
Etapele procesului de racordare la retelele electrice FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud

Pasul 1: Etapa preliminara: documentarea si informarea viitorului utilizator

Pasul 2: Utilizatorul/viitorul utilizator adreseaza cererea de racordare si documentatia pentru obtinerea
ATR

Pasul 3: Operatorul de retea verifica documentatia depusa de solicitant si transmite acestuia

completarile necesare daca este cazulsau oferta de contract pentru elaborarea studiului de solutie (SS)

- termen: max.7 zile de la data inregistrarii cererii de racordare

Pasul 4: Operatorul de retea elaboreaza studiului de solutie si il transmite solicitantului

- in cazul solutiilor complexe, perioada se poate prelungi cu pâna la 3 luni pentru racordarea la tensiunea
de 110kV si 6 luni pentru racordarea la tensiune > 110kV;

- termen: max. 3 luni pentru tensiune retea ≥ 110kV si max.1 luna pentru MT si JT;

Pasul 5: Utilizatorul opteaza pentru una dintre variantele de solutie stabilite in studiu si avizate de
operatorul/operatorii de retea

- termen: max. 2 luni;

Pasul 6: Operatorul de retea emite si transmite catre solicitant ATR

- termen de la data inregistrarii documentatiei complete depuse de utilizator:

- max.30 zile;

- max.10 zile, pentru modificari de natura administrativa

- 10 zile pentru retele de JT si MT când avizul se emite in baza unui SS

- daca este necesara consultarea OTS termenul reglementat se prelungeste pâna la primirea punctului
de vedere OTS, dar nu mai mult de 30 zile;

Pasul 7: Utilizatorul solicita incheierea contractului

- termen: 12 luni pentru tensiune retea de ≥ 110kV si pentru locuri de producere racordare cu Pi ≥ 10
MW, respectiv 6 luni pentru MT si JT

Pasul 8: Utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare

- operatorul de retea are obligatia sa propuna utilizatorului, proiectul de contract de racordare in
termen de max.10 zile de la data inregistrarii cererii si documentatiei complete;



Pasul 9: Operatorul de retea realizeaza instalatia de racordare pe baza contractului de executie incheiat
cu o societate comerciala atestata ANRE

-termen: prevazut in contractul de racordare;

Pasul 10: Operatorul de retea pune sub tensiune instalatia de utilizare

Termenul in (zile) are semnificatia de zile calendaristice.

-termen: prevazut in contractul de racordare;

3.1. Etapa preliminara de documentare si informare a viitorului utilizator

Pasul 1: La cererea scrisa a solicitantului, operatorul de retea are obligatia sa ofere in scris informatii
generale privind conditiile si posibilitatile de realizare a racordarii la retea a unui loc de producere,
functie de datele caracteristice prezentate in cerere. Daca este cazul, operatorul de retea va comunica
solicitantului:

- eventualele lucrari de intarire in retea si termenul posibil de realizare a acestora;

- puterea disponibila pentru racordare la data estimata de solicitant pentru punerea sub tensiune a
instalatiei de utilizare (luând in considerare si eventuale lucrari de intarire).

- cererea se adreseaza direct sau se transmite prin posta, la centrele teritoriale de relatii cu clientii
organizate de operatorul de retea;

- costuri: informatii oferite de catre operatorul de retea gratuit;

- termen de raspuns: cel mult 15 zile calendaristice de la inregistrarea unei cereri scrise.

3.2. Depunerea de catre utilizator/viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente
pentru obtinerea ATR

Pasul 2: Utilizatorul/viitorul utilizator adreseaza cererea de racordare si documentatia pentru
obtinerea ATR

- cererea de racordare se adreseaza:

- operatorului de transport, pentru un loc de producere cu putere mai mare de

- operatorului de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public privind distributia
energiei electrice in zona respectiva sau altui detinator de retea electrica de interes public, pentru un loc
de producere cu putere de pâna la 50 MVA inclusiv.

- cererea si documentatia anexata acesteia se depun direct sau se trimit prin posta la centrele teritoriale
de relatii cu clientii organizate de operatorul de retea, unde cererea este inregistrata;



- solicitantul se poate adresa operatorului de retea direct, prin imputernicit legal, prin proiectant de
specialitate sau prin furnizor;

- costuri: emiterea ATR si emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de ANRE
prin Ordinul Nr. 32/2005;

- Cererea de racordare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- datele de identificare a locului de producere, a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului legal,
a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;

- data estimata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare de la locul de producere, puterea
prevazuta a fi evacuata si evolutia acesteia;

- eventuale indicatii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea
acestuia;

- declaratia pe proprie raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la
conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;

- lista documentelor care compun documentatia anexata cererii.

Pentru un loc de producere nou, documentatia anexata cererii de racordare cuprinde, dupa caz:

- datele tehnice si energetice caracteristice locului de producere;

- studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, in cazurile de exceptie in care acesta a fost
elaborat; de regula SS se elaboreaza ulterior inregistrarii cererii de racordare (4 – 3.2.);

- avizul de amplasament in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul
sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere respectiv;

- certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, in termen
de valabilitate, in copie;

- planul de situatie vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexa la acesta, pentru constructiile
noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se
modifica este suficienta schita de amplasament cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului
de producere;

- actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei sau
cladirii in care se constituie locul de producere pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul
spatiilor inchiriate este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in
instalatiile electrice;

Pentru un loc de producere existent, documentatia anexata cererii de actualizare a ATR, cuprinde
ultimul ATR obtinut anterior, la care se adauga, dupa caz:



- documentele mentionate mai sus, ce compun documentatia anexata cererii de racordare pentru cazul
unui loc de producere nou, in situatia solicitarii unui spor de putere fata de puterea aprobata prin ATR;

- descrierea modificarilor respective, in situatia modificarii unor elemente de natura tehnica in instalatia
de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin ATR pentru respectivul loc de producere;

- actele doveditoare privind schimbarea denumirii utilizatorului sau a datelor de identificare a locului de
producere, ori schimbarea titularului prin preluarea obiectivului, de la locul producere,in situatia
modificarii unor elemente de natura administrativa ale unui loc de producere existent, fara depasirea
puterii aprobate prin ATR;

- expunerea problemei a carei rezolvare impune modificarea respectiva si documente care sa sustina
aceasta cerere, in situatia modificarii instalatiei de racordare, fara depasirea puterii aprobate prin ATR.

Pasul 3: Operatorul de retea verifica documentatia depusa de solicitant

- termen: 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare;

- operatorul de retea transmite solicitantului, in cadrul termenului de 7 zile calendaristice de la data
inregistrarii cererii de racordare, factura de plata a tarifului pentru emiterea ATR, conform listei de tarife
aprobate de ANRE prin Ordinul Nr. 32/2005;

- in vederea stabilirii solutiei de racordare, operatorul de retea transmite solicitantului, in cadrul
termenului de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare, oferta de contract pentru
elaborarea SS;

- in cazurile justificate in care constata ca documentatia este incompleta, operatorul de retea va
comunica in scris solicitantului, in cadrul termenului de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii
de racordare, necesitatea completarii, indicând documentele care trebuie anexate, completate sau
refacute si dând toateinformatiile necesare in acest scop;

- documentatia este considerata completa dupa refacerea ei conform indrumarilor transmise de
operatorul de retea si achitarea tarifului de emitere a ATR;

- durata necesara solicitantului pentru completarea documentatiei se considera suplimentara duratei
reglementate de emitere a ATR;

! Nu se emite ATR daca satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranta SEN sau nu este respectat
avizul de amplasament. Acest lucru se comunica in scris solicitantului, de catre operatorul de retea, in
termen de maximum 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare; conf. HG Nr.
90/2008 – Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

- Fisa de solutie (FS)

ART. 14
Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru:



a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indiferent de puterea solicitata;
b) utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indiferent de categoria din
care fac parte din punctul de vedere al activitatii lor;
c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune,
indiferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta;
d) utilizatori existenti care solicita un spor de putere ce poate fi acordat prin instalatiile de racordare
existente, indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati.
ART. 15
(1) Din punctul de vedere al continutului, o fisa de solutie cuprinde:
a) date privind reteaua sau elementul acesteia la care se face racordarea: caracteristici, date nominale,
incarcare, rezerva de capacitate etc;
b) datele energetice ale utilizatorului;
c) solutia de racordare propusa si prezentarea acesteia, cu precizarea datelor necesare pentru stabilirea
tarifului de racordare;
d) implicatiile adoptarii solutiei asupra retelei si a celorlalti utilizatori;
e) dupa caz, precizarea daca solutia de racordare prevede folosirea unei instalatii de racordare realizata
anterior pentru un prim utilizator si prezentarea datelor care sa permita calculul compensatiei cuvenite
acestuia;
f) orice alte date, informatii si argumente care sa justifice solutia de racordare propusa si/sau referitoare
la conditii pentru realizarea acesteia (avize, acorduri necesare etc.)
(2) Continutul concret al unei fise de solutie se stabileste in functie de categoria utilizatorilor conform
art. 8 si de particularitatile specifice fiecarui caz in parte, cu respectarea principiilor mentionate la alin.
(1).
(3) Un exemplu de continut al unei fise de solutie pentru racordarea unui utilizator de tip consumator la
reteaua electrica de distributie de joasa tensiune aferenta unui post de transformare este prezentat in
anexa nr. 2. Acest continut poate fi modificat, completat si/sau detaliat in concordanta cu prevederile
alin. (1).
ART. 16
Fisa de solutie se elaboreaza, se avizeaza si/sau se aproba de catre operatorul de retea la instalatiile
caruia se racordeaza instalatia utilizatorului in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu
procedurile proprii.

· Pasul 4: Operatorul de retea elaboreaza studiul de solutie si il transmite solicitantului

Pentru racordarea grupurilor generatoare, solutia de racordare se stabileste prin SS, indiferent de
tensiunea retelei la care se racordeaza.

Studiul de solutie se elaboreaza de catre operatorul de retea, pe baza contractului incheiat intre
operatorul de retea si utilizator;

Studiul de solutie se plateste de solicitant;



- termen de elaborare: maximum 3 luni pentru racordarea locului de producere la o retea cu tensiunea
de 110kV sau mai mare si maximum 1 luna pentru racordarea la o retea de MT sau JT de la data
depunerii de catre solicitant a documentatiei complete si incheierii contractului de elaborare a studiului.

Pentru racordarea la o retea cu tensiunea de 110kV sau mai mare, in situatii deosebite,

justificate prin complexitatea solutiilor, operatorul de retea poate solicita in propunerea de contract un
termen mai mare. Durata suplimentara nu va depasi 3 luni pentru racordare la tensiunea de 110kV,
respectiv 6 luni pentru racordare la tensiuni mai mari de 110kV.

Avizarea SS de catre operatorul/operatorii de retea se realizeaza in cadrul termenului de elaborare a
acestuia.

In situatia in care SS trebuie avizat atât de catre operatorul/operatorii de distributie, cât si de catre
operatorul de transport, avizarea se face in sedinta comuna, finalizata printr-un aviz aprobat de toti
operatorii de retea, conform prevederilor Procedurii privind colaborarea operatorilor de distributie, de
transport si de sistem pentru avizarea racordarii utilizatorilor la retelele electrice, aprobata prin Decizia
ANRE Nr. 2741/11.12.2008.

Þ costuri: costurile se stabilesc de elaborator (operatorul de retea) pe baza de deviz, respectându-se
principiile liberei concurente;

Prin predarea la utilizator a SS avizat, operatorul de retea responsabil cu elaborarea acestuia confirma
existenta tuturor acordurilor factorilor implicati in stabilirea solutiei de racordare;

SS ofera solicitantului una sau mai multe variante de solutie de racordare avizate.

Studiul de solutie se realizeaza de catre SDEE pe baza unui contract de proiectare al carui termen de
realizare conform legislatiei este de 30 de zile. Contravaloarea studiului de solutie se suporta integral de
solicitant.

Solicitantul poate opta ca realizarea SS sa se faca prin incredintare directa cu o unitate de proiectare
atestata de ANRE cu aprobarea SDEE.

In situatia in care SDEE nu dispune de capacitatea necesara realizarii SS poate da in subproiectare
aceasta activitate printr-o procedura de achizitii publice de servicii.

· Pasul 5: Utilizatorul opteaza pentru una dintre variantele de solutie stabilite in studiu si avizate de
operatorul/operatorii de retea.

Utilizatorul trebuie sa isi exprime optiunea in scris pentru una dintre variantele de solutie stabilite in
studiu si avizate de operatorul de retea;

- termen: maximum 2 luni;

Daca utilizatorul nu respecta acest termen, solutia de racordare prevazuta in studiu nu se mai considera
valabila.



3.3. Emiterea de catre operatorul de retea a ATR, ca oferta de racordare

· Pasul 6: Operatorul de retea emite si transmite catre solicitant ATR

ATR se emite de catre detinatorul de retea la reteaua caruia urmeaza a se racorda locul de producere;

- termen: maximum 30 zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei complete depuse de
utilizator, respectiv 10 zile calendaristice pentru cazurile in care emiterea ATR la retelele de MT si JT se
face pe baza unui SS. In cazul modificarii doar a unor elemente de natura administrativa, actualizarea
ATR se face in cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de catre utilizator. La aceste
termene se adauga, dupa caz, termenele pentru elaborarea SS;

Continutul cadru al ATR este aprobat prin Ordinul ANRE Nr.28/2010;

ATR emis de catre operatorul de retea contine conditiile tehnico-economice de racordare la retea,
inclusiv urmatoarele:

- puterea aprobata pentru racordare si evolutia acesteia;

Daca este cazul, operatorul de retea i-a in considerare puterea disponibila pentru racordarea la retea la
data estimata de solicitant pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, in zona respectiva si in
momentul respectiv;

- descrierea solutiei de racordare;

- tariful de racordare – tariful reglementat care reprezinta cheltuiala efectuata de operatorul de retea
pentru realizarea racordarii locului de producere la reteaua electrica;

- durata de valabilitate a ATR;

Daca este cazul, operatorul de retea va comunica solicitantului eventualele lucrari de intarire in retea in
amonte de punctul de racordare, pentru care nu exista posibilitatea realizarii corelate cu instalatia de
racordare pâna la data estimata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, precum si
termenul posibil de realizare a respectivelor lucrari de intarire.

Daca utilizatorul opteaza pentru suportarea costurilor acestor lucrari de intarire, cheltuielile efectuate
de utilizator i se returneaza acestuia de catre operatorul de retea printr-o modalitate convenita de parti.

ATR isi inceteaza valabilitatea in termen de 12 luni de la emitere, pentru utilizatorii care se racordeaza
la retelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare si pentru locurile de producere cu puterea
instalata mai mare de 10 MW, respectiv 6 luni de la emitere pentru utilizatorii racordati la retelele
electrice de distributie de MT si JT, daca nu a fost incheiat contractul de racordare si achitat tariful de
racordare sau, dupa caz, contractul pentru transportul, distributia ori furnizarea energiei electrice sau
formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea
la reteaua electrica. Acest termen poate fi prelungit cel mult o data de operatorul de retea cu inca 6 luni,



respectiv 3 luni, dupa caz, daca nu s-au modificat datele care au stat la baza emiterii ATR, iar solutia si
tariful de racordare stabilite sunt in continuare valabile.

3.4. Incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator

· Pasul 7: Utilizatorul solicita incheierea contractului de racordare

In cazul in care nu se executa lucrari noi sau modificari ale instalatiilor de racordare existente, nu este
necesara incheierea unui contract de racordare;

Utilizatorul adreseaza operatorului de retea cererea pentru incheierea contractului de racordare,
insotita de urmatoarea documentatie:

- copie a ATR;

Atentie! Avizul trebuie sa fie in termen de valabilitate, conform precizarilor pe care le contine in
cuprinsul sau.

- copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau alte autorizatii legale de functionare
emise de autoritatile competente, daca este cazul;

- autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate asupra
obiectivului, respectiv contractul de inchiriere, in copie;

- acordurile proprietarilor terenurilor, in original, autentificate de notar public, pentru ocuparea sau
traversarea terenurilor precum si pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si
servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare, numai in cazurile in care instalatia de

racordare este destinata in exclusivitate racordarii unui singur loc de consum sau producere.

Solicitantul are obligatia de a anexa cererii numai documentele precizate mai sus, prevazute Art.32 din
Regulament. Incheierea contractului de racordare nu poate fi conditionata de obtinerea autorizatiei de
infiintare a capacitatii energetice.

· Pasul 8: Utilizatorul incheie contractul de racordare cu operatorul de retea

Operatorul de retea are obligatia sa propuna utilizatorului proiectul de contract de racordare in termen
de : maximum 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si documentatiei complete;

Prin ordinul ANRE Nr. 09/2006 sunt aprobate Contractul cadru de racordare la retelele electrice de
distributie pentru utilizatori la care tariful de racordare este stabilit total sau partial pe baza de deviz si
Contractul cadru de racordare la retelele electrice de distributie pentru utilizatori la care tariful de
racordare este stabilit corespunzator unor scheme standard, pe baza de tarife si indici specifici.

Pentru realizarea racordarii, utilizatorii incheie cu operatorul de retea, detinator al retelei electrice,
contractul de racordare si achita acestuia tariful de racordare, stabilit conform reglementarilor in
vigoare.



Atentie! Daca utilizatorul solicita in mod expres operatorului de retea in scris, inainte de incheierea
contractului de racordare, ca lucrarile pentru realizarea instalatiei de racordare sa fie executate de un
anumit constructor atestat de ANRE, tariful de racordare se va recalcula in mod corespunzator, corelat
cu rezultatul negocierii dintre utilizator si constructorul pe care acesta l-a ales.

3.5. Realizarea si punerea in functiune a instalatiei de racordare

· Pasul 9: Operatorul de retea realizeaza instalatia de racordare

- termen: prevazut in contractul de racordare;

Dupa incheierea contractului de racordare si in conditiile prevazute de acesta privind:

- costurile, respectiv tariful de racordare, modalitatea de plata;

- termenul pentru punerea in functiune a instalatiei de racordare;

Operatorul de retea asigura proiectarea, construirea si punerea in functiune a instalatiei de racordare,
inclusiv realizarea, in instalatiile din amonte de punctul de racordare, a tuturor conditiilor tehnice pentru
asigurarea capacitatii necesare in vederea racordarii locului de producere.

3.6. Punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare

· Pasul 10: Operatorul de retea pune sub tensiune instalatia de utilizare

- termen: prevazut in contractul de racordare;

Realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare (instalatia de utilizare) este in responsabilitatea
utilizatorului si se face pe cheltuiala lui.

Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorului se face de catre operatorul de retea, cu
respectarea normelor in vigoare, numai dupa:

- depunerea de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei
de utilizare intocmit de executantul acestei

- incheierea, dupa caz, a conventiei de exploatare si a contractului pentru transportul /distributia
energiei electrice;

Tarife de emitere avize ( reglementate de Ordinul ANRE nr. 32/2005 )

Achitarea contravalorii emiterii avizelor se face in momentul intrarii acestora in posesia utilizatorilor

Tarifele de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare practicate de operatorii
de distributie:

Nr. TARIFUL pentru: VALOARE *



crt. lei noi

1 Aviz de amplasament pentru 1 km retea edilitara 77,40

2 Aviz de amplasament pentru o constructie sau un obiectiv in vederea
obtinerii autorizatiilor legale

55,00

3 Aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie pentru un
utilizator nou având puterea maxima ceruta pâna la 10kVA (inclusiv)

42,00

4 Aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie pentru un
utilizator nou având puterea maxima ceruta cuprinsa intre 10-50kVA
(inclusiv)

85,60

5 Aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie pentru un
utilizator nou având puterea maxima ceruta peste 50kVA

128,60

6 Aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie pentru un
utilizator existent având puterea maxima ceruta pâna la 10kVA
(inclusiv)

34,30

7 Aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie pentru un
utilizator existent având puterea maxima ceruta cuprinsa intre 10-
50kVA (inclusiv)

74,10

8 Aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie pentru un
utilizator existent având puterea maxima ceruta peste 50kVA

118,40

* Tarifele nu includ TVA.

La aplicarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare, operatorii
de distributie vor respecta urmatoarele:

(a) Tarifele se diminueaza cu 70% daca avizele se emit pe baza de studiu de solutie/coexistenta.

(b) In cazul in care beneficiarul solicita elaborarea avizului in regim de urgenta (o perioada mai mica de 5
zile) se percepe un tarif majorat cu 50%.

(c) In cazul avizelor tehnice de racordare emise ca urmare a modificarii unor elemente de natura
administrativa, fara depasirea puterii aprobate anterior la local de consum respectiv:

· pentru consumatorii casnici nu se percepe tarif;

· pentru restul utilizatorilor se percepe un tarif redus cu 50%.

(d) Emiterea a vizelor tehnice de racordare care lipsesc din contractele de furnizare incheiate anterior in
conditiile legale, ale consumatorilor existente, se face fara perceperea tarifului.



(e) Pentru emiterea unui duplicat se aplica tariful de 5 lei noi, exclusiv TVA.


