fiind inclusă în tariful final reglementat. Anu-
me pe acest mecanism se bazează sistemul de furniza-
re a energiei electrice, în care furnizorul este și opera-
torul rețelei de distribuție, astfel nu mai este necesar 
ca consumatorul casnic să încheie contract separat cu 
operatorul de distribuție pentru aceste servicii. 

În acest sens, legislația României înglobează fur-
nizarea și serviciul de distribuție într-un tot unitar, în 
acest mod protejând consumatorul casnic de eventu-
ale speculații și eschivarea de răspundere a furnizo-
rului și a operatorului de distribuție prin deplasarea 
subiectului răspunderii. Astfel, în pct.20 din Hotărâ-
rea Guvernului României nr.1.007 din 25 iunie 20048 
se stipulează că „furnizarea de energie electrică este 
activitatea de comercializare a energiei electrice la 
consumator, reprezentând un pachet de servicii care 
include: intermedierea relației consumatorului cu 
operatorul de rețea, contractarea cantității energiei 
electrice a puterii acesteia, stabilirea prin contract a 
tarifului/prețului energiei electrice furnizate, factu-
rarea energiei electrice, informarea consumatorilor 
privind modificarea cadrului legislativ aplicabil, răs-
punsul la scrisorile consumatorilor prin care solicită 
informații, preluarea și soluționarea solicitărilor tele-
fonice, notificarea consumatorilor privind eventuale 
plăți pentru abateri de la calitate ca efect al Standar-
dului de performanță pentru serviciul de furnizare sau 
al contractelor, notificarea consumatorilor asupra în-
treruperilor programate, programarea și efectuarea de 
audiențe, investigarea reclamațiilor consumatorilor, 
investigarea cererilor de despăgubiri, servicii speciale 
pentru consumatorii vulnerabili”. Din cele menționate, 
conchidem că obiectul activității de furnizare este 
unul complex, de anvergură, care cuprinde un spectru 
larg de activități: de la activitatea de comercializare 
până la soluționarea cererilor consumatorilor casnici.

 Printr-o procedură de comunicare a renunţărilor şi 
suplimentărilor de cantităţi, obiectul contractului ca-
pătă formă definitivă, ceea ce impune o apropiere de 
procedura de ofertă şi accept, condiţii fundamentale 
impuse la încheierea anumitor contracte. 

Produsul furnizat în baza contractului de furnizare 
a energiei electrice consumatorilor casnici este tari-
fat. Normele referitoare la plata energiei electrice sunt 
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imperative, fapt ce rezultă din prevederile pct.11 lit. 
d) din Anexa nr.1 şi pct. 49 lit.c) din Hotărârea ANRE 
nr.393/20105 care prevăd că „consumatorul casnic 
este obligat să achite integral şi în termenul indicat 
în factură, plata pentru consumul energiei electrice, 
inclusiv a celei consumate la locurile de uz comun, 
după caz”. Distingem trei categorii de tarife: 1) pen-
tru energia electrică, energia solară, energia eoliană; 
2) pentru servicii de furnizare a energiei electrice; 3) 
pentru servicii de distribuție.

Tarifele pentru energia electrică furnizată con-
sumatorilor de către furnizor nu se negociază de că-
tre părți, dar sunt predeterminate, fiind aprobate de 
ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al RM. 

Determinarea tarifului la energia electrică mereu a 
constituit o procedură dificilă, deoarece mecanismul 
de stabilire a acestuia se reglementează prin hotărârea 
organului abilitat – ANRE, fiind supus unor formule 
care necesită o argumentare minuţioasă. 

Inițial, stabilirea și aprobarea tarifului pentru 
energia electrică era în competența Guvernului RM, 
ulterior aceasta a devenit prerogativa ANRE. Modifi-
carea frecventă a tarifelor, în esenţă, era determinată 
de majorarea preţului de procurare a gazelor naturale, 
deprecierea monedei naţionale, necesitatea ajustării 
tarifelor la gazele naturale, energia electrică şi termică 
în corespundere cu costurile reale pentru producerea, 
procurarea, transportarea şi distribuţia acestora. 

În esenţă, principiul fundamental al tarifării ener-
giei constă în aplicarea pentru energia electrică a unor 
tarife diferenţiate. Legislaţia stabileşte două modalităţi 
de plată: fie după tariful monom (care constă într-un 
preţ unic proporţional cu cantitatea de energie consu-
mată), fie după cel binom (constând dintr-o taxă fixă 
de bază, invariabilă, stabilită în raport de puterea de 
consum a beneficiarului şi dintr-un preţ suplimentar 
stabilit în raport de cantitatea de energie con sumată). 
În contractele cu consumatorii casnici, energia furni-
zată este facturată în raport de ta riful monom. Libera-
lizarea completă a pieţei de energie electrică şi necesi-
tatea ajustării cadrului legislativ şi normativ al Repu-
blicii Moldova la cel european în domeniu, prevăzut 
de Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, conformarea la principiile economiei de 
piaţă, au determinat aprobarea de către ANRE a Hotă-
rârii nr.190/2005 despre aprobarea Metodologiei pri-
vind determinarea tarifelor de tip binom de livrare a 
energiei electrice consumatorilor finali7. În present, se 
disting două categorii de tarife: 1) pentru serviciul de 
distribuție și 2) pentru tarife reglementate de furnizare 
a energiei electrice. Așadar, menționăm că determi-
narea obiectului contractului de furnizare a energiei 
electrice consumatorilor casnici depinde: de catego-
ria de consum: a) loc de consum (spaţiu locativ, nece-
sităţi nelegate de activitatea de întreprinzător) şi b) loc 
(de consum) de uz consum; de categoria consumato-

rului: în funcţie de scopul utilizării energiei electri-
ce: a) consumator casnic, b) consumator noncasnic, 
c) existenţa subconsumatorului; în funcţie de puterea 
contractată: a) mici consumatori, cu putere contrac-
tată care nu depăşeşte 100 kw, inclusiv b) mari consu-
matori, cu putere contractată care depăşeşte 100 kw. 

Obiectul contractului de furnizare a energiei elec-
trice îl reprezintă prestația părților ca obiect juridic și 
energia electrică propriu-zisă ca obiect material.
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