Nr. de înregistrare

S.A. "RED Nord"

CERERE
pentru eliberarea avizului de racordare a locului de consum a energiei electrice
Către S.A. „RED-Nord”
Persoană fizică / juridică__________________________________________, cu sediul în localitate___________________________,
(se subliniază categoria persoanei)

raionul / sectorul________________________________________, str. _______________________________________, nr.________,
telefon fix (0___)__________________, mobil (0___)__________________, fax________________,IDNO______________________,
cod TVA_______________________, cont de decontare______________________, deschis la Banca__________________________,
Codul Băncii__________________, reprezentant(ă) prin_____________________, intervin cu solicitare de primirea a Avizului de
Racordare pentru racordarea la reţeaua electrică a locului de consum, conform următoarelor criterii:
1

Adresa locului de consum:

2

Descrierea amplă locului de
consum:

raionul/sectorul_____________________________, str._________________________, Nr._________
şantier de constr.

casă part.

obiect comercial

bloc locativ

______________________________________________

obiect industrial

(spre exemplu:gheretă )
(altele, de indicat)

permanentă

provizorie

reperfectarea documentelor

3

Tipul racordării:

4

Categoria de fiabilitate:

III categoria

II categoria

I categoria

5

Tensiunea nominală:

220V

380V

>1000V

Puterea necesară totală:
6

7

8

temporară
mărirea puterii *
* Completarea pct. 12 este obligatoriu

_________________ kW (Notă: dacă P >10kW, completarea pct.12 este obligatoriu)

inclusiv a celui mai mare motor electric: _________________ kW
Scopul utilizării e. e.:

Alte informaţii:

necesităţi casnice

comerciale

industriale (producere)

alt scop

obiect nou

obiect existent

iluminarea drumului prin localitate

_______________
(altele, de indicat)

9

Primirea Avizului de
Racordare:

10

E-mail:

11
12

Solicitantul:

E-mail
Poşta Moldovei
la ghişeul Oficiului Comercial *
*după 10 zile calendaristice de la data completării cererii prezente.
data completării

(Reprezentantul solicitantului)

L.Ş.

semnătură

Puterea, racordată la
moment/suplimentar
solicitantă:

_________________ kW / _________________ kW

-

-

Acte anexate:
Buletin de identitate (casnic)
Certificat de înregistrare (noncasnic)
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juruduce (noncasnic)
Actul ce atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, înregistrat la oficiul cadastral (casnic/noncasnic)
Actul ce atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului (casnic/noncasnic)
Pentru şantiere de construcţie, certificat de urbănizm / autorizaţia de construcţie (casnic/noncasnic)
Certificat TVA (noncasnic)
Calculul puterii pentru solicitare mai mare de 50 kW (casnic/noncasnic)
Declar de propria răspundere că datele din documentele prezentate în copie, anexate cererii, sunt în conformitatea cu originalele.
Notă: cerere nu va fi înregistrată dacă vre-un loc de consum al consumatorului are datorii, cerere nu va fi înregistrată dacă solicitantul nu
a prezentat toate documentele necesare.
Transmis nr.________ documente, la data
Recepţionat nr.______ documente, la data

-

-

-

-

_____________________________________________

(Numele, Prenumele/Ştampila şi semnătura solicitantului)

_____________________________________________
(Numele, Prenumele şi semnătura)

Actele enumerate pot fi expediate în adresa operatorului de reţea în forma electronică cu cererea îndeplinită pe e-mail: rednord.tehno@gmail.com,
cu păstrarea terminului de eliberare a avizului de racordare.

