ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A
LOCURILOR DE CONSUM APARȚINÂND CLIENȚILOR FINALI NONCASNICI RACORDAȚI PRIN
INSTALAȚII CU LUNGIMI DE PÂNĂ LA 2500 METRI ȘI CLIENȚILOR CASNICI
UTILIZATORUL ÎNCHEIE DIRECT CONTRACT PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA INSTALAȚIEI DE
RACORDARE, CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI ANRE NR. 17/10.03.2021

1. Primire cerere de racordare
2. Evaluare cerere și verificare documente în 5 zile lucrătoare de la depunere
Activități
OD

3. Stabilire soluție de racordare, emitere și transmitere ATR în max. 30 zile
calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, în cazul soluției stabilite
prin fișă de soluție/max. 10 zile calendaristice de la data transmiterii de către operatorul
de distribuție (OD) a studiului de soluţie avizat

4. Transmiterea cererii de încheiere a contractului de racordare

Activități
OD

Semnare
contract de
execuție cu
operatorul
economic
atestat
ANRE (OE)

5. Transmiterea proiectului de contract de racordare în max. 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii de încheiere contract
6. Semnare și transmitere contract de racordare în termen de 5 zile de la convenirea
contractului cu solicitantul

Activități OE
conform
contractului de
execuție încheiat
cu utilizatorul

Activități
OD

7. Execuție instalație de racordare
8. Depunere dosarul instalației de utilizare

Activități
solicitant

9. Punere în funcțiune instalație de racordare max.18 zile calendaristice pentru
racordarea la reţeaua de joasă/medie tensiune, de la data notificării terminării lucrărilor
transmise OD și utilizatorului de către executant, în cadrul termenului de max. 90 zile de
la data obținerii acordului/autorizației pentru instalația de racordare

10. Emiterea certificatului de racordare în max. 3 zile lucrătoare de la data punerii în
funcțiune a instalației de racordare

11. Încheierea contractului de distribuție/furnizare
12. PIF instalația de utilizare, în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data încheierii
contractului de distribuție/furnizare
Activități
OD

13. Rambursare cheltuieli lucrări de racordare în termen de 5 ani de la PIF instalației de
racordare, în tranșe egale pe fiecare an

Activități
solicitant

Activități
solicitant

