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Modalitatea de acordare a despăgubirilor/compensaţiilor primite de către clientul final, extras din din 
Regulamentul privind furnizarea energie electrică la clienţii finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019 
publicat în Monitorul Oficial. 

 

Conform Ordinului ANRE nr. 235, secţiunea 1: Despăgubiri/Compensaţii primite de către clientul final 
 

Art. 65 
(1) Clientul final are dreptul 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. 
(2) Clientul final are dreptul 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. 
(3) Clientul final are dreptul să primească compensaţii pentru nerespectarea de către furnizor a 
obligaţiilor prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.  
• (la data 01 Iulie 2021 Art. 65, alin. (3) din capitolul VIII, secţiunea 1 modificat de Art. I, punctul 28. din 

Ordinul 82/2021) 
• (la data 01 Iulie 2021 Art. 65, alin. (4) din capitolul VIII, secţiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 29. din 

Ordinul 82/2021) 
(5) 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. 
(6) 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. 
 
OR – Operator de Reţea   
 

 


