AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI
Cabinet Președinte

Notă de prezentare a proiectului de Ordin
………..
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind racordarea utilizatorilor la

reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

ANRE supune consultării publice proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
59/2013, cu modificările și completările ulterioare (Regulament).
Proiectul de ordin propus spre consultare publică constă în modificarea prevederilor art.
14 alin. (1) lit. d) din Regulament, în sensul armonizării acestora cu prevederile art. 14 alin. (1)
lit. c) din Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea,
aprobată prin Ordinul ANRE nr. 25/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, proiectul de act normativ stabilește prevederi referitoare la contractul pentru
proiectarea și execuția lucrărilor de întărire prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Regulament,
respectiv a lucrărilor de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în
vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum și/sau de
producere. Astfel, utilizatorul are posibilitatea să aleagă un proiectant/constructor atestat de
autoritatea competentă pentru realizarea acestor lucrări. Utilizatorul trebuie să solicite în scris,
explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.
De asemenea, proiectul de ordin include reguli specifice pentru realizarea racordării
ocazionale la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune a instalațiilor aparținând
autorităților judiciare și de aplicare a legii.
Invităm părțile interesate să transmită în scris observațiile/propunerile referitoare la
prezentul document, prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la
adresa de e-mail srtee@anre.ro.
Implementarea prevederilor prezentului act normativ vine în sprijinul utilizatorilor,
asigurând eficientizarea activităților privitoare la racordarea acestora la rețelele electrice de
interes public și dând posibilitatea utilizatorilor să evite prelungirea termenelor de realizare a
lucrărilor respective.
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