Notă de prezentare a Proiectului de ordin

pentru modificarea şi completarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor
pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei (Metodologie),
aprobată prin Ordinul ANRE nr. 36/2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din
08 martie 2019 – faza II
Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea
localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei, a fost aprobată prin Ordinul ANRE
nr. 36/2019 și se aplică de către operatorii concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice
începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial.
Pe parcursul perioadei de aplicare a acestei Metodologii au fost identificate o serie de aspecte ce
necesitau clarificări, ANRE propune modificarea și completarea Metodologiei conform Proiectului de
ordin supus dezbaterii publice.
Principalele modificări și completări aduse prin Proiectul de ordin se rezumă la următoarele
aspecte:
Se propune ca Metodologia să fie aplicabilă şi în cazul în care există un singur utilizator, sau un
grup de utilizatori persoane fizice/juridice care solicită direct operatorului de distribuție dezvoltarea reţelei
electrice de interes public în vederea racordării în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism.
S-a prevăzut posibilitatea ca şi utilizatorul/grupul de utilizatori să adreseze operatorului de
distribuţie concesionar cererea de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie, prin intermediul unui
împuternicit, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: pentru racordarea locurilor de consum este
necesară dezvoltarea rețelei electrice de distribuție, autoritatea publică informează operatorul sau
utilizatorul/grupul de utilizatori asupra faptului că nu poate participa la cofinanțarea dezvoltării de rețea, în
cazul în care aceasta nu este justificată economic pentru operator și utilizatorul/grupul de utilizatori doresc
să participe la cofinanțarea dezvoltării de rețea.
S-au adus modificări definiției extinderii în sensul în care aceasta reprezintă dezvoltarea rețelei
electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin
realizarea, într-o zonă în care nu există rețea, situată în intravilanul unei localități electrificate a unor noi
capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea
racordării unuia sau a mai multor locuri de consum.
S-au adus clarificări privind dezvoltarea rețelei electrice necesare pentru racordarea utilizatorilor
individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale solicitată de un
dezvoltator, în sensul că acestea se soluționează în conformitate cu prevederile Regulamentului de
racordare în vigoare.

Avînd în vedere prevederile art. Art. 1. punctul 37 din Legea pentru modificarea și completarea
Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte
normative nr. 155/2020 s-a prevăzut ca operatorul de distribuție concesionar să cofinanțeze lucrările de
dezvoltate în limita cotei eficiente stabilite prin Metodologie, astfel:
a) Itotal în cazul în care Ief este cel puțin 80% din valoarea Itotal a investiției;
b) Ief în cazul în care Ief este mai mică de 80% din valoarea Itotal a investiției.
În situaţia în care cererea de extindere a rețelei în vederea racordării a fost depusă de un
utilizator/grup de utilizatori, acesta/aceștia, dacă doresc, trebuie să suporte integral diferența dintre
valoarea totală a investiţiei şi valoarea ce revine operatorului de distribuţie concesionar în condiţiile
precizate în Metodologie. În acest caz, finanțarea investiției se realizează prin încheierea unui contract de
cofinanțare direct între operatorul de distribuție concesionar și utilizatorul/grupul de utilizatori care au
solicitat dezvoltarea de rețea în vederea racordării.
S-a prevăzut posibilitatea ca în cazul în care, ca urmare a notificării transmise de operatorul de
distribuție, autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori care au solicitat racordarea la rețea în zona
pentru care s-a solicitat dezvoltarea rețelei electrice de distribuție decid să finanțeze integral investiția cu
valoarea Itotal, lucrarea se realizează de către aceștia în calitate de titulari de investiție, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare. Și în această situație se încheie contractul de cofinanțare. Totodată, pentru
această situație s-a prevăut ca după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor verbale de recepție la
terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar să
returneze autorității publice și/sau utilizatorilor/grupului de utilizatori cota sa de cofinanțare stabilită în
conformitate cu prevederile Metodologiei; operatorul de distribuție concesionar preia în folosință întreaga
rețea și în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite.
Pentru a facilita realizarea lucrărilor de dezvoltare de reţele electrice de distribuţie în cazul în care
autoritatea publică nu are PUZ și, prin urmare, nu transmite acest document conform prevederilor
Metodologiei, s-a inclus prevederea conform căreia este posibilă înlocuirii acestuia cu un document
similar, aprobat printr-o hotărâre a consiliului local, din care trebuie să rezulte informațiile necesare
întocmirii studiului de fezabilitate. Aceasta modificare a fost solicitată de autoritățile publice locale, care
au arătat că în bugetele locale nu sunt prevăzute întotdeauna sume pentru întocmirea acestui Plan
urbanistic zonal (PUZ).
S-au adus clarificări privind suportarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de
fezabilitate, în sensul că aceste cheltuieli intră în sarcina celui care a solicitat opreratorului dezvoltarea
rețelei în vederea racordării, și anume, autoritatea publică, respectiv utilizatorul/grupul de utilizatori, în
situația în care solicitantul renunță la cofinanțarea lucrărilor.
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publică/utilizator/grupul de utilizatori privind rezultatele studiului de fezabilitate va cuprinde, pe lângă
documentele deja menţionate, oferta acestuia pentru executarea lucrării în condițiile pieței şi informarea
utilizatorului cu privire la dreptul de a opta pentru un anumit operator economic atestat pentru execuția
lucrării.
S-au adus clarificări referitoare la aplicarea Metodologiei în cazul cererilor de dezvoltare a rețelei
electrice de distribuție depuse înainte de data intrării acesteia în vigoare. Astfel, Metodologia se aplică
numai pentru cererile pentru care nu a fost încheiat contractul de cofinanțare şi nu au fost puse în
funcțiune instalațiile care fac obiectul cererii de extindere sau dezvoltare a rețelei electrice de distribuție.
Capacitățile energetice care au rezultat în urma lucrărilor de dezvoltare a rețelei electrice de
distribuție, finanțate din fonduri ale autorităților publice fără încheierea unui contract de cofinanțare cu
operatorul de distribuție și care la data intrării în vigoare a prezentei Metodologii erau puse în funcțiune, se
pot prelua de operatorul de distribuție în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la valoarea Ief
stabilită în conformitate cu modelul de calcul din prezenta metodologie, pe baza valorii nete contabile a
acestora la data preluării..
Pe tot parcursul textului s-a înlocuit „procesul verbal de recepție de terminare a lucrărilor”, cu
”procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune” motivat de faptul că valoarea finală a lucrării (inclusiv
costul încercărilor și probelor funcționale) este specificată în casdrul acestui document.
Pentru claritatea textului, s-a înlocuit pe parcursul Metodologiei sintagma ,,contract de finanţare”
cu ,,contract de cofinanţare” pentru situaţiile în care se face referire la coparticipare la finaţare.

