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Modalitatea de acordare a despăgubirilor/compensațiilor în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de furnizare a energiei electrice la Clienţii finali 

 

Furnizorul - TETAROM SA desfășoară activitatea licențiată de furnizare energie electrică 

Operator de distribuţie/retea (OR) - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o 

reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de 

dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte 

sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al 

cererii de distribuţie de energie electrică. 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului  Nr. 235/2019 din 20 decembrie 2019 pentru 

aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, Clientul final are dreptul: 

a) să primească compensaţii în cazul nerespectării de către OR a indicatorilor de continuitate în 

alimentarea cu energie electrică, de calitate tehnică a energiei electrice şi de calitate comercială a 

serviciului de distribuţie şi a indicatorilor de performanţă specifici serviciului de transport, conform 

reglementărilor aplicabile. 

b) să primească despăgubiri de la furnizor în cazul în care OR îi întrerupe alimentarea cu energie 

electrică la solicitarea nejustificată a furnizorului. În situaţia în care, conform actelor normative 

aplicabile, clientul final este îndreptăţit să primească pentru aceeaşi întrerupere şi compensaţie şi 

despăgubire, acesta primeşte fie compensaţia, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea 

mai mare. 

c) să solicite furnizorului compensaţii pentru nerespectarea de către acesta a indicatorilor de 

performanţă garantaţi privind calitatea activităţii de furnizare, prevăzuţi în Standardul de performanţă 

pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în vigoare. 

 

În toate cazurile în care clientul final are dreptul să primească despăgubiri/compensaţii de la 

OR, acestea sunt plătite clientului final de către: 

a) OR, dacă contractul de reţea este încheiat de clientul final; 

b) furnizor, dacă contractul de reţea este încheiat de furnizor şi vor fi recuperate de acesta de la OR în 

baza contractului de reţea. 

În cazul în care în perioada cuprinsă între data producerii evenimentului care a determinat plata 

compensaţiilor/despăgubirilor şi data plăţii acestora clientul final a schimbat furnizorul de energie 

electrică, compensaţiile/despăgubirile sunt plătite clientului final de către vechiul furnizor, acesta 

având dreptul de a recupera compensaţiile/despăgubirile de la OR. 

    

Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune materiale dacă întreruperea furnizării energiei 

electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze: 

a) forţa majoră/condiţiile meteorologice deosebite, pentru care furnizorul/OR poate dovedi că aceasta 

l-au împiedicat să îşi respecte obligaţiile contractuale; 

b) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform Standardului de 

performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi, după caz, Standardului de performanţă 

pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, în vigoare; 

c) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi în situaţii excepţionale, dacă OR şi furnizorul au 

acţionat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situaţii. 
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