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DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA  
“societate administrata in sistem dualist”                                                                                                 
Prin mandatar, CEZ Romania SA  
“societate administrata in sistem dualist”                                                                                                 
CRC…….....................        
Nr. inreg.: …..…./……………… 

 
 
                                               DOMNULE DIRECTOR 

 
Subsemnatul ……………………………... , cu domiciliul in localitatea ………..……....... 
str. ……………………………, nr.......... bl....sc.....,apt....... jud. …………………..........… 
telefon* : …………., fax*…………........e-mail .................................................................... 
avand BI/CI seria …., nr. ………........, C.N.P...................................., reprezentant al 
………………………… …………., cu sediul  in loc...................................... 
str............................................. nr........,bl...........sc.........apt......... telefon*................................ 
fax*................................ nr. de inregistrare in Registrul Comertului …………………………, 
Cod Unic de Inregistrare………………….................................................................,avand 
codul IBAN .…...........…….....………………………..........................., deschis la 
……....…………………............………. va rog a aproba racordarea la reteaua de distributie in 
vaderea alimentarii cu energie electrica a spatiului : ……….....................………………… , 
situat in localitatea …..........................................................……………………… , 
str.………..........………..…,nr.……,bl...........sc.........ap........telefon*.......................................... 
fax*............................................... judetul …………………. , avand ca obiect de activitate 
:……………………………………………………... ………...................................…………………  

 
Adresa de corespondenta: Loc…………….…………...….., str. .……………..……………  
nr..............., bl................, sc............... ap..................,  judeţul .................................…………., 
e-mail ................................................................ 
  Solicit : 
 Realizarea unui bransament monofazic/trifazic, pentru o putere totala instalata,                     

Pi = .......... KW  ( conform chestionarului energetic).  
 Data estimată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare de la locul consum 

este...……............................................................... 
 Eventuale indicaţii/informatii/optiuni  privind stabilirea grupului de măsurare a energiei 

electrice …………….....................................................…........................................ 
     Scopul solicitarii este urmatorul (se incercuieste, dupa caz, unul sau mai multe din 
situatiile prezentate mai jos): 

 aparitia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar. 
 separarerea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator ,in vederea 

racordarii  directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea. 
 dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii utilizatorului la locul de  

consum care necesita depasirea puterii aprobate. 
 modificarea unor elemente de natura tehnica ale locului de consum fata de situatia 

existenta la data emiterii avizului tehnic de racordare , fara depasirea puterii 
aprobate. 

 modificarea unor elemente de natura  administrativa ale locului de consum.  
de situatia existenta la data emiterii avizului tehnic de racordare , fara depasirea 
puterii aprobate. 

 modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum fara schimbarea puterii   
aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului. 
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1. Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente : 

a) datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului  
(Chestionar energetic, Lista receptoare, sa), conform reglementărilor în vigoare la data 
depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competentă; 

b) certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie; 
c) planul de situatie, la o scară convenabila, cu amplasarea în zonă a locului de 

consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru 
construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru 
construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu 
coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum; 

d) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, 
dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; 

e) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii 
legale de funcţionare emise de autorităţile competente; 

f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra 
terenului, incintei ori clădirii în care se constituie de consum pentru care se solicită 
racordarea, în copie. În cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al 
proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice; 

g) autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, in copie, în situaţia 
în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia; 

h) certificat de nomenclatura stradala, in situatia in care adresa viitorului loc de 
consum, si-a schimbat denumirea, fata de cea din actul de proprietate valabil. 

i) alte documente pe care utilizatorul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii 
sale 

2. Sunt de acord cu accesul pentru executia si intretinerea instalatiei de racordare precum si 
cu ocuparea si traversarea instalatiei de racordare pe terenul proprietate personala, daca 
este cazul. 
3. Ma angajez ca în cazul în care voi executa o extindere a instalaţiei de utilizare prin 
construcţii noi (supraetajări, anexe, etc.), sau când la prezentul loc de consum putere 
urmează a depaşi putere aprobata de …………KW, să depun o nouă cerere privind 
alimentarea cu energie electrică. 
Am luat la cunostinta ca pasii procesului de racordare sunt: 
 Depunerea la CRC a documentatiei anexe impreuna cu cererea pentru emiterea 

avizului tehnic de racordare si chestionarul energetic (semnate si stampilate). 
 Achitarea taxei de emitere a avizului tehnic de racordare numai in baza facturii emise 

de specialistul CRC in unul din conturile Distributie Energie Oltenia specificate in factura.  
 Emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de retea, Distributie Energie 

Oltenia tributie SA, in termenul prevazut de lege, maxim 30 zile de la depunerea 
documentatiei complete. Distributie Energie Oltenia SA transmite la solicitant oferta de 
racordare (Avizul tehnic de racordare emis, Fisa de calcul tarif de racordare, cererea de 
racordare, contractul de racordare, adresa de inaintare) numai dupa ce acesta a achitat 
taxa de emitere a avizului, conform facturii primite de la CRC. 

 Dupa primirea ofertei de racordare, contractul de racordare semnat in original, 
impreuna cu cererea de racordare semnata, se depun la oricare CRC. Conform Ord. 
ANRE nr 59/2013, clientul are la dispozitie posibilitatea de a opta, inaintea semnarii 
contractului de racordare, pentru executarea lucrarilor mentionate in avizul tehnic de 
racordare, astfel: 
a) lucrarea se poate face prin licitatie publica organizata de Distributie Energie Oltenia 

SA, conform OG 34/2006, cu actualizarile ulterioarer, sau 
b) lucrarea se poate face prin incredintare directa, cu o firma atestata, aleasa de 

solicitant consultand listele de pe www.anre.ro, in acest caz solicitantul trebuie sa 
depuna la CRC oferta de racordare negociata iar DO reface si retransmite la solicitant 
noua oferta de racordare. 

 Plata tarifului de racordare se face doar in baza facturii obtinute de la CRC, direct sau 
prin imputernicit legal, in unul din conturile Distributie Energie Oltenia SA specificate in 
factura. Solicitantul nu trebuie sa faca dovada platii la CRC, deoarece aceasta plata se 
descarca prin sistemul informatic. In cazul in care clientul aduce dovada platii la CRC, 

http://www.anre.ro/
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procesul de racordare poate fi scurtat cu perioada in care se proceseaza descarcarea 
platilor in sistem informatizat, care este de cca 5 zile. 

 Depunerea avizelor si acordurilor necesare realizarii instalatiei electrice, specificate 
in contractul de racordare, pentru a putea incheia contractul de executie a lucrarilor si a 
evita intarzierea procesului de punere in functie a instalatiei de racordare. 

 Executia lucrarilor si obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de 
racordare, revine operatorului de distributie Distributie Energie Oltenia SA in baza 
contractelor de executie incheiate cu constructorii atestati ANRE si se realizeaza in 
termenele prevazute in contractul de racordare.Termenul de obtinere a autorizatiei de 
construire, a avizelor acordurilor si a certificatului de urbanism pentru instalatia de 
racordare este de 90 de zile pentru bransamentele electrice. 

 Emiterea Certificatului de Racordare se face de catre operatorul de retea, Distributie 
Energie Oltenia SA, in termenul prevazut de lege - maxim 10 zile calendaristice de la 
receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia sa fie depus 
dosarul instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia. In caz contrar, termenul 
prevazut anterior incepe sa se desfasoare de la data depunerii acestuia. Certificatul de 
racordare se transmite prin corespondenta, insotit de o adresa de inaintare sau poate fi 
solicitat in CRC. 

  Dupa emiterea certificatului de racordare se incheie contractul de furnizare a energiei 
electrice, se monteaza contorul pentru inregistrarea energiei electrice si se pune in 
functie instalatia de utilizare, care se face dupa realizarea si receptia instalatiei de 
racordare si depunerea dosarului de utilizare la CRC, de catre client. Lipsa instalatiei de 
utilizare si neprezentarea dosarului pentru aceasta, conform termenului stabilit prin 
contractul de racordare duce la nepunerea sub tensiune a instalatiilor electrice. Costurile 
pentru realizarea instalatiei de utilizare nu sunt incluse in tariful de racordare, acestea se 
suporta separat de utilizator, la realizarea instalatiei de utilizare cu un constructor atestat 
in acest sens. 

Alte precizări: 
 Tipul de tarif solicitat este: ...................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………....…. 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………..............................………………. ...……………………………………………....  

Declar pe propria ca datelor din documentelor prezentate în copie, anexate cererii, sunt în 
conformitatea cu originalele.  
Mentionez ca obiectivul pentru care solicit alimentarea cu energie electrica nu este realizat in 
zona de protectie si siguranta al retelelor electrice in caz contrar sunt de acord sa depun 
cerere si documentatia aferenta pentru ontinerea avizului de amplasament favorabil de la 
Distributie Energie Oltenia SA. 
Prezenta constituie si cerere de restituire a 70% din tariful de emitere a Avizului tehnic de 
racordare, in cazul in care este necesara intocmirea unui Studiu de Solutie pentru stabilirea 
solutiei de alimentare . 
Suma se restituie in contul ................................................... dechis la  .....................................    

 
 
 

      Data:…………………………                                             Semnatura ………………………   
 
     
 
*)  Pentru comunicarea rapidă cu consumatorul privind solicitarea de clarificari, completare documentatie, etc, se 
solicita nr. Tel/Fax unde poate fi contactat  
**) Dosarul se considera complet dupa achitarea taxei de emitere ATR. 


