
Total Client final casnic Client final noncasnic

1. Depunere în scris la punctele unice de contact ale furnizorilor 6840 6282 558

2. Prin intermediul unui centru de telefonie 4321 4043 278

3. Prin intermediul unei adrese de email 21855 19826 2029

4. Prin intermediul formularului online 1185 1080 105

5. Prin fax 81 49 32

6. Prin poștă 231 206 25

34513 31486 3027

ELECTRICA FURNIZARE SA

Anexa nr. 3

la procedura-cadru

Structura plângerilor în funcție de modul de preluare și tipul clientului final la energie electrica

Perioada : 01.01.2020 - 31.12.2020

Nr. Modul de preluare a plângerilor energie electrică
Nr. plângeri

TOTAL:



Total Rezolvate în termen legal 
Nerezolvate în termen 

legal 

Plângeri 

nerezolvat

e în 

termen din 

totalul 

plângerilor 

(%)

1 Contractarea energiei 21 21 0 0,00

2 Facturarea contravalorii energiei furnizate 12437 12384 53 0,00

3 Ofertarea de prețuri și tarife 7 7 0 0,00

4 Continuitatea în alimentarea cu energie 4232 4176 56 1,32

5 Asigurarea calității energiei 1431 1414 17 1,19

6 Funcționarea grupurilor de măsurare 7691 7612 79 1,03

7 Acordarea dreptului de schimbare a furnizorului 78 78 0 0,00

8
Informarea clienților finali în conformitate cu cerințele legislației în 

vigoare 1 1 0 0,00

9
Rezolvarea plângerilor la adresa furnizorului formulate de clienții finali 

cu privire la nerespectarea legislației în vigoare 0 0 0 0,00

10 Rezolvarea altor plângeri ale clienților finali 8615 8579 36 0,03

34513 34272 241 0,70

18129 18030 99 0,55

16384 16242 142 0,87

0 0 0 0,00

Nr. Categorie plângeri energie electrică

Nr. plângeri

TOTAL:

din care:              întemeiate

neîntemeiate

nesoluționate

Perioada : 01.01.2020 - 31.12.2020

ELECTRICA FURNIZARE SA Anexa Nr. 4

la procedura-cadru

Structura plângerilor în funcție de modul de preluare și tipul clientului final la energie electrica



ELECTRICA FURNIZARE SA

1. Contractarea energiei Instruire personal                  

2. Facturarea contravalorii energiei furnizate

Verificare in teren (de 

catre OD) a indexului 

înregistrat de contor; 

Stornare factură, în cazul 

în care contestația a fost 

întemeiată și refacturare 

conform date primite de 

la OD.

3. Ofertarea de prețuri și tarife -

4. Continuitatea în alimentarea cu energie

Solicitare la OD de a 

comunica măsurile 

dispuse în vederea 

asigurării continuității în 

alimentare

Oferirirea de explicații privind clauzele 

contractuale

Explicarea componentelor facturate 

(cantități, modalitate stabilire cantități); 

Transmiterea la operatorul de măsurare a 

solicitării de recitire a echipamentului de 

măsură/de emitere a unui punct de vedere 

privind cantitățile stabilite pe perioada de 

defect a contorului; Încheiere convenție de 

consum/transmiterea la client a 

recomandării de a comunica indexul 

autocitit în perioada afișată pe factură; 

Înștiințarea clienților prin intermediul 

răspunsurilor preliminare/finale cu privire la 

demersurile făcute la OD/mod rezolvare

-

Transmitere plângeri la OD, Înștiințarea 

clienților prin intermediul răspunsurilor 

preliminare/finale cu privire la demersurile 

făcute la OD/mod rezolvare

Nr. Categorie plângeri Sinteza modului de soluționare Măsuri corective

Anexa Nr. 5

la procedura-cadru

Sinteza modului de soluționare și măsurile corective aferente categoriilor de plângeri energie electrică

Perioada : 01.01.2020 - 31.12.2020



5. Asigurarea calității energiei 

Solicitare la OD de a 

comunica măsurile 

dispuse în vederea 

asigurării parametrilor de 

calitate a energiei 

6. Funcționarea grupurilor de măsurare

Solicitare la OD de a 

înlocui echipamentele de 

măsurare blocate/fără 

afișaj/ de a verifica 

echipamentele de 

măsurare suspecte de 

înregistrări eronate

7. Acordarea dreptului de schimbare a furnizorului Instruire personal                  

8.
Informarea clienților finali în conformitate cu cerințele legislației în 

vigoare
 -

9.
Rezolvarea plângerilor la adresa furnizorului formulate de clienții finali 

cu privire la nerespectarea legislației în vigoare
-

10. Rezolvarea altor plângeri ale clienților finali

Transfer sume/ Solicitare 

la prestatorul care 

asigură distribuirea 

facturilor să verifice 

modul în care au fost 

distribuite 

facturile/Solicitare la 

operatorul de distribuție 

să verifice starea tehnică 

Verificare date înscrise în notificări; 

Explicarea la client a motivului pentru care 

notificarea nu a fost soluționată favorabil 

-

-

Analiza plângerilor și răspuns în funcție de 

problema semnalată 

Transmitere plângeri la OD, Înștiințarea 

clienților prin intermediul răspunsurilor 

preliminare/finale cu privire la demersurile 

făcute la OD/mod rezolvare

Transmitere plângeri la OD; Înștiințarea 

clienților prin intermediul răspunsurilor 

preliminare/finale cu privire la demersurile 

făcute la OD/mod rezolvare


