ETAPELE RACORDĂRII LA REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A SERVICIILOR GENERALE ALE SE DEVA
ŞI FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE LA UTILIZATORII FINALI ALIMENTAŢI DIN ACEASTĂ
REŢEA

1. Clientul final solicită în scris informaţii despre posibilităţile de conectare;
STI-TE răspunde în termen de 15 zile lucrătoare.
2. Clientul final depune cererea de racordare şi documentaţia anexată (formular F01);
Compartimentul Depozite Vânzări Contracte verifică documentaţia depusă în termen de 7
zile lucrătoare iar în termen de 10 zile lucrătoare întocmeşte şi transmite factura de
emitere a avizului tehnic de racordare.
STI-TE şi Secţia Electrică stabilesc fişa de soluţie (formular F02) şi calculează tariful de
emitere al ATR.
3. După achitarea de către clientul final a tarifului de eliberare a ATR, acesta se emite în
termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete (formular F03).
În cazul modificării ATR din motive administrative termenul este de 10 zile lucrătoare.
4. După primirea ATR clientul poate cere în scris încheierea contractului de racordare ( la
documentaţia deja depusă se mai adaugă copia ATR);
SE Deva trimite în 10 zile proiectul de contract de racordare, care se semnează de ambele
părţi( formular F04).
5. STI-TE propune prin fişa de soluţie lucrările din amonte de punctul de racordare, precum şi
componenţa instalaţiei de racordare, care se realizează de personalul Secţiei electrice, în
baza autorizaţiei de lucru în instalaţiile proprii.
6. La finalizarea instalaţiei de racordare Secţia electrică întocmeşte împreună cu
reprezentantul clientului final un proces verbal de încheiere a lucrărilor, conform
instrucţiunilor proprii aferente lucrărilor din cadrul SEDeva.
7. Certificatul de racordare (formularul F05) se emite gratuit şi se transmite clientului final în
termen de 10 zile lucrătoare de la recepţia instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de
către clientul final a dosarului instalaţiei de utilizare.
Pentru actualizarea CR în cazul modificării datelor tehnice şi energetice, fără a fi necesare
lucrări suplimentare sau modificări în instalaţia electrică din amonte, STI-TE comunică în 15
zile condiţiile de actualizare ale CR iar în termen de 10 zile de la data depunerii
documentaţiei complete actualizează şi transmite CR.
Pentru actualizarea CR din motive administrative, termenul este de 10 zile de la data
depunerii documentaţiei complete.
8. STI-TE întocmeşte anexele tehnice ale contractului de furnizare (formularele F07-F14) iar
CDVC întocmeşte, semnează şi transmite contractul clientului final (formular F06)
9. Secţia Electrică pune sub tensiune finală instalaţia de utilizare după emiteres CR şi
semnarea contractului de furnizare a energiei electrice

