
 

ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A LOCURILOR DE CONSUM ȘI 

DE PRODUCERE APARȚINÂND PROSUMATORILOR*), CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI ANRE NR. 19/2022, 

PENTRU: 

- LOCURI DE CONSUM ȘI DE PRODUCERE NOI 

- LOCURI DE CONSUM/DE CONSUM ȘI DE PRODUCERE EXISTENTE LA CARE SE RACORDEAZĂ INSTALAȚII DE 

PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE, CU CREȘTEREA PUTERII FAȚĂ DE PUTEREA APROBATĂ ANTERIOR 

PENTRU LOCURILE DE CONSUM/DE CONSUM ȘI DE PRODUCERE RESPECTIVE 

SITUAȚIA ÎN CARE PROSUMATORUL ÎNCHEIE CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA 

INSTALAȚIEI DE RACORDARE CU OPERATORUL ECONOMIC ATESTAT ANRE (OE)  

*) Aplicanți:  
a) autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prevăzute la art. 73^1 alin. (2) din Legea energiei electrice și 

a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

b) persoanele fizice și juridice care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum; 

c) prosumatorii care accesează programe de finanţare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile și pentru 

care operatorul de distribuție emite avizul tehnic de racordare înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice, cu respectarea dispozițiilor actelor 

normative specifice programelor de finanţare respective (inclusiv pentru solicitările de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile 

la un loc de consum existent/loc de consum și de producere existent, cu/fără depășirea puterii aprobate anterior).  
 

2. Evaluare cerere și verificare documente în 5 zile lucrătoare de la depunere 

8. Depunere dosar instalație de utilizare 

3. Stabilire soluție de racordare prin fișă de soluție, emitere și transmitere ATR în max. 15 zile lucrătoare de la 

data depunerii documentaţiei complete 

6. Semnare și transmitere contract de racordare în termen de 3 zile de la convenirea contractului cu solicitantul 

 

10. Punere în funcțiune instalație de racordare în max. 18 zile calendaristice de la data notificării terminării 

lucrărilor de realizare a instalației de racordare/de la data notificării cu privire la terminarea lucrărilor de 

eliminare a neconformităţilor, transmise operatorului și prosumatorului de către executant  

 

Activități OE 

conform 

contractului 

de execuție 

încheiat cu 

prosumatorul 

13. Emiterea certificatului de racordare (în care este consemnată calitatea de prosumator) în max. 3 zile 

lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune 

 

Activități 

solicitant 

Încheiere 

contract de 

distribuție/ 

furnizare 

 
14. Punere sub tensiune finală instalație de utilizare, în termen de max. 2 zile lucrătoare de la data emiterii 

certificatului de racordare 

7. Execuție instalație de racordare  

 

5. Transmitere proiect de contract de racordare în max. 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de 

încheiere contract 

4. Transmitere cerere de încheiere a contractului de racordare  

Semnare 

contract de 

execuție cu 

operatorul 

economic 

atestat 

ANRE (OE) 

Activități 

solicitant 

15. Rambursare contravaloare efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la valoarea 

medie a unui branșament – numai în cazul prosumatorului client casnic racordat la rețeaua de joasă tensiune, 

conform Ordinului ANRE nr. 18/2022 

9. Montare contor în punctul de delimitare înainte de punerea în funcțiune a instalației de racordare 

 

11. Realizare probe pentru instalația de utilizare în max. 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a 

instalației de racordare 

 

Activități OD 

Activități OD 

Activități OD 

Activități 

solicitant 

Activități 

solicitant 

12. Transmitere la OD proces-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de utilizare 

 

Activități 

solicitant 

Activități OD 

          Actualizat: octombrie 2022 

1. Transmitere cerere de racordare la OD înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice 


