
 

 

FACILITATI OFERITE CLIENTILOR VULNERABILI 

 

Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a 

energiei electrice la clientii finali, un client casnic este inregistrat drept client vulnerabil daca indeplineste 

cel putin una dintre urmatoarele conditii: 

a) are venituri reduse, situate pana la un prag stabilit de institutiile statului cu atributii in domeniul 

protectiei sociale; 

b) titularul contractului de furnizare a energiei electrice declara pe propria raspundere ca la locul de 

consum locuieste o persoana care din motive de sanatate, pe baza documentelor eliberate de institutii 

medicale abilitate/varsta, necesita continuitatea alimentarii locuintei cu energie electrica. 

 

Daca un client vulnerabil indeplineste cumulative conditiile prevazute la punctele a) si b), acesta beneficiaza 

de facilitatiile corespunzatoare fiecarei categorii. In masura in care autoritatile/institutiile relevante/abilitate 

au stabilit criterii si reguli privind clientii vulnerabili pe motive de venituri reduse, precum si incadrarea 

clientilor vulnerabili din motive de sanatate/varsta, furnizorul trebuie sa tina seama de acestea. 

 

Furnizorul de energie electrica are obligatia sa comunice operatorului de retea, in maximum 3 zile 

lucratoare, incadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sanatate/varsta, iar operatorul 

de retea are obligatia sa tina evidenta acestor clienti. 

 

Tipurile de facilitati asigurate, in mod gratuit, de catre furnizori clientilor vulnerabili din motive de 

sanatate/varsta sunt:   

a) acces la punctul unic de contact si/sau, dupa caz, la punctele de informare regionala/locala prin 

modalitati specifice adaptate necesitatilor clientilor vulnerabili din motive de sanatate/varsta; 

b) la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice, 

relatia sa cu furnizorul se poate desfasura prin intermediul unei terte persoane, desemnata in scris de 

acesta sa realizeze si sa transmita autocitirea indexului contorului, sa primeasca 
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facturile/notificarile/sesizarile, sa depuna notificari/cereri etc. in numele si pe seama titularului 

locului de consum; 

c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea conditiilor comerciale de furnizare a energiei 

electrice, a facturilor, a notificarilor, a plangerilor sau a oricaror materiale informative, pe cale 

electronica, intr-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor. 

 

Pentru clientii vulnerabili, operatorul de retea ia urmatoarele masuri: 

a) reduce la minim intreruperile planificate si le notifica titularului de contract de furnizare, direct sau 

prin intermediul furnizorului; 

b) rezolva cu prioritate intreruperile neplanificate aparute intr-o zona de retea in care sunt clienti 

vulnerabili din aceasta categorie; 

c) asigura o sursa suplimentara de alimentare a locului de consum in cel mai scurt timp de la momentul 

in care primeste informatia de la furnizor privind incadrarea clientului in aceasta categorie. 

 

Clientii vulnerabili nu se deconecteaza de la reteaua electrica, inclusiv in situatii de criza de energie 

electrica. 


