
 CERERE PROSUMATOR* 
 

Centrala electrica de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrica instalata de cel mult 27 kW 

 

 
Solicit  certificarea calității de prosumator (in conformitate cu Ordinul ANRE  nr. 226/2018. pentru obiectivul: 
............................................................................................................., situat în județul ......................................... 
municipiul / orașul / comuna /sat / sector .................................., str. ..........................................., nr. ........., bloc ........, 
scara ......, etaj ......., apartament ........, nr. CF .................., nr. cadastral ...........avand codul unic de identificare 
(POD)..RO00...................................(inscris pe factura de energie electrica) 
 
In sprijinul solicitarii mele, transmit următoarele informații/documente: 
 
a) informații privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele 

aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice; 
Contor in instalatia de utilizare NU/DA................ Serie contor................ 
 

b) Informatii privind detinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile (altele decat 
UPS-uri) 
NU DETIN/DETIN..........Detalii schema alimentare..................... 

  
c) certificatul constatator (doar in cazul persoanelor juridice), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații 

complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca 
activitate principală producerea de energie electrică; 

 
d) declarația pe proprie (doar in cazul persoanelor fizice) răspundere a prosumatorului din care să rezulte că acesta 

accesează/nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică 
în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația 
Fondului pentru Mediu. 
 

NU ACCESEZ/ACCESEZ............detalii(nr dosar/data, etc) 
 

 
* In cazul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice 

instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcțiune după data intrării în vigoare a Ordinului ANRE  nr. 
226/2018  prezenta cerere de Prosumator se va depune odată cu depunerea solicitării de racordare a locului de 
consum și de producere (prevedere valabila si in urmatoarele situatii: 

-transformarea unui loc de consum existent in loc de consum si producere 
-loc de consum si producere existent pentru care s-au modificat datele tehnice privind instalatia de producere fata de 

situatia certificata prin Certificatul de racordare existent 
 

 

Data _____________ 

 

 SOLICITANT  CONSULTANT 

 (nume, prenume, semnatura, stampila) ( nume, prenume, semnatura, stampila) 

 

  

UTILIZATOR.................................................................................................................................., cu domiciliul / sediul 

în județul ......................................, municipiul / orașul / comuna /sat / sector................................... , cod poștal 

...................., str. ................................................, nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon / telefon mobil 

/ fax ......................... / ............................. / ............................., e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală 

.................................... / CNP ................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 

........................................, reprezentată prin ............................................, în calitate de ....................................., 

reprezentat prin împuternicit ........................................................................ 


