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Referat de aprobare a proiectului de Ordin pentru aprobarea
Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
1. Cadrul de reglementare în baza căruia se emite Ordinul pentru aprobarea
Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
Se propune emiterea Ordinului pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de
amplasament de către operatorii de reţea (Metodologie), în baza următoarelor prevederi normative:
-

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 160/2012;

-

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat
prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
59/2013, cu modificările și completările ulterioare (Regulament de racordare).

2. Motivele de fapt care au condus la emiterea ordinului
Emiterea de către operatorul de reţea a unui aviz de amplasament pentru un obiectiv a cărui
instalaţie electrică urmează să se racordare la reţelele electrice de interes public, constituie o etapă
preliminară procesului de racordare la reţelele electrice.
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 27 alin. (1) din Regulamentul de
racordare, în situaţia în care obiectivul construit nu respectă normele tehnice privind delimitarea
zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, operatorul de reţea se află în
imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare. În acest caz, operatorul de reţea emite un aviz
de amplasament nefavorabil, în care sunt indicate obligatoriu soluţii pentru remedierea situaţiei:
devierea sau mutarea instalaţiilor existente ale operatorului de reţea, realizarea unor lucrări de
modificare a instalaţiilor reţelei electrice pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de
norme.
Conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Regulamentul de racordare, în cazul în care, pentru
racordarea unui loc de producere sau de consum sunt necesare lucrări de modificare pentru
îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori lucrări de deviere a instalaţiilor
electrice existente ale operatorului de reţea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se
realizează pe cheltuiala utilizatorului, prin încheierea cu operatorul de reţea a unui contract pentru
eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, conform prevederilor

Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată de
ANRE.
Metodologia stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament de
către operatorii de reţea, inclusiv pentru încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului
şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă şi pentru realizarea lucrărilor de eliberare a
amplasamentului/realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul propus şi reţelele electrice.
3. Cauzele care au condus la emiterea actului administrativ
În prezent este în vigoare Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii
de reţea aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 48/ 2008. Ordinul ANRE nr. 48/2008 a fost emis în temeiul Legii energiei electrice
nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (2) din Regulamentul
privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 90/2008.
Revizuirea Metodologiei este impusă de necesitatea armonizării documentului cu prevederile Legii
energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare şi
ale Regulamentului de racordare.
La elaborarea prezentului proiect au fost luate în considerare prevederile actelor normative
menționate.
4. Analiza comparativă dintre Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de
către operatorii de reţea aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/ 2008 şi proiectul propus
Principalele modificări faţă de prevederile Metodologiei în vigoare sunt următoarele:


Au fost introduse precizări referitoare la calculul tarifului pentru emiterea avizului de
amplasament în situaţia unei reţele edilitare cu lungime mai mare sau egală cu 1 km.
Precizările sunt necesare pentru explicitarea modului de aplicare a prevederilor Ordinului
ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice
de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament. În scopul evitării
perceperii de către operatorii de reţea a unor tarife nejustificate pentru emiterea avizelor de
amplasament, precizările se referă şi la faptul că tariful pentru emiterea avizului de
amplasament în situaţia unei reţele edilitare se calculează cu luarea în considerare numai a
lungimii reţelei edilitare pentru care se verifică şi se stabilesc condiţiile de
compatibilitate cu reţeaua electrică.



S-au introdus prevederi referitoare la calculul tarifului pentru emiterea avizului de
amplasament în situaţia lucrărilor aferente infrastructurii de transport rutier, feroviar, naval.
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În Metodologia în vigoare nu există prevederi în acest sens şi considerăm utilă menţionarea
explicită a faptului că în aceste situaţii tariful de emitere se calculează similar situaţiei unei
reţele edilitare.


Au fost eliminate referirile la obţinerea avizului de amplasament prin intermediul
structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene sau locale, ca urmare a abrogării
prevederilor referitoare la această posibilitate din cadrul Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.



S-au introdus prevederi referitoare la emiterea avizelor de amplasament favorabil
condiţionat pentru proiecte de infrastructură de transport transeuropeană, în conformitate cu
prevederile OUG nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării
proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. Astfel, pentru aceste proiecte, operatorul de reţea are
obligaţia să emită avizul de amplasament favorabil condiţionat în termen de 10 zile
calendaristice de data depunerii cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a
documentaţiei complete, însoţită de memoriul tehnic ce va cuprinde în mod obligatoriu
poziţionarea reţelelor de utilităţi.



Pentru situaţia în care obiectivul pentru care se solicită emiterea avizului de amplasament
este o locuinţă individuală pentru racordarea căreia s-a cerut o putere mai mică de 30 kVA,
dacă nu există reţea electrică de joasă tensiune la o distanţă mai mică de 100 m şi nici nu
sunt îndeplinite condiţiile preliminare pentru realizarea acesteia, operatorul de distribuţie
concesionar emite aviz de amplasament nefavorabil char dacă amplasamentul propus nu
afectează reţeaua electrică. Fac excepţie situaţiile în care solicitantul avizului de
amplasament pentru construirea locuinţei prezintă, în cadrul unui document semnat, o
soluţie de alimentare a acesteia cu energie electrică diferită de racordarea la reţeaua electrică
de distribuţie publică de joasă tensiune, pentru care îşi exprimă opţiunea fermă; documentul
în cauză constituie anexă la avizul de amplasament.
Aceste prevederi au ca scop evitarea apariţiei cazurilor în care se construiesc locuinţe
individuale amplasate la distanţe mari faţă de reţelele electrice de distribuţie, pentru
racordarea cărora este necesară extinderea reţelelor electrice, a căror realizare este
ineficientă economic pentru operatorul de reţea. S-a avut în vedere faptul că în situaţia
locuinţelor, alimentarea cu energie electrică reprezintă o necesitate.
Prevederile nou introduse sunt în acord cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare: „Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către
investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile
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administraţiei publice competente pentru: a) asigurarea şi racordarea/branşarea la
infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor
de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament” şi ale art. 24 alin. (1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul MDRL nr.
839/2009: „În vederea constituirii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, este necesară obţinerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de
utilităţi

urbane

(alimentare

cu

apă,

canalizare,

electricitate,

gaze,

termoficare,

telecomunicaţii, salubritate, transport urban - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi
racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz) stabilite prin certificatul de
urbanism, inclusiv pentru restricţiile impuse pentru siguranţa funcţionării reţelelor de
transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, după caz”.


Corelativ cu noile prevederi menţionate la punctul anterior, s-a introdus obligaţia
operatorului de reţea de a informa în scris autorităţile administraţiei publice locale şi
centrale cu privire la numărul locuinţelor din zonă pentru care sunt emise avize de
amplasament nefavorabile şi/sau sunt înregistrate cereri de racordare pentru care nu s-au
putut stabili soluţii de racordare deoarece nu există în apropiere reţea electrică de distribuţie
publică de joasă tensiune. Prin această informare se comunică modalitatea de finanţare şi
realizare a reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea
reţelelor de distribuţie, precum şi etapele procesului de evaluare a condiţiilor de finanţare a
lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie,
prevăzute în cadrul planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, conform prevederilor
actelor normative în vigoare.



Au fost eliminate prevederile referitoare la condiţia ca termenul de plată a costului lucrărilor
ce fac obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea
condiţiilor de coexistenţă să nu depăşească data de finalizare a lucrărilor. Această
modificare a avut în vedere respectarea legislaţiei specifice aferente efectuării de plăţi în
avans din fonduri publice, având în vedere că sunt situaţii în care solicitantul poate face plăţi
numai în condiţiile respectării legislaţiei specifice plăţilor din fonduri publice.



S-au introdus precizări suplimentare referitoare la elaborarea de către operatorul de reţea a
studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului. În acest sens, s-a prevăzut explicit
posibilitatea ca operatorul de reţea să încheie contractul pentru elaborarea studiului de
soluţie cu un operator economic atestat, ales de către utilizator. Pentru situaţia în care
utilizatorul solicită ca execuţia studiului de soluţie să se facă cu un anumit proiectant ales de
către acesta, s-a prevăzut termenul maxim de 3 zile lucrătoare pentru recalcularea costului
studiului de soluţie de către operatorul de reţea, corelat cu rezultatul negocierii dintre
utilizator şi proiectantul pe care acesta l-a ales.
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5. Consultare publică
6. Impactul socioeconomic și efectele asupra mediului macroeconomic
Apreciem că modificările şi completările aduse prevederilor Metodologiei în vigoare vor avea un
impact pozitiv asupra activităţii de emitere de către operatorii de reţea a avizelor de amplasament
deoarece sunt în sensul explicitării etapelor, a acţiunilor operatorului de reţea, a modalităţii de
stabilire a tarifelor de emitere a avizelor.
Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport sunt investiţii publice de importanţă
strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi
creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi
dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional. Completările referitoare la emiterea avizelor de
amplasament favorabile condiţionate pentru proiecte de infrastructură de transport transeuropeană
au ca efect evitarea întârzierilor în implementarea acestor proiecte, cu impact favorabil în asigurarea
accelerării realizării interconectării dintre reţeaua de transport de interes naţional/regional cu cea
europeană.
O parte din prevederile nou introduse au ca scop evitarea apariţiei cazurilor în care se construiesc
locuinţe individuale amplasate la distanţe mari faţă de reţelele electrice de distribuţie, pentru
racordarea cărora este necesară extinderea reţelelor electrice, a căror realizare este ineficientă
economic pentru operatorul de reţea. În aceste cazuri, proprietarii imobilelor s-ar afla într-o situaţie
extrem de dificilă având în vedere necesitatea asigurării alimentării cu energie electrică a
locuinţelor.
În considerarea celor menționate, precum și a dispozițiilor art. 6 alin. (3) coroborate cu prevederile
art. 30 alin. (1) litera c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale
art.54 și art.55 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
561/2009, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei
pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea.
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