
LEGISLAŢIE GRADUL 2
Varianta a Varianta b Varianta c

1

Standardul de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice stabileşte 
indicatorii de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse 
de terţi asupra reţelelor electrice din 

patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la relele electrice de 

distribuţie

Întreruperile programate, ca 
urmare a lucrărilor 

planificate de exploatare şi 
mentenanţă 

2

Standardul de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice stabileşte 
indicatorii de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse 
de terţi asupra reţelelor electrice din 

patrimoniul public

continuitatea alimentării cu energie 
electrică a utilizatorilor

Debranşarea consumatorilor 
rău-platnici de la relele 
electrice de distribuţie

3

Standardul de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice stabileşte 
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la relele electrice de 

distribuţie

Furnizarea energiei electrice Întreruperile programate, ca 
urmare a lucrărilor 

planificate de exploatare şi 
mentenanţă 

4

Standardul de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice stabileşte 
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la relele electrice de 

distribuţie

reclamaţiile utilizatorilor privind 
calitatea curbei de tensiune

Furnizarea energiei electrice

5

Standardul de performanţă pentru serviciul de 
distribuţie nu se aplică în condiţii de:

în cazul întreruperilor în 
alimentarea cu energie electrică 

pentru racordarea noilor 
consumatori

funcţionare anormală a RED 
determinată de către OTS, în 

condiţiile în care OD a luat toate 
măsurile pentru limitarea efectelor 

cauzei care a determină 
funcţionarea anormală 

în cazul întreruperilor în 
alimentarea cu energie 

electrică pentru efectuarea de 
revizii

6

Studiile de soluţie se avizează atât de către 
operatorii de distribuţie cât şi de către 
operatorul de transport şi de sistem în toate 
cazurile în care prevăd:

racordarea utilizatorilor reţeaua de 
medie tensiune

racordarea utilizatorilor racordaţi 
la medie tensiune care deţin în 
patrimoniu receptoare cu puteri 

totale de peste 30 kVA

racordarea locurilor de 
consum şi/sau de producere 
pe barele de medie tensiune 
sau 110 kV  ale staţiilor de 

transformare ale operatorului 
de transport şi de sistem



7

Studiile de soluţie se avizează atât de către 
operatorii de distribuţie cât şi de către 
operatorul de transport şi de sistem în toate 
cazurile în care prevăd:

racordarea la reţeaua electrică de 
distribuţie a centralelor / grupurilor 

dispecerizabile

racordarea utilizatorilor racordaţi 
la medie tensiune care deţin în 
patrimoniu receptoare cu puteri 

totale de peste 30 kVA

racordarea utilizatorilor 
reţeaua de medie tensiune

8

Sunt definite ca locuri de consum cu consum 
mare, locurile de consum ale clienţilor finali 
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin 

50 kW 100 kW 200 kW

9

Sursele staţionare de energie electrică în curent 
continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare 
la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 
123/2012?

Da Nu Da, doar sub aspectul 
stabilirii preţului de vânzare e 

energiei electrice produse

10
Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE

11

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician 
autorizat,  de la data emiterii documentului sau, 
după caz, de la data ultimei vizări, este de

3 ani 4 ani 5 ani

12

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de 
racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea 
soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT, 
MT sau JT a unui loc de   consum şi/sau de 
producere se  face pe baza unei fişe de soluţie 
este de:

10 zile calendaristice de la data 
depunerii documentaţiei complete 

de către utilizator 

20 zile calendaristice  de la data 
depunerii documentaţiei complete 

de către utilizator 

30 zile calendaristice de la 
data depunerii documentaţiei 
complete de către utilizator

13

Termenul standard pentru transmiterea 
contractului de distribuţie (oferta operatorului 
de distribuţie), de la înregistrarea cererii de 
încheiere a contractului, însoţită de 
documentaţia completă,  este de:

maximum 20 zile calendaristice maximum 30 zile calendaristice  maximum 10 zile 
calendaristice 



14

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei 
capacităţii energetice, acordată în baza Legii 
energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa solicite autorităţilor locale să 
asigure, pe întreaga durata a 

executării lucrărilor, masurile de 
protecţie a persoanelor, bunurilor si 

mediului

Sa stabilească un sistem de 
comunicare cu consumatorii de 

energie electrică ce vor fi 
alimentaţi din instalaţiile electrice 

aflate în construcţie

Sa obţină toate vizele, 
acordurile si atestatele 

prevăzute de lege pentru 
realizarea obiectivului 

autorizat

15

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei 
capacităţii energetice, acordată în baza legii este 
obligat:

să stabilească şi să aplice, pe 
întreaga durată a executării 

lucrărilor, măsurile de protecţie a 
persoanelor, bunurilor şi mediului

sa stabilească un sistem de 
comunicare cu consumatorii de 

energie electrică ce vor fi 
alimentaţi din instalaţiile electrice 

aflate în construcţie

Sa solicite autorităţilor locale 
să asigure, pe întreaga durata 

a executării lucrărilor, 
masurile de protecţie a 

persoanelor, bunurilor si 
mediului

16

Trecerea la un grad de autorizare superior se 
poate face:

după 5 ani de experienţă în baza 
gradului de autorizare deţinut

prin vizarea la termen de către 
ANRE a adeverinței de electrician 

autorizat 

pe bază de examen 

17

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o 
soluţie de racordare este valabilă:    

dacă este înscrisă în avizul tehnic de 
racordare    

dacă a fost una (oricare) dintre 
soluţiile prevăzute şi avizate din 

studiul de soluţie 

dacă prevede o instalaţie de 
racordare cu costuri minime 

pentru utilizator.

18

Un client casnic care după ce şi-a exercitat dreptul de 
eligibilitate revine la serviciul 
universal, nu  beneficiază de 
preţuri/tarife reglementate 

beneficiază întotdeauna de 
preţuri/tarife reglementate 

nu poate încheia contract de 
furnizare a energiei electrice 
decât cu furnizorul de ultimă 

instanţă

19

Un client final cu o putere aprobată prin avizul 
tehnic de racordare/certificatul de racordare de 
cel puţin 1 MVA,

 este obligat să prezinte prognoze 
orare de consum furnizorului cu 

care are relaţii contractuale

dacă este consumator sezonier, nu 
este obligat să prezinte prognoze 
orare de consum furnizorului cu 

care are relaţii contractuale 

 este obligat să prezinte 
prognoze orare de consum 

furnizorului cu care are relaţii 
contractuale, numai dacă are 
un consum anual de energie 

mai mare de 100 GWh

20
Un client final poate fi încadrat în categoria de 
client vulnerabil dacă:

este client casnic situat în mediul 
rural

este client casnic cu venituri 
reduse

este client industrial cu un 
consum mai mic de 

1000kWh/ lună



21

Un consumator: nu poate avea mai multe locuri de 
consum.

poate avea mai multe locuri de 
consum în aceeaşi incintă sau 

zonă;

poate avea mai multe locuri 
de consum, dar numai în 
incinte sau zone diferite; 

22

Un consumator: poate avea mai multe locuri de 
consum, în incinte sau zone diferite; 

poate avea mai multe locuri de 
consum, dar numai în incinte sau 

zone diferite; 

nu poate avea mai multe 
locuri de consum.

23

Un contract de furnizare se încheie:. întotdeauna, pentru un singur loc de 
consum

în anumite cazuri  se poate încheia 
un singur contract de furnizare 

pentru mai multe locuri de consum

pentru unul sau mai multe 
locuri de consum, în funcţie 
de opţiunea clientului final

24

Un contract de furnizare se încheie:.  de regulă, pentru un loc de consum pentru unul sau mai multe locuri 
de consum, în funcţie de opţiunea 

clientului final

întotdeauna, pentru un singur 
loc de consum

25

Un electrician autorizat care execută lucrări de 
instalaţii electrice:

Are obligaţia de a respecta proiectul 
în baza căruia execută instalaţia 

electrică

Are obligaţia de a participa la 
recepţia şi la punerea în funcţiune 
a instalaţiei electrice de utilizare 

proiectată/ executată, chiar dacă nu 
i se solicită acest lucru de către 

beneficiarul sau operatorul de reţea 
la care urmează a se racorda 

instalaţia electrică de utilizare;

Are dreptul de a racorda la 
SEN noi puncte de consum, 
urmând a solicita acordul 
operatorului de reţea după 

recepţia la terminarea 
lucrărilor

26

Un electrician autorizat gradul IIA, IIIA sau 
IVA, poate desfășura activități de proiectare, în 
calitate de persoană fizică autorizată, fără 
atestat emis de Autoritatea competentă:

în instalații electrice cu tensiunea 
nominală maximă de 20 kV

în instalații electrice interioare cu 
tensiunea nominală mai mică de 1 
kV, indiferent de puterea instalată

în instalaţii electrice 
interioare având o putere 
electrică instalată de 
maximum 30 kW şi la o 
tensiune nominală mai mică 
de 1 kV 



27

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat 
care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a 
lucrărilor de instalaţii electrice doar 

dacă sunt întocmite de el

De a participa la recepţia şi la 
punerea în funcţiune a instalaţiei 
electrice de utilizare proiectată/ 
executată, în cazul în care i se 

solicită acest lucru de către 
beneficiarul sau operatorul de reţea 

la care urmează a se racorda 
instalaţia electrică de utilizare

De a racorda la SEN noi 
puncte de consum, urmând a 
solicita acordul operatorului 

de reţea după recepţia la 
terminarea lucrărilor

28

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine 
autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice 
doar conform gradului si tipului de 
autorizare şi să respecte normele 

tehnice corespunzătoare tipurilor de 
instalaţii electrice proiectate

Să semneze documentaţii de 
proiectare chiar dacă nu sunt 

realizate de el, astfel încât 
proprietarul să poată demara cât 
mai repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze 
execuţia instalaţiilor electrice 
de orice putere sau tensiune 

tehnic realizabilă

29

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine 
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice 
este:

Să notifice ANRE data începerii 
execuţiei unei instalaţii electrice 

conform gradului si tipului de 
autorizare 

Să execute  instalaţii electrice doar 
conform gradului si tipului de 

autorizare şi să respecte normele 
tehnice corespunzătoare tipurilor 
de instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii 
electrice doar conform 
gradului si tipului de 

autorizare, având în vedere că 
experienţa practică îi permite 

acest lucru

30

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine 
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice 
este:

Să execute  instalaţii electrice doar 
conform gradului si tipului de 
autorizare, numai în una dintre 

calităţile prevăzute în regulament 
pentru exercitarea activităţii

Să notifice ANRE data începerii 
execuţiei unei instalaţii electrice 

conform gradului si tipului de 
autorizare 

Să proiecteze instalaţii 
electrice doar conform 
gradului si tipului de 

autorizare, având în vedere că 
experienţa practică îi permite 

acest lucru


