Racordarea la retea
In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 102/2015 (cu completarile aduse prin Ordin nr. 184/2019si Ordinul
nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes
public) pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele
electrice de interes public, etapele racordarii la reteaua de distributie a energiei electrice sunt urmatoarele:
➢ Obtinerea Avizului de Amplasament
➢ Obtinerea Avizului Tehnic de Racordare
➢ Realizarea instalatiei de racordare
➢ Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice
➢ Racordarea la instalatia de distributie
Avizul de Amplasament este raspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, in care se
precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament a punctului de consum.
Emiterea Avizelor de Amplasament de catre operatorii de distributie este reglementata de Ordinul ANRE
nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii
de retea.
Dupa depunerea documentatiei complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de
amplasament, operatorul de distributie va transmite avizul de amplasament favorabil/nefavorabil, in maxim
15 zile calendaristice. Prin exceptie, operatorul de reţea are obligaţia să emită avizul de amplasament
favorabil condiţionat pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană în termen de 10 zile
calendaristice de data depunerii cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei
complete.
Dupa depunerea documentatiei complete operatorul de distributie va intocmi fisa de solutie si va emite, in
maxim 30 zile calendaristice, Avizul Tehnic de Racordare in care se va preciza solutia tehnica de alimentare
si contravaloarea realizarii instalatiei de alimentare. Documentatia pentru emiterea avizului tehnic de
racordare se depune de catre solicitant direct la centrele de relatii cu clientii ale operatorului de retea sau
prin intermediul furnizorului de energie.
Emiterea Avizului Tehnic de Racordare se realizeaza contra cost pe baza de tarife reglementate de catre
ANRE conform listei de tarife aprobate de ANRE prin Ordinul 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de
emitere si actualizare a tarifelor de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament.
Avizul Tehnic de Racordare, insotit de contractul de racordare si cererea pentru incheierea acestuia, va fi
trimis de catre operatorul de distributie, pentru completare cerere, semnare contract de racordare si depunere
direct la un Centru de Relatii cu Clientii.
Dupa depunerea contractului de racordare semnat si a documentelor solicitate in acesta, operatorul de
distributie emite factura pentru contravaloarea realizarii instalatiei de alimentare specificata in Avizul
Tehnic de Racordare. Dupa achitarea contravalorii lucrarii se poate executa instalatia de racordare, in
termenul specificat in contractul de racordare.

Realizarea instalatiei de racordare se poate face prin intermediul societatilor autorizate ANRE, oferta de
racordare emisa de catre operatorul de distributie fiind in functie de valorile negociate de client cu
societatile autorizate ANRE.
Dupa realizarea si receptia instalatiei de racordare si depunerea la Centrul de Relatii Clienti, pana la data
stabilita in contractul de racordare, a dosarului instalatiei de utilizare, intocmit cu o societate autorizata
ANRE, operatorul de distributie emite Certificatul de Racordare.
Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice se face dupa depunerea documentatiei instalatiei de utilizare
(Dosar de realizare/verificare instalatie de utilizare), emiterea Certificatului de Racordare, incheierea
Conventiei de Exploatare cu operatorul de distributie (daca este cazul) si a contractului pentru furnizarea
energiei electrice.
Pentru intocmirea contractului de furnizare, poti consulta sectiunea Clienti.

