
 
                     ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA UN LOC DE CONSUM EXISTENT A INSTALAȚIILOR DE 

PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE*), CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI 

ANRE NR. 19/2022 

 

       SITUAȚIA ÎN CARE NU SE REALIZEAZĂ LUCRĂRI SUPLIMENTARE SAU MODIFICĂRI ALE INSTALAȚIILOR 

ELECTRICE DIN AMONTE DE PUNCTUL DE DELIMITARE 

 

*) 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; 

 
 

 

 

 1. Transmitere la operatorul de distribuție (OD) a notificării privind racordarea la un loc de consum 

existent a instalațiilor de producere a energiei electrice prin care se solicită inclusiv înlocuirea contorului și 

punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere racordate la locul de consum 

existent (cererea conține documentele aferente realizării instalației de utilizare și pe cele care dovedesc 

îndeplinirea conformității tehnice pentru echipamentele instalației de producere ) 

6. Emitere certificat 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 

 

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

certificatului de racordare 

3. Înlocuire/programare contor existent în punctul de delimitare în max. 5 zile lucrătoare de la data 

înregistrării notificării și a documentației complete 

 

4. Realizare probe pentru instalația de utilizare în max. 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului 

 

Activități OD 

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

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

 

Activități 

solicitant 

Activități OD 

Activități 

solicitant 

          Actualizat: octombrie 2022 


