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1. Descriere proces 

În cazul în care receptoarele electrocasnice ale unui client casnic au fost deteriorate ca efect al unor 

supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică, acesta este îndreptăţit să fie despăgubit de 

operatorul de rețea, direct sau prin intermediul furnizorului. 

Despăgubirile se acordă clientului casnic dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni 

accidentale produse în reţeaua electrică a operatorului de reţea din culpa acestuia; 

 supratensiunile accidentale nu au fost de origine atmosferică; 

 receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate şi au fost alimentate cu energie 

electrică prin circuite corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic; 

 locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui 

contract de furnizare a energiei electrice/contract de reţea; 

 clientul casnic a solicitat în scris furnizorului sau, după caz, operatorului de reţea, acordarea 

despăgubirilor în termenul prevăzut. 

Despăgubirile se acordă clientului casnic, pe baza documentelor justificative, la cererea scrisă a 

clientului casnic depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale 

care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice. 

În cazul în care contractul de reţea cu operatorul de reţea la care este racordat locul de consum este 

încheiat de clientul casnic, furnizorul nu este implicat în procesul de acordare a despăgubirilor, iar 

clientul casnic se va adresa direct operatorului de reţea. 

Cererea clientului casnic pentru acordarea despăgubirilor primită de furnizor va fi analizată și 

transmisă operatorului de reţea, iar acesta programează de comun acord cu clientul casnic data 

verificării la locul de consum a celor sesizate. Rezultatul verificării şi lista receptoarelor electrocasnice 

deteriorate vor fi consemnate în procesul verbal de constatare, întocmit de operatorul de reţea. 

Furnizorul înștiințează clientul casnic cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor. În situaţia în 

care clientul casnic este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, clientul 

casnic trebuie să depună la furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea 

înştiinţării documentele justificative, care sunt: 

 documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal etc. sau o declaraţie pe propria răspundere 

cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic; 

 documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: 

factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia receptorului nu este posibilă, 

confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor 

electrocasnice că reparaţia nu este posibilă. 
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În cazul în care este posibilă repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate, valoarea 

despăgubirilor este egală cu valoarea reparaţiei. Pentru fiecare aparat electrocasnic reparat, prevazut 

in procesul verbal de constatare, documentul care atesta reparatia trebuie sa fie insotit si de o 

specificatie din care sa reiasa faptul ca aparatul reparat s-a defectat din cauza parametrilor 

necorespunzatori ai energiei electrice de alimentare. In caz contrar, furnizorul si operatorul de retea 

sunt exonerati de orice raspundere. 

In situatia receptoarelor deteriorate care nu mai pot fi reparate, clientul primeste contravaloarea unui 

receptor cu aceleasi caracteristici cu cel care nu se mai poate repara, proportional cu diferenta dintre 

durata medie de utilizare si perioada de functionare pana la momentul deteriorarii. Pentru noul 

receptor, va fi adus ca si document justificativ o nota de constatare de la o societate specializata, in 

care se precizeaza faptul ca receptorul deteriorat nu mai poate fi reparat si faptul ca deteriorarea s-a 

produs din cauza parametrilor necorespunzatori ai energiei electrice de alimentare. In caz contrar, 

furnizorul si operatorul de retea sunt exonerati de orice raspundere. 

Nu se acordă despăgubiri pentru receptoarele radio şi/sau TV deteriorate în situaţia în care lămpile 

electrice şi receptoarele electrotermice nu conţin componente electronice. 

În cazul în care între clientul casnic, operatorul de reţea şi furnizor există divergenţe privind rezultatul 

investigaţiei referitoare la culpa operatorului de reţea şi/sau valoarea despăgubirilor, părţile implicate 

se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare. 
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2. Schema proces 

 

 
 

 

Legenda: 

Furnizor  - Axpo Energy Romania 

OR – Operator de Retea 

CC – client casnic 
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3. Anexe 

3.1 Cerere pentru despagubire receptoare electrocasnice 
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3.2 Instiintare acordare despagubire receptoare electrocasnice 
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3.3 Instiintare neacordare despagubire receptoare electrocasnice 

            

 


