Notă de prezentare a proiectului de Ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de
racordare la rețelele electrice de interes public – faza a II-a
Având în vedere propunerile și observațiile primite din partea operatorilor economici în etapa
anterioară de consultare publică pe marginea proiectului de ordin pentru aprobarea Contractelorcadru de racordare la rețelele electrice de interes public care abrogă Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2015 pentru aprobarea
Contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 153 din 3 martie 2015 (Contracte-cadru), și ținând cont de principiile
transparenței decizionale stabilite prin prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, ANRE propune spre consultare publică
proiectul respectiv în faza a II-a.
În plus față de proiectul supus consultării publice anterioare, au fost avute în vedere următoarele:
- precizarea înlocurii sintagmei ”loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere”
cu ”loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere şi/sau instalație de stocare
și/sau sistem de înaltă tensiune în curent continuu.” astfel încât dispozițiile proiectului de ordin
să fie aplicabile și pentru instalațiile de stocare și/sau sistemele de înaltă tensiune în curent
continuu (HVDC), prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de
instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de
generare, Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod
de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent
continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu și Regulamentul
(UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind
racordarea consumatorilor;
- reducerea termenelor aferente unor etape ale procesului de racordare la rețelele electrice de
interes public prevăzute în Contracte-cadru, corelat cu modificările și completările
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
59/2013 (Regulament);
- clarificarea faptului că acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare pe care o
obține utilizatorul în situația încheierii directe de către acesta a contractului pentru proiectarea și
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execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare cu un anumit proiectant şi/sau
constructor, este obținută în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către utilizator;
- introducerea, pentru situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în
condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulament a unui termen pentru montarea de
către operatorul de rețea a contorului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură și
protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a
energiei electrice aferent acestuia/transformatoarelor de măsurare aferente grupului de măsurare,
după caz, în funcție de soluția de racordare, de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării
terminării lucrărilor transmise de către utilizator operatorului de rețea;
- completarea prevederilor din Anexa nr. 2 din Contractele-cadru, prevăzută pentru situația în
care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea
instalației de racordare, referitoare la componentele tarifului de racordare ce urmează să fie
plătite de către utilizator operatorului de rețea (Ti și Tu), în sensul clarificării faptului că acestea
acoperă cheltuielile operatorului de rețea pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40,
alin. (3) din Regulament;
- completarea prevederilor din Anexa nr. 2 referitoare la componenta corespunzătoare realizării
instalaţiei de racordare ce urmează să fie plătită de către utilizator proiectantului/constructorului
cu care a încheiat contractul pentru realizarea lucrărilor de proiectare/execuție a instalației de
racordare (Tr), în sensul clarificării faptului că aceasta se stabilește conform prevederilor art. 44,
alin. (5) și alin (51) lit. b) din Regulament;
- includerea confirmării referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a
instalației de racordare de către executantul lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în
cuprinsul notificării la terminarea lucrărilor, document pe care utilizatorul îl transmite
operatorului de rețea în vederea recepției și punerii în funcțiune a instalației de racordare.
Această completare este introdusă pentru situația încheierii directe a contractului pentru
proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, de către utilizator cu
un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta și are în vedere evitarea
eventualelor situații de neîncasare a plăților de către societățile comerciale atestate pentru
executarea lucrărilor de realizare a instalației de racordare;
- introducerea termenelor aferente recepţiei și punerii în funcţiune de către operatorul de rețea a
instalaţiei de racordare având în vedere faptul că prevederile în vigoare se referă doar la termenul
total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia, recepţia și punerea în
funcţiune a branşamentului, exclusiv pentru situația în care contractul pentru proiectarea şi/sau
execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare este încheiat de operatorul de rețea.
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Astfel, au fost introduse următoarele termene pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalației
de racordare, curgând de la data notificării terminării lucrărilor:
 maximum 15 zile calendaristice pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua
de medie tensiune, indiferent de modalitatea de contractare a lucrărilor pentru realizarea
instalației de racordare;
 maximum 10 zile calendaristice pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua
de joasă tensiune, în cazul contractării lucrărilor de realizare a instalației de racordare
conform art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulament;
- schimbarea datei pentru intrarea în vigoare a ordinului la 1 noiembrie 2020.
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 email srtee@anre.ro.
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