Notă de prezentare a proiectului de ordin pentru modificarea și completarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările
ulterioare

ANRE supune dezbaterii 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 act normativ prevede, în principal, următoarele:
1. eliminarea Anexei nr. 2 la regulament – Reguli specifice pentru realizarea racordării
locuințelor individuale la rețeaua eletrică de distribuție. Această modificare are ca scop
armonizarea cu prevederile 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 clienților casnici, document, de asemenea, în curs
de modificare și completare ca urmare a intrării în vigoare, începând cu data de 19.12.2020 a
modificărilor aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 de art. I, pct. 1, art.
51, alin. (35) din Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
2. introducerea de prevederi referitoare la lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice
necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere (lucrări de întărire
generale), prevăzute la art. 42, alin. (1), lit. b) din Regulament, și anume introducerea obligației
operatorului de rețea de a recalcula valoarea componentei tarifului de racordare reprezentând
cota de participare a utilizatorului la finanţarea acestor lucrări, în situația în care ca urmare a
refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare, rezultă că locul de consum şi/sau de
producere nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru
consumul/evacuarea puterii aprobate. De asemenea, prevederile respective stabilesc modalitatea
în care utilizatorul plătește operatorului sau încasează de la operator, după caz, diferența rezultată
din recalcularea tarifului față de sumele deja plătite până la data recalculării.
3. eliminarea avizării de către ANRE a procedurilor privind racordarea utilizatorilor la reţea,
proceduri proprii ale operatorii de reţea și elaborate de aceștia.
4. clarificarea circumstanțelor de încetare a efectelor convenției-cadru pentru predarea în
exploatare a instalaţiilor de racordare finanțate de către utilizatori, în proprietatea acestora și care
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sunt exploatate de către operatorii de reţea conform prevederilor art. 46 din Regulament. Prin
aceste completări s-a clarificat faptul că utilizatorul, proprietar al instalației de racordare, nu
poate solicita încetarea convenției în orice moment și necondiționat, asigurându-se astfel
continuitatea în prestarea de către operator a activităților de exploatare/mentenanță/investiții pe
toată durata de viață a instalației de racordare, precum și protejarea celorlalți utilizatori racordați
la aceasta. Astfel, în Anexa nr. 7 la Regulament s-a prevăzut încetarea convenției în următoarele
cazuri:
- la cererea scrisă a utilizatorului, numai dacă dacă la instalația de racordare sunt racordați alți
utilizatori, caz în care operatorul de rețea preia în proprietate instalația de racordare cu justă
despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei;
- la expirarea duratei/duratelor de viață a instalației de racordare/ale echipamentelor componente
ale acesteia, înlocuite ulterior realizării instalației de racordare ca urmare a lucrărilor de
modificare a instalației de racordare/mentenață/investiții realizate de operator, caz în care
operatorul preia automat în proprietate instalația de racordare.
ANRE supune proiectul de ordin consultării publice pentru o perioadă de 20 de zile de la data
publicării, în regim de urgență. Aprobarea în procedură de urgență a prezentului proiect de ordin
este justificată, în principal, de intrarea în vigoare începând cu data de 19.12.2020 a dispozițiilor
legislative referitoare la racordarea clienților casnici, ceea ce implică modificarea reglementărilor
aplicabile pentru racordarea locuințelor individuale, conform precizărilor de la pct. 1. Totodată,
caracterul urgent al aprobării proiectului de act normativ este datorat și politicii de încurajare a
utilizatorilor de a instala centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile,
avându-se în vedere obiectivul de îndeplinire a țintei de energie produsă din surse regenerabile,
la nivel de țară. Astfel, aplicarea cât mai curând a prevederilor monționate la pct. 2, privind
costurile lucrărilor de întărire, deblochează proiecte investiționale ale producătorilor din surse
regenerabile, cu impact pozitiv asupra pieței de energie.
Invităm ca în termen de 20 de zile de la publicarea în consultare publică, 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 srpee@anre.ro.
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