AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

NOTĂ DE PREZENTARE
a proiectului de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de
interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici
prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienți casnici

Proiectul de ordin supus consultării publice reprezintă revizuirea Procedurii privind
racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de
tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri, aprobate
prin Ordinul ANRE nr. 183/2020, denumită în continuare Procedura.
Revizuirea actului normativ a rezultat ca fiind necesară ca urmare a aprobării Legii nr.
290/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și
completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea
unor acte normative.
Față de varianta în vigoare a procedurii, proiectul include în principal prevederi referitoare la:
- includerea utilizatorilor de tip clienți casnici în categoria celor pentru care operatorii de
distribuție concesionari au obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție a instalației
de racordare, cu recuperarea ulterioară a acestor costuri prin tarifele de distribuție;
- posibilitatea utilizatorilor clienți casnici precum și a celor noncasnici, pentru care locul de
consum este alimentat printr-o instalație de utilizare cu lungime de până la 2500 metri, de a încheia
contractul de proiectare și execuție a instalației de racordare direct cu un operator economic atestat
ales de aceștia; operatorul de distribuție concesionar are obligația de a rambursa ulterior utilizatorului
costurile de proiectare și execuție, în maximum 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de
racordare; valoarea rambursată este cel mult egală cu valoarea prevăzută în avizul tehnic de racordare;
- precizări privind soluția de racordare în cazul în care acesata se stabilește prin studiu de
soluție și din studiul respectiv rezultă mai multe soluții de racordare posibile;
- aplicarea procedurii atât locurilor de consum, cât și locurilor de consum cu instalații de
stocare sau locurilor de consum și de producere, cu sau fără instalații de stocare, prevăzute cu instalații
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de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc
de consum (prosumatori).
ANRE supune proiectul de ordin consultării publice pentru o perioadă de 20 zile de la data
publicării, în regim de urgență. Aprobarea în procedură de urgență a prezentului proiect de ordin este
justificată, de intrarea în vigoare începând cu data de 19.12.2020 a dispozițiilor legislative referitoare
la racordarea clienților casnici, ceea ce a determinat revizuirea reglementării. Proiectul de ordin
menționează că prevederile procedurii se aplică tuturor utilizatorilor de tip clienți casnici care au depus
cereri de racordare ulterior termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 290/2020, respectiv după data
de 19.12.2020.
Invităm părțile interesate să transmită în scris observațiile/propunerile/sugestiile referitoare la
proiectul de ordin supus consultării publice, prin fax la numărul 021.312.4365 (ANRE), precum și în
format electronic editabil la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

