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CERERE DE RACORDARE / ELIBERARE AVIZ TEHNIC DE RACORDARE / ELIBERARE CERTIFICAT DE 
RACORDARE 

 
 
 
 

1. Datele de identificare ale locului de consum 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Datele de identificare ale utilizatorului, a proiectantului de specialitate al instalaţiei de utilizare şi ale 
furnizorului de energie electrică căruia I se adresează cererea 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Tipul instalaţiilor de consum pentru care se solicit racordarea 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Data estimate solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare de la locul de consum 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Datele estimate solicitate dacă pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului 
de consum se produce etapizat 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Puterea instalată , puterea maxim simultan absorbită şi evoluţia acesstora conform etapelor de dezvoltare 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Cerinţe specific ale utilizatorului privind tipul grupului de măsurare a energiei electrice sau informaţii 
pentru stabilirea acestuia, dacă este cazul 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Cerinţe tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentării , pentru a fi avute în vedere la stabilirea 
soluţiei de racordare la reţeaua electrică, dacă este cazul 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu 
originalul a documentelor anexate cererii în copie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
********************************************************************************************************************************** 

 
Pentru un loc de consum, documentaţia ce trebuie anexată cererii de racordare cuprinde, în funcţie de categoria 

de utilizator următoarele documente : 
a) aviz de amplasament în copie, dacă este cazul ; 
b) datele tehnice şi energetice ale locului de consum , conform reglementărilor în vigoare la data depunerii 

cererii de racordare , inclusive datele energetice conţinute în Modelul de aviz tehnic de racordare; 
c) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul sau instalaţia 

ce se realizează pe locul de consum, în termen de valabilitate, în copie; 
d) planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de 

urbanism ca anexă la acesta , pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în 
copie; pentru construcţiile existente care nu se modifică este sufficientă schiţa de amplasament , cu 
coordinate din care să rezulte precis poziţia locului de consum; 

e) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost 
solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; 

f) copia actului de identitate , certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de 
funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; 

g) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii 
care constituie locul de consum pentru care se solicit racordarea, în copie;în cazul spaţiilor care nu sunt 
proprietatea utilizatprului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice ; 

h) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum respective, în termen de 
valabilitate , în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea 
acestuia; 

i) alte documente pe care solicitantul consider necesar să le depună în sprijinul cererii sale 
 
 
********************************************************************************************************************************** 

 
 

Pentru un loc de consum pentru racordarea căruia există un aviz tehnic de racordare sau un certificate de 
racordare valabil, documentaţia anexată cererii de actualizare a acestuia cuprinde, după caz : 

a) documentele menţionate la capitolul anterior, dacă este necesară creşterea puterii absorbite din reţeaua 
electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectov, determinate de extinderea activităţii 
proprii, de dotarea suplimentară sau de racordarea, în condiţiile legii, a unui utilizator la reţelele proprii; 

b) descrierea modificărilor de natură administrative faţă de situaţia anterioară şi, după caz , documentele de la 
capitolul anterior corespunzătoare speţei respective, dacă au loc una din următoarele situaţii, fără depăşirea 
puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de 
consum: 

- racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile, legii, a instalaţiilor unui alt 
utilizator 

- reducerea puterii absorbite la un loc de consum în urma separării instalaţiilor unui alt 
consummator racordat initial la instalaţia sa 

- dezvoltarea în etape a activităţii utilizatorului, necesitând etapizarea puterii aprobate prin avizul 
tehnice de racordare 

c) în copie, actele doveditoare ale situaţiilor în care nu se depăşeşte puterea aprobată prin avizul tehnic de 
racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi fără modificarea unor elemente 
de natură tehnică, dar cu modificarea unor elemente de natură administrative : 

- schimbarea datelor de identificare a respectivului loc de consum din motive 
administrative(schimbarea denumirii localităţii,a străzii, a numărului imobilului, etc) 

- schimbarea titularului locului de consum prin preluarea obiectivului de la locul de consum 
respective prin cumpăarre,moştenire,etc 

- schimbarea denumirii utilizatorului 
d) memoriu explicativ privind necesitatea modificării instalaţiei de racordare şi documente care să susţină 

această cerere, în următoarele situaţii : 
- modificarea punctului de delimitare a instalaţiilor 
- modificarea punctului de măsurare 
- creşterea gradului de continuitate a alimentării asigurat de instalaţia de racordare 
- îndeplinirea unor condiţii privind alimentarea cu energie electrică ce impugn introducerea de 

elemente noi sau modificarea ori înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare cu altele 
având alte caracteristici tehnice 

 
 
                                                                                                                       SEMNĂTURA UTILIZATORULUI 




