CONDIȚII GENERALE PENTRU FURNIZAREA SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE
DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezentele condiții generale completeazǎ prevederile contractului de distribuție încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor și sunt aplicabile locurilor de consum
prevǎzute în anexe la contractul de distribuție încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor.
1.2. Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat
între operatorul de distribuţie şi furnizor completeazǎ prevederile contractului de furnizare a energiei electrice la locul de consum, încheiat de furnizor cu clientul final care
are și calitatea de utilizator al rețelei electrice de distribuție.

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE

Operatorul de distribuție are următoarele obligații:
a) să asigure indicatorii de performanță privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite și calitatea comercială a
serviciului de distribuție, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Standard de performanţă;
b) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate către entităţile autorizate să primească
aceste date, conform reglementărilor în vigoare;
c) sǎ înlocuiascǎ grupul de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif;
d) să comunice furnizorului orice modificare asupra grupurilor de măsurare care afectează modul de determinare a valorii facturii emise de furnizor, în termen de maximum
două zile lucrătoare de la data apariţiei modificării;
e) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie, la cererea justificată a utilizatorului, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;
f) să asigure efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii în instalaţiile proprii, astfel încât să rezulte o durată cât mai mică a întreruperilor în alimentarea cu energie
electrică;
g) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care afectează cât mai puţin utilizatorul;
h) să anunţe utilizatorul şi furnizorul cu privire la întreruperile planificate pentru executarea lucrărilor de mentenanță sau de modernizare a rețelelor electrice de distribuție,
comunicând durata estimată a acestora, conform prevederilor Standardului de performanţă;
i) să anunţe utilizatorul şi furnizorul, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii defecţiunilor instalaţiilor în urma
unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;
j) să informeze utilizatorul, la cererea acestuia, asupra duratei estimate a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;
k) să ia măsuri de întrerupere a energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare faţă de reţeaua sa de distribuţie, în cazul unor defecţiuni în instalaţia
utilizatorului, la cererea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;
l) să permită accesul delegatului utilizatorului la grupurile de măsurare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuție;
m) să permită montarea grupurilor de măsurare martor de către utilizator, la solicitarea acestuia, transmisă inclusiv prin intermediul furnizorului;
n) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului şi să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, inclusiv celor transmise prin
intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare;
o) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare sau de restricţii;
p) să achite compensaţii sau despăgubiri utilizatorului prin intermediul furnizorului, conform reglementărilor în vigoare;
q) să inițieze întocmirea convenției de exploatare, acolo unde este cazul;
r) să informeze furnizorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, referitor la acţiunile desfăşurate şi rezultatele/concluziile acestora, care au ca obiect solicitări/
reclamaţii ale utilizatorilor;
s) sǎ adopte mǎsurile specifice, prevǎzute de reglementǎrile în vigoare, pentru clienții vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
t) să asigure accesul utilizatorului direct sau prin intermediul furnizorului la datele prevăzute la punctul lit. j), dacă acesta are montat un contor inteligent.

DREPTURILE OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE

Operatorul de distribuție are următoarele drepturi:
a) să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în
situaţii excepţionale apărute în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN); condiţiile convenite se precizează în convenţia de exploatare;
b) să aplice tranşele de limitare convenite cu utilizatorul, după caz şi cu notificare prealabilă, la cererea operatorului de transport şi de sistem, atunci când apar situaţii
excepţionale în funcţionarea SEN care impun acest lucru;
c) să ia măsuri de deconectare a instalaţiilor utilizatorului, la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN;
d) să aibă acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum
şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;
e) să aibă acces, conform programării stabilite de comun acord cu utilizatorul, în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru citirea grupului de
măsurare și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;
f) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor utilizatorului în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are următoarele obligații:
a) să nu depășească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;
b) să menţină starea tehnică corespunzătoare, în conformitate cu normele în vigoare, a instalaţiei electrice de utilizare;
c) să asigure integritatea grupurilor de măsurare, inclusiv a elementelor de securizare, atunci când acestea sunt montate în incinta sa;
d) să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină asupra instalaţiei de racordare;
e) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul;
f) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj din instalațiile electrice de utilizare;
g) să anunțe operatorul de distribuție şi/sau furnizorul în cazul în care constată că grupul de măsurare a energiei electrice înregistrează eronat;
h) să nu întreprindă acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare şi să nu sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de
măsurare;
i) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție, la solicitarea acestuia, o programare convenabilă pentru ambele părţi, pentru întreruperea planificată a energiei
electrice în scopul efectuării lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a rețelelor acestuia;
j) să permită accesul operatorului de distribuție în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum
şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale;
k) să stabilească împreună cu operatorul de distribuție o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuție
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în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea și pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanță, dezvoltare a propriilor instalații electrice în folosul utilizatorului;
l) să se conformeze dispoziţiilor operatorului de distribuție privind reducerea la nivelul stabilit a consumului în situaţii de restricţii sau limitări, conform precizărilor din
convenţia de exploatare;
m) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive;
n) să achite operatorului de distribuție, prin intermediul furnizorului, contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare efectuate de operatorul de distribuție conform
reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa utilizatorului;
o) în situația schimbǎrii furnizorului, sǎ transmitǎ acestuia şi operatorului de distribuție o notificare cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condiţiile
procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are următoarele drepturi:
a) să anunțe operatorul de distribuție, direct sau prin intermediul furnizorului, cu privire la întreruperea alimentării cu energie electrică sau cu privire la defecţiunile din
instalaţiile de distribuţie care afectează calitatea tehnică a energiei electrice;
b) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie cu privire la întreruperile planificate, conform prevederilor Standardului de performanţă;
c) să fie anunţat de către operatorul de distribuţie, pe orice cale şi în cel mai scurt timp, cu privire la data, ora și durata întreruperilor necesare remedierii instalaţiilor în urma
unor evenimente accidentale, conform prevederilor Standardului de performanţă;
d) să fie informat la cerere, de către operatorul de distribuţie, în cazul întreruperii în alimentarea cu energie electrică, asupra duratei estimate a acesteia;
e) să primească la cerere despăgubiri pentru daunele provocate din vina operatorului de distribuţie sau a furnizorului, inclusiv ca urmare a întreruperilor/nerespectării
indicatorilor de calitate stabiliți în Standardul de performanță;
f) să îi fie plătite compensații bănești în condiţiile prevăzute de Standardul de performanță; în situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să
primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, el urmează să primească fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are
valoarea cea mai mare;
g) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de operatorul de distribuţie;
h) să monteze grupuri de măsurare martor pentru măsurarea energiei electrice consumate;
i) să primească toate datele privind consumul de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat
prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulament de furnizare;
j) în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de
a accesa cu ușurință următoarele tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:
(i) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului
inteligent, dacă aceasta este mai mică de 3 ani;
(ii) date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă
de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă aceasta este mai mică de 24 de luni.
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