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Procedură privind racordarea utilizatorilor la Rețeaua Electrică de
Distribuție a S.C. TETAROM S.A.
S.C. TETAROM S.A în calitate de operator de rețea și totodată titular de licență pentru distribuția
energiei electrice, asigură accesul la Rețeaua Electrică de Distribuție (RED) proprie, în mod
nediscriminatoriu, tuturor operatorilor economici care furnizează energie electrică precum și
consumatorilor de energie electrică, cu condiția respectării normelor și standardelor de
performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.
Utilizatorii care solicită racordarea instalațiilor electrice proprii la RED a S.C. TETAROM S.A. vor
parcurge următoarele etape, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public:
1. etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator:
- Utilizatorul poate solicita informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a
racordării la RED TETAROM a locului consum pe care îl deține, prezentând datele
caracteristice ale acestuia.
2. depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare şi a documentaţiei aferente
pentru obţinerea avizului tehnic de racordare:
- Utilizatorul poate depune cererea de racordare și documentația aferentă: direct, prin
împuternicit legal, prin proiectant de specialitate sau prin furnizor.
- Cererea de racordare este un formular tip care se poate obține de la sediul S.C.
TETAROM S.A.
- Documentația anexată cererii de racordare trebuie să conțină, după caz:
- Avizul de amplasament, în copie, dacă este cazul;
- Datele tehnice și energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului;
- Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;
- Plan de situație la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum, vizat de
emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, în copie;
- Plan urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Plan urbanistic de detaliu (PUD) aprobat,
dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
- Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, în copie;
- Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra
terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie;
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Autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în
situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea
acestuia;
- Alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul
cererii sale.
În termen de 7 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare, S.C. TETAROM
S.A. verifică documentația depusă și în cazul în care constată că acesta este incompletă
solicită completarea acesteia.
În termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea documentației complete, S.C.
TETAROM S.A. transmite solicitantului factura de plată pentru emiterea avizului tehnic
de racordare.

3. stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către S.C. TETAROM S.A.
a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare:
- Soluția de racordare se stabilește de către S.C. TETAROM S.A. prin fișă de soluție sau
studiu de soluție, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public,
aprobat de ANRE.
- Studiul de soluție se elaborează pe bază de contract încheiat între S.C. TETAROM S.A. și
utilizator.
- În situația în care soluția de racordare se stabilește prin fișă de soluție, în termen de
maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete
depuse de utilizator, S.C. TETAROM S.A. va emite solicitantului Avizul Tehnic de
Racordare (ATR) care conține condițiile tehnico-economice de racordare la rețea și care
constituie, de asemenea, oferta operatorului de rețea la cererea de racordare a
solicitantului. În cazul soluțiilor de racordare stabilite pe bază de studiu de soluție, Avizul
Tehnic de Racordare este emis de S.C. TETAROM S.A. în termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una din
soluții. Termenele menționate anterior pot fi prelungite corespunzător în cazul în care
operatorul de rețea din amonte întârzie cu actualizarea Avizului Tehnic de Racordare /
Certificatului de racordare pentru rețeaua de distribuție a operatorului S.C TETAROM
S.A.
4. încheierea contractului de racordare între S.C. TETAROM S.A. şi utilizator:
- După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare,
utilizatorul poate solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de
racordare.
- La solicitarea utilizatorului, lucrările pentru realizarea instalației de racordare pot fi
executate de către un anumit proiectant sau constructor atestat, ales de către acesta cu
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condiția ca solicitantul să ceară în scris acest lucru înainte de încheierea contractului de
racordare.
Pentru realizarea racordării, utilizatorul achită operatorului de rețea, tariful de racordare
stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă.
Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa solicitării următoarele
documente:
- Avizul tehnic de racordare, în copie;
- Certificatul de înregistrare la registrul comerțului, în copie;
- Autorizaţia de construire a obiectivului sau, în cazul construcţiilor existente, actul
de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie;
- Acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public,
pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către
operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate
de instalaţia de racordare, dacă este cazul;
În termen de 10 zile calendaristice de la depunerea documentației complete, operatorul
de rețea va propune utilizatorului modelul de contract de racordare.
În cazul în care, pentru racordarea unui loc de consum, sunt necesare lucrări de
modificare ori deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea,
rezultate din avizul de amplasament, acestea se vor face de către operatorul de reţea ca
titular de investiţie, pe cheltuiala utilizatorului, conform reglementărilor autorităţii
competente, anterior încheierii contractului de racordare.
După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, operatorul
de reţea soluţionează toate problemele legate de realizarea racordării la reţeaua
electrică, respectiv asigură: proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiei
de racordare, inclusiv realizarea în instalaţiile din amonte de punctul de racordare a
tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii necesare în vederea preluării
consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametrii calitativi corespunzători
normelor în vigoare.

5. contractarea şi executarea lucrărilor, recepţionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de
racordare:
- Pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică se execută, după caz, următoarele
categorii de lucrări:
- a) lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru
crearea condiţiilor tehnice necesare racordării unui utilizator;
- b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor
cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare;
- c) lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare.
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Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la lit. a) se face de către operatorul de reţea
şi pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu reglementările legale.
Contractul de lucrări având ca obiect execuţia lucrărilor din categoria prevăzută la lit. b)
se va încheia de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant sau constructor
atestat, ales de către utilizator, dacă cere, în scris, în mod expres acest lucru operatorului
de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. În această situaţie, tariful de
racordare perceput de operatorul de reţea se va recalcula în mod corespunzător, corelat
cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul sau constructorul pe care acesta la ales.
Lucrările din categoria prevăzută la lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de
către un operator economic atestat numai după încheierea cu operatorul de reţea a
contractului de execuţie.
Realizarea lucrărilor din categoria corespunzătoare lit. c) este în responsabilitatea
utilizatorului şi se face pe cheltuiala lui.
După recepția ei, instalația de racordare va rămâne în patrimoniul operatorului de reţea
şi va putea fi folosită pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea reglementărilor
tehnice în vigoare.

6. emiterea certificatului de racordare
- Pentru un loc de consum, S.C. TETAROM S.A. are obligația să emită și să transmită
utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la
recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, cu condiția depunerii de către
utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de rețea, a dosarului instalației de
utilizare întocmit de executantul acesteia.
- Emiterea certificatului de racordare pentru un loc de consum de către S.C. TETAROM S.A.
se face din oficiu, fără a fi necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului.
- Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmește după realizarea fizică a acesteia și cuprinde
următoarele documente:
- declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul
tehnic de racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic
verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data
executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub
tensiune;
- procesele-verbale care confirmă efectuarea verificărilor şi recepţiei la terminarea
lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare, buletine de încercări şi altele asemenea.
- Dosarul instalaţiei de utilizare cuprinde, după caz, şi următoarele documente:
- schema monofilară a instalaţiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea
conducerii prin dispecer, dar cel puţin la nivel de interfaţă cu instalaţia de
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racordare, staţia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecţiilor
prevăzute şi a reglajelor acestora;
- schema de racordare la reţeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de
operatorul de reţea.
Emiterea certificatului de racordare de către S.C. TETAROM S.A. se face gratuit.

7. punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare
- Punerea sub tensiune a instalaţiei electrice a utilizatorului se face de către S.C. TETAROM
S.A. după emitere certificatului de racordare și încheierea de către utilizator a
contractului pentru transportul, distribuția și/sau furnizarea energiei electrice, cu
respectarea normelor în vigoare.
- Termenul de punere sub tensiune a instalației de utilizare este de maximum 10 zile
calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau
furnizarea energiei electrice și se prevede în contractul de racordare.
- Utilizatorul are obligația să asigure operarea și mentenanța instalațiilor proprii în
conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat și autorizat conform
prevederilor legale sau prin operatori economici atestați conform legii.

NOTĂ: Prezenta procedură are caracter pur informativ și orice diferențe între aceasta și Ordinul ANRE nr.
59/2013 sau alte reglementări tehnice în vigoare vor fi interpretate în favoarea acestora din urmă!

5
ISO 9001:2008

