
 

 

Consumatorul are urmatoărele drepturi si obligaţii: 

1. Conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori  

publicat in Monitorul Oficial nr.544 din 23 iulie 2014: 

 

Capitolul V 

 

SECŢIUNEA 1 

Drepturile clientului final 

Art. 51. 

Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE, dacă 

îndeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru a fi încadraţi la această categorie şi să opteze pentru oricare dintre 

preţurile/tarifele aplicabile categoriei de clienţi finali din care fac parte; 

b) să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie; 

c) să solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de 

măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare; 

d) să solicite modificarea cantităţilor de energie convenite în convenţia de consum, atunci când 

facturarea se face pe baza unei convenţii de consum, oricând consideră că i se va modifica 

consumul, cu condiţia ca noile valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea 

intervalului de facturare respectiv; 

e) să solicite şi să primească de la furnizor şi/sau OR explicaţii privind elementele facturii; 

f) să primească, în scris, o ofertă de furnizare în condiţiile art. 18; 

g) să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în raport cu 

costurile necesare pentru furnizarea acestor date; 

h) orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative 

aplicabile. 

 

 

 

 

 

http://www.tesenergie.ro/files/user_uploaded/349/regulament_furnizare_ee.pdf


 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Obligaţiile clientului final 

Art. 53.  

Clientul final are următoarele obligaţii: 

a) să plătească contravaloarea facturii emise de către furnizor/OR la preţul/tariful şi în condiţiile 

prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau de reţea şi a altor prevederi legale; 

b) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu 

normele în vigoare; 

c) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare şi 

cu prevederile contractelor de distribuţie/furnizare încheiate; 

d) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu OR; 

e) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de 

furnizare/reţea nu există prevederi contrare; 

f) să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului/OR orice modificare a elementelor 

care au stat la baza încheierii contractului; 

g) să respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de reţea, inclusiv a condiţiilor 

prevăzute în anexele acestora; 

h) orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative 

aplicabile. 

 

2. Conform contractului S.C. Transformer Energy Supply S.R.L. de furnizare 

a energiei electrice la consumatori: 

 

- în baza Condiţiilor generale de furnizarea a energiei electrice la clienţii finali ai 

Transformer Energy Supply  în vigoare, Cap. 6.1 si 6.2; 

- în baza Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei 

electrice pentru situatia în care contractul de distributie pentru locul de consum este 

încheiat între operatorul de distribuţie si furnizor în vigoare, Cap. 4 si 5. 

 

http://www.tesenergie.ro/files/user_uploaded/397/conditii_generale_pentru_furnizarea_energiei_electrice_tes_2016.03.pdf
http://www.tesenergie.ro/files/user_uploaded/397/conditii_generale_pentru_furnizarea_energiei_electrice_tes_2016.03.pdf
http://www.tesenergie.ro/files/user_uploaded/396/condi%C5%A3ii_generale_pentru_prestarea_serviciului_de_distribu%C5%A3ie_a_energiei_electrice_anre_90_2015.pdf
http://www.tesenergie.ro/files/user_uploaded/396/condi%C5%A3ii_generale_pentru_prestarea_serviciului_de_distribu%C5%A3ie_a_energiei_electrice_anre_90_2015.pdf
http://www.tesenergie.ro/files/user_uploaded/396/condi%C5%A3ii_generale_pentru_prestarea_serviciului_de_distribu%C5%A3ie_a_energiei_electrice_anre_90_2015.pdf

