
Nr. de înregistrare

CERERE
pentru eliberarea avizului de racordare a locului de producere a energiei electrice

Către S.A. ,,RED-Nord”

Persoana fizica / juridica ___________________________, cu sediul in localitate _________________________________________
(se subliniază categoria persoanei)

raionul I sectorul_________________________________________ , str._______________________________________, nr.____,

telefon fix (0)___________________, mobil (0) ____________________, fax____________ IDNO________________________,

cod TV A ______________________, cont de decontare_____________________, deschis la Banca________________________,

Codul Băncii ___________________, reprezentant(a) prin _____________________ , intervin cu solicitare de primire a Avizului

de racordare a locului de producere a energiei electrice conform cererii și actelor anexate.

.

Acte necesare :

Buletin de identitate (casnic)

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (noncasnic)

Actul ce atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, înregistrat la oficiul cadastral (casnic/noncasnic)

Actul ce atestă dreptul de folosință asupra imobilului (casnic/noncasnic)

Certificat de urbanism ce atestă dreptul de proiectare a centralei electrice / sursă de generare (casnic/noncasnic)

Certificat TVA (noncasnic)

Declar de propria răspundere ca datele indicate în prezenta cerere, cît și din documentele prezentate in copie, anexate

cererii, sunt veridice și în conformitatea cu originalele.

Notă: Cererea nu va fi înregistrată dacă unul din locurile de consum/producere, existente, ale consumatorului are datorii, sau dacă

nu sunt prezentate toate actele necesare.

* În cazul solicitării contorizării net, puterea electrică a generatorului nu poate să fie mai mare de puterea contractată la moment

pentru consum. Puterea sursei de generare nu va fi mai mare de 200 kW.

** În cazul solicitării racordării în comun a mai multor surse de generare, se indică puterea sumară a lor.

*** Termen prevăzut în p.27(3) a Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de

distribuţie a energiei electrice.

Transmis la data __________________

Numele, Prenumele/Ștampila și semnătura _____________________________________________________________________

Recepționat: nr. înregistrării_____________, data_____________________

Persoana care a recepționat: __________________________________________________

Atît cererea, cît și actele anexate, pot fi expediate în adresa operatorului de rețea în formă electronică, e-mail: dezvoltare@rednord.md,

cu păstrarea termenului de eliberare a avizului de racordare.

1. Adresa locului de producere
raionul___________, localitatea_____________, str. _________________,

nr.___

2. Descrierea locului de producere producător eligibil contorizare net*

3. Tipul sursei de producere eolian fotovoltaic hidro biomasă altă sursă

4. Tensiunea nominală 220 V 380 V 10000 V

5. Puterea contractată la moment _____________kW

6. Puterea electrică a generatorului** _____________kW

7. Puterea pentru servicii proprii _____________kW

8. Numărul contului de decontare ________________________ (dacă există în locul de producere)

Poșta Moldovei e-mail la ghișeul oficiului comercial
9. Primirea Avizului de racordare

***în 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii prezentate

10. Adresa de e-mail _____________________________________________


