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C H E S T I O N A R    E N E R G E T I C 
pentru obţinere aviz tehnic de racordare – Mari Consumatori – 

 
1. Date de identificare a consumatorului şi a consultantului de specialitate 
1.1. Denumirea societăţii consumatoare (cu specificarea modului legal de organizare : 
S.R.L.,S.C.,etc) …………………………………….…………… Adresa:…..………….………….. 
Cod fiscal nr…………………………..…, reprezentată prin …………………..………….Telefon: 
…..……………..…,  Fax*……….………, având BI / CI seria …..…..nr. …………………, CNP 
………………  .  persoana împuternicită să reprezinte consumatorul ………………………… 
………….., act.împuternicire……………………………..……. , vă rog să aprobaţi eliberarea 
avizului de racordare pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum având 
denumirea ……………………………………………... aflat în localitatea ……..…str. 
…………………..…, nr. …….. cu destinaţia (producţie, comerţ, servicii, alte activitati) 
………………………. ………………………………………………………………………………… 
1.2. Consultant de specialitate ( persoană autorizată pentru consultanţă tehnică): 
- nume …………………………………………………, nr / data act autorizare 

…………………………, emis de …………………………………….. adresa ………… …… 
…………………………………………, telefon …………………….. fax…………………........ 

2.  Date generale asupra obiectivului (locului de consum) pentru care se solicită avizul de 
racordare 
2.1 Denumirea obiectivului (locului de consum) …………………………………………………..            
2.2 Adresa (se anexează plan de încadrare în zonă)……………………………………………. 
2.3  Specificul activităţii(producţie/comerţ/servicii): ……………………………………………… 
2.4  Data prevazută pentru punerea în funcţiune a obiectivului: ………………………………… 
2.5 Felul în care obiectivul este alimentat în prezent (schemă, caracteristici, căi de 
alimentare şi modul în care se face măsura energiei ) ……………….……………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.6  Descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară, daca este cazul:. . 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2.7 Expunerea problemei a cărei rezolvare impune modificarea instalaţiei de racordare şi 
documente care să susţină această cerere, daca este cazul .................................................. 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
2.8 . Descrierea modificărilor de natură administrativa, faţă de situaţia anterioară, daca 
este cazul :.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
Se anexează copie după avizul de racordare obţinut anterior . 
3.  Date  energetice : 
3.1. Lista receptoarelor (tip, putere, tensiune nominală, curent nominal, cosφ ,η) se vor 
nominaliza receptoarele ce se instaleaza precizandu-se puterea si tensiunea nominala la 
care se alimenteaza ………..………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………… 
3.2  Coeficientul de cerere :    Cc = …………………… 
3.3  Curentul maxim absorbit pe fază  Imax. a = ………………….(A) 
3.4  Tensiunea nominală de utilizare :  Un = ………………..(KV) 
3.5  Puterea celui mai mare motor (felul pornirii a. directă/b. stea triunghi)  

Pmot.= ….......KW  
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3.6  Regimul de lucru: - nr.zilelucrătoare/lună ……..; 

- nr.schimburi/zi …….; 
- nr.ore/schimb ……  

3.7 Cantităţi de energie electrică estimate a fi consumate lunar:  
- energie activă facturabilă : Ea= (Pa × nr.ore funcţionare intr-o lună) =…………..KWh  
- energie reactivă facturabilă: Er = Ea (tg φ – 0,426 ) = ……………. KVARh    

3.8 Durata maximă de restabilire a alimentării cu energie electrică acceptată de consumator 
……………………………… 
3.9 Puterea maxim absorbită aprobată anterior de C.E. ………………… pentru locul de 
consum respectiv : ………………….. KW  . 
Se va indica avizul anterior sau contractul anterior ……………………………………………… 
Date privind cel mai mare motor ( tip, mod de pornire, caracteristici de functionare , 
etc)……………………… 
3.10 Precizări privind sursele de alimentare proprii ale consumatorului (tip, putere, timp de 
pornire, durata maximă de funcţionare, etc.) ……………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 
3.11 Factorul de putere mediu la care va funcţiona consumatorul …………………………… 
4. In calitate de Utilizator declar si ma anjajez ca nu voi utiliza receptoare speciale cu şocuri, 
cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate ( ex. Aparate de sudura, motoare electrice, 
etc) in caz contrar voi suporta consecintele, prevăzute de normele în vigoare. 
5. Alte informaţii privind consumatorul ( activitatea acestuia , elementele energetice ale 
instalaţiilor şi receptoarelor, condiţii de funcţionare, etc.) care se consideră necesare pentru 
definitivarea şi caracterizarea punctului de consum şi care să permită o analiză completă din 
punct de vedere energetic …………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 
 
*)  Pentru comunicarea rapidă cu consumatorul privind solicitarea de clarificari, completare 
documentatie, etc, se va solicita nr. Tel/Fax unde poate fi contactat  
**) Punctul 2.5., 2.6.,2.7.si 2.8. se completează numai pentru obiectivele existente pentru 
care se solicită. dezvoltare/separare cu spor de putere , modificare tehnica/administrativa 
fara spor de putere , etc. 

 
 

Data:  …………………              Consumator:                               Consultant:                      
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ANEXĂ la chestionarul pentru obţinerea avizului tehnic de racordare mari consumatori 

 
Nr 
crt 

Date energetice ale 
consumatorului 

Situatia 
existenta 

Putere ceruta pe ani Situatia 
finala 

UM 

20....
... 

20....
... 

20....
... 

20....
... 

20....
... 

1 Puterea  totală 
instalată  

(Pinst)        MW 

2 Puterea maximă 
simultan absorbita  

(Pabs)           MW 

3 Puterea absorbită 
în orele de vârf de 
sarcină  

(Pabs)                         MW 

4 Puterea absorbita 
pe schimburi (% 
din Pmax) 

Schimb 1 
Schimb 2 
Schimb 3 

       % 

5 Puterea 
receptoarelor cu 
regim de socuri3) 

P inst 
P abs 

       MW 
MW 

6 Puterea 
receptoarelor cu 
regim deformant4) 

P inst 
P abs 

       MW 
MW 

7 Puterea 
receptoarelor cu 
regim 
dezechilibrat                   

P inst 
P abs 

       MW 
MW 

8 Puterea 
receptoarelor 
electrotermice                 

P inst 
P abs 

       MW 
MW 

9 Puterea absorbită 
şi instalată la 
tensiunile de 
utilizare a energiei 
electrice (Pa/ Si) 

U1 .... KV 
 

U2 .... KV 
 

U3 .... KV 

       MW/MVA 
 
MW/MVA 
 
MW/MVA 

10 CET  propriu Pi        MW 

11 Consum anual de 
energie electrica 
preliminat  

- total 

din care 
- din SEN 
- din CET 
propriu 

       MWh 
 
MWh 
MWh 

12 Factorul de putere 

mediu (cos ) 

         

 
 
CONSUMATOR ,                                                                                           CONSULTANT , 
 
 

1) Date din contractul de furnizare existent ; 
2) Se evidenţiază şi puterile obţinute anterior, cu precizarea avizelor de racordare respective  
Se vor indica separat : 
3)  -    instalaţia cu regim de şocuri, caracteristicile fenomenului : - durata şocului în secunde, 

- frecvenţa în şocuri pe minut  
- amplitudinea maximă a şocului 

4)  -    instalaţia cu regim dezechilibrat sau deformant : -    caracteristicile fenomenului       


