REFERAT DE APROBARE
Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind racordarea la rețelele
electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 19/2022
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
1. Contextul și cadrul european
de reglementare (Descrierea
situației actuale)
2. Cadrul național de
reglementare

3. Scopul reglementării

Nu este cazul
Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii
privind racordarea la rețelele electrice de interes public a
locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022 (denumită în
continuare Procedură) se elaborează având în vedere dispozițiile
Ghidului de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp
necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul
energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru
vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul
MEEMA nr. 3.402/2020 (denumit în continuare Ghid de
finanțare).
Scopul reglementării se referă la corelarea cu dispozițiile
referitoare la racordarea la rețelele electrice de interes public
prevăzute la art. 21 din Ghidul de finanțare, și anume: ”Articolul
21 – Obţinerea ATR şi prezentarea acestuia
(1) În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de
finanţare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în
aplicaţia informatică;
(2) Neprezentarea ATR şi neintroducerea acestui document în
aplicaţia informatică în termenul prevăzut la alin. (1) se
consideră renunţare la finanţare şi atrage rezoluţiunea
contractului de finanţare.”
În conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare, beneficiarii
programului de finanțare au obligația de a introduce avizul tehnic
de racordare (denumit în continuare ATR) în aplicaţia informatică
prin care este gestionat programul de finanțare, fapt care implică
obținerea avizului de către aceștia. De asemenea, din etapele
aferente procedurii de derulare a programului de finanțare reiese
că obținerea ATR este necesară înainte de realizarea instalației de
producere a energiei electrice din surse regenerabile.
În ceea ce privește emiterea ATR de către operatorii de distribuție
în cadrul procesului de racordare, prevederile Procedurii
stabilesc următoarele reguli aplicabile în funcție de solicitarea
prosumatorului:
a) racordarea unui loc de consum și de producere nou – se emite
ATR înainte de realizarea instalației de utilizare care include
instalația de producere a energiei electrice;
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b) racordarea de instalații de producere a energiei electrice din
surse regenerabile la locuri de consum existente:
b1) se actualizează certificatul de racordare și nu se emite ATR,
în cazul în care nu sunt necesare lucrări de modificare a
instalațiilor din amonte de punctul de delimitare;
b2) se emite ATR, dar după realizarea instalației de producere a
energiei electrice, în cazul în care sunt necesare lucrări de
modificare a instalațiilor din amonte de punctul de delimitare.
Față de cele anterior menționate, prin proiectul de ordin se
propune introducerea unei prevederi prin care prosumatorii care
accesează programe de finanţare privind instalarea de centrale
electrice pentru producerea de energie electrică să aplice
dispozițiile actelor normative specifice programelor de finanţare
respective.
4. Schimbări preconizate/
Măsura propusă prin proiectul de ordin constă în introducerea
măsurile propuse prin prezenta dispoziției potrivit căreia, prin excepție de la regulile dispuse de
reglementare
Procedură care nu prevăd emiterea ATR sau cele care nu prevăd
emiterea ATR anterior realizării instalației de producere a energiei
electrice, în cazul prosumatorilor care accesează programele de
finanţare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea
de energie electrică din surse regenerabile, operatorul de
distribuție emite avizul tehnic de racordare înainte de realizarea
instalației de producere a energiei electrice, cu respectarea
dispozițiilor actelor normative specifice programelor de finanţare
respective.
Totodată, au fost modificate prevederi pentru clarificarea textului.
Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de
reglementare
1.Impactul macroeconomic

a) Nu este cazul
b) Prevederile proiectului de act normativ oferă
a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei
operatorilor economici, producători de energiei
b) impactul asupra operatorilor economici
electrică din surse regenerabile, o procedură
pentru racordarea la rețea armonizată cu
c) impactul asupra consumatorilor/clienților finali
prevederile reglementărilor specifice aplicabile
(variații de preț sau altele asemenea)
în derularea programelor de finanțare.
c) Nu este cazul
ANRE invită părțile interesate să transmită observații și propuneri legate de aspectele cuprinse
în cadrul proiectului de act normativ însoțite de o motivație corespunzătoare în termen de 10
de zile de la data publicării, și anume până la data de 04.07.2022, inclusiv în format editabil, la
adresele de e-mail anre@anre.ro și srpee@anre.ro.
Consultarea publică în regim de urgență este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a
procedurii de accesare a programele de finanțare privind instalarea de centrale electrice pentru
producerea de energie electrică din surse regenerabile și evitarea blocajelor în derularea acesteia.
Totodată, caracterul de urgență al consultării publice se datorează și existenței unui interes crescut
pentru accesarea programelor de finanțare ceea ce impune armonizarea cât mai urgentă a
reglementările aplicabile.
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