
În conformitate cu Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea 

serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019 

Pentru eliberarea avizului de racordare, la cerere se solicită următoarele acte (conform 

regulamentului): 

1) în cazul persoanelor fizice: 

a) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de 

consum/producere respectiv și, după caz, asupra terenului; 

b) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să 

reprezinte interesele solicitantului, după caz; 

2) în cazul persoanelor juridice: 

a) copia deciziei de înregistrare eliberată de Agenția Servicii Publice; 

b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de 

consum/producere respectiv; 

c) planul de amplasare în zonă a instalației de utilizare sau a centralei electrice, pentru care se solicită 

racordarea; 

d) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenului, după caz; 

e) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să 

reprezinte interesele solicitantului, după caz; 

f) pentru racordarea instalațiilor de utilizare, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul și 

puterea utilajelor ce se vor utiliza. 

La etapa de înregistrare a cererii pentru eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este 

în drept să solicite prezentarea unor date suplimentare față de cele specificate în conformitate cu cerințele 

Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport și de distribuție și Codului rețelelor electrice, în 

condițiile art.96 alin.(8) din Legea cu privire la energia electrică. 

La cerere pentru eliberarea avizului de racordare, în cazul consumătorului casnic/noncasnic, 

se anexează următoarele acte (indicate în cerere): 

 Buletin de identitate (casnic); 

 Certificat de înregistrare (noncasnic); 

 Extras din Registru 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); 

 Pentru șantiere de construcție, certificat de urbănizm / autorizația de construcție 

(casnic/noncasnic); 

 Certificat TVA (noncasnic); 

 Calculul puterii pentru solicitare mai mare de 50 kW (casnic/noncasnic). 

   


