
E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ANEXA Nr. 2 

Indicatori de continuitate 2017

Nr. Indicator Cauza întreruperii
Rural / 

Urban

Tipul 

utilizatorului

Nivelul tensiunii la care sunt 

racordaţi utilizatorii care au 

suferit o întrerupere

 Valoare realizată 

anual 

1 SAIFI a) întreruperi planificate rural toţi JT                            0.75 

2 SAIFI a) întreruperi planificate rural toţi MT                            0.77 

3 SAIFI a) întreruperi planificate rural toţi IT                                -   

4 SAIFI a) întreruperi planificate urban toţi JT                            0.07 

5 SAIFI a) întreruperi planificate urban toţi MT                            0.19 

6 SAIFI a) întreruperi planificate urban toţi IT                                -   

7 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră rural toţi JT                            1.12 

8 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră rural toţi MT                            1.25 

9 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră rural toţi IT                                -   

10 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră urban toţi JT                            0.19 

11 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră urban toţi MT                            0.36 

12 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră urban toţi IT                                -   

13 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toţi JT                            0.46 

14 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toţi MT                            0.64 

15 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toţi IT                            2.17 

16 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toţi JT                            0.09 

17 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toţi MT                            1.03 

18 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toţi IT                            0.10 

19 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) rural toţi JT                            6.12 

20 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) rural toţi MT                            6.78 

21 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) rural toţi IT                                -   

22 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) urban toţi JT                            2.54 

23 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) urban toţi MT                            3.70 

24 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) urban toţi IT                                -   

25 SAIDI a) întreruperi planificate rural toţi JT                       201.55 

26 SAIDI a) întreruperi planificate rural toţi MT                       187.54 

27 SAIDI a) întreruperi planificate rural toţi IT                                -   

28 SAIDI a) întreruperi planificate urban toţi JT                         13.06 

29 SAIDI a) întreruperi planificate urban toţi MT                         48.69 

30 SAIDI a) întreruperi planificate urban toţi IT                                -   

31 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră rural toţi JT                         69.84 

32 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră rural toţi MT                         93.21 

33 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră rural toţi IT                                -   

34 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră urban toţi JT                         10.99 

35 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră urban toţi MT                         20.06 

36 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră urban toţi IT                                -   

37 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toţi JT                         13.42 

38 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toţi MT                         30.47 

39 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toţi IT                         15.50 

40 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toţi JT                            2.80 

41 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toţi MT                         34.74 

42 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toţi IT                            8.22 

43 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit b) şi c) rural toţi JT                       270.77 

44 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) rural toţi MT                       237.43 

45 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) rural toţi IT                                -   

46 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) urban toţi JT                       118.39 

47 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) urban toţi MT                       122.79 

48 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) urban toţi IT                                -   

49 MAIFI toate cauzele rural toţi IT                            2.17 

50 MAIFI toate cauzele rural toţi MT                            9.42 

51 MAIFI toate cauzele rural toţi JT                         13.52 

52 MAIFI toate cauzele urban toţi IT                                -   

53 MAIFI toate cauzele urban toţi MT                            4.84 

54 MAIFI toate cauzele urban toţi JT                            2.26 

55 ENS toate cauzele cumulat cumulat IT                       282.19 

56 AIT toate cauzele cumulat cumulat IT                         20.58 

57

Număr de 

utilizatori 

deserviţi

N/A rural toţi JT

                    219,424 

58

Număr de 

utilizatori 

deserviţi

N/A rural toţi MT

                            875 

59

Număr de 

utilizatori 

deserviţi

N/A rural toţi IT

                                6 

60

Număr de 

utilizatori 

deserviţi

N/A urban toţi JT

                 1,018,471 

61

Număr de 

utilizatori 

deserviţi

N/A urban toţi MT

                        1,581 

62

Număr de 

utilizatori 

deserviţi

N/A urban toţi IT

                              10 

* Pentru aceste calcule, în noţiunea de utilizator se includ locurile de consum şi/sau de producere, precum şi OD racordaţi.



E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ANEXA Nr. 3

Monitorizarea întreruperilor 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

JT 35 42 57 37 37 32 16 32 30 26 33 27 404

MT 4 12 17 11 21 23 15 14 31 20 26 16 210

IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JT 3245 2870 2581 2324 2276 2305 2419 2607 2504 2987 2619 2834 31571

MT 109 131 148 145 150 193 145 171 125 163 138 144 1762

IT 2 5 0 2 0 4 0 4 0 1 1 0 19

JT 12 7 3 13 0 2 5 6 8 12 8 16 92

MT 73 84 65 73 88 147 90 112 102 119 69 67 1089

IT 0 1 0 7 4 1 1 1 0 0 0 0 15

JT 18 29 73 51 67 37 40 70 52 43 67 56 603

MT 16 38 55 60 100 89 49 46 51 66 57 49 676

IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JT 1560 1605 1529 1400 1247 1459 1593 1346 1607 2136 1406 1691 18579

MT 58 73 84 65 114 167 136 95 105 134 56 66 1153

IT 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5

JT 1 5 1 3 1 2 1 5 1 8 9 5 42

MT 94 59 50 51 112 292 203 122 99 164 63 69 1378

IT 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 6

5
Numărul de întreruperi lungi 

neplanificate în mediul rural

6
Numărul de întreruperi scurte în mediul 

rural

2
Numărul de întreruperi lungi 

neplanificate în mediul urban

3
Numărul de întreruperi scurte în mediul 

urban

4
Numărul de întreruperi lungi planificate 

în mediul rural

Nr. crt. Indicatori de performanţă

Tensiunea la care se 

produce întreruperea 

(originea întreruperii)

Valoare realizată lunar/anual

1
Numărul de întreruperi lungi planificate 

în mediul urban



E-DISTRIBUTIE MUNTENIA

ANEXA Nr. 5

Indicatori de calitate comerciala 2017

Nr Indicator Tip utilizator*

Nivelul 

de 

tensiune

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total an

1 Numărul de cereri de racordare la rețea toți toate 8,238 9,948 9,943 10,642 38,771

2
Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul

în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile)
toți toate 23.00 12.80 8.60 33.00 19.25

3
Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul

în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile)
toți toate 20.00 18.48 21.31 22.45 20.74

4 Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare toți toate 2.00 4.00 2.00 1.00 2.00

5
Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiterea unui aviz

tehnic de racordare (ATR)
toți toate 150 152 175 16 493

6
Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit

prin regulamentul de racordare
toți toate 208 110 119 154 591

7 Numărul de cereri  de contracte de racordare toți JT 6,977 7,862 7,701 10,255 32,795

8 Numărul de cereri  de contracte de racordare toți MT 21 29 35 48 133

9 Numărul de cereri  de contracte de racordare toți IT 0 0 1 0 1

10 Numărul de cereri  de contracte de racordare clienți casnici toate 6,516 6,917 4,818 3,460 21,711

11 Numărul de contracte de racordare încheiate toți JT 6,917 7,688 7,682 10,146 32,433

12 Numărul de contracte de racordare încheiate toți MT 21 24 28 51 124

13 Numărul de contracte de racordare încheiate toți IT 0 0 1 0 1

14 Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile) toți toate 2.80 2.80 2.90 2.30 2.75

15 Numărul de cereri  de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate toți JT 0 0 26 55 81

16 Numărul de cereri  de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate toți MT 0 0 0 0 0

17 Numărul de cereri  de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate toți IT 0 0 0 0 0



18
Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în

termenul stabilit prin Regulamentul de racordare
toți toate 416 570 618 608 2212

19

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației

complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației

de utilizare (zile)

toți JT 82.06 82.67 88.80 95.11 87.16

20

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației

complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației

de utilizare (zile)

toți MT 323.14 441.21 419.30 486.10 433.24

21

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației

complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației

de utilizare (zile)

toți IT - - - - -

22
Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost

studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)
toți JT 736 951 1,034 1,106 978

23
Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost

studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)
toți MT 96,216 114,207 170,833 145,811 132,465

24
Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost

studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)
toți IT - - - - -

25 Numărul de cereri  de contracte pentru serviciul de distribuție*** toți JT 5,780 5,340 11,657 15,825 38,602

26 Numărul de cereri  de contracte pentru serviciul de distribuție*** toți MT 318 298 167 170 953

27 Numărul de cereri  de contracte pentru serviciul de distribuție*** toți IT 2 2 0 2 6

28
Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de

distribuție*** (zile)
toți JT 17.24 17.42 3.10 9.10 9.66

29
Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de

distribuție*** (zile)
toți MT 12.05 20.05 9.07 22.55 15.90

30
Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de

distribuție*** (zile)
toți IT 9.00 10.00 - 9.00 9.33

31
Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție *** la care

nu s-a răspuns în termenul stabilit în prezentul standard
toți toate 1,412 1,430 253 2,702 5,797

32 Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR toți JT 247 274 292 357 1,170

33 Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR toți MT 0 1 1 1 3

34 Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR toți IT 0 0 0 0 0

35
Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la

racordare/contestații ATR (zile)
toți JT 14.97 9.47 13.98 11.36 12.32

36
Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la

racordare/contestații ATR (zile)
toți MT - 27.00 1.00 19.00 15.67

37
Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la

racordare/contestații ATR (zile)
toți IT - - - - -



38
Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestații ATR la care nu

s-a răspuns în termenul stabilit prin reglementările în vigoare
toți toate 0 1 0 2 3

39 Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune toți JT 283 175 153 238 849

40 Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune toți MT 11 10 6 4 31

41 Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune toți IT 0 0 0 0 0

42
Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei 

de tensiune (zile)
toți JT 8.92 7.42 10.86 9.92 9.24

43
Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei 

de tensiune (zile)
toți MT 11.55 13.20 18.67 10.75 13.35

44
Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei 

de tensiune (zile)
toți IT - - - - -

45
Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune la

care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în prezentul standard
toți toate 2 0 1 0 3

46
Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-

au putut rezolva
toți JT 2 1 1 0 4

47
Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-

au putut rezolva
toți MT 0 0 0 0 0

48
Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-

au putut rezolva
toți IT 0 0 0 0 0

49 Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată toți JT 3,685 4,267 1,382 597 9,931

50 Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată toți MT 12 13 10 12 47

51 Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată toți IT 0 0 0 0 0

52
Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul

anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)
toți JT 2.33 2.13 8.61 5.56 3.64

53
Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul

anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)
toți MT 1.00 1.00 27.82 0.55 8.44

54
Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul

anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)
toți IT - - - - -

55
Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări  scrise pe alte teme 

decât cele la care se referă explicit prezentul standard
toți JT 6,388 7,126 7,367 8,083 28,964

56
Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme 

decât cele la care se referă explicit prezentul standard
toți MT 82 94 106 141 423

57
Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme 

decât cele la care se referă explicit prezentul standard
toți IT 0 0 0 0 0



58

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau 

solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit 

prezentul standard (zile)

toți JT 10.15 8.45 10.21 10.57 9.86

59

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau 

solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit 

prezentul standard (zile)

toți MT 12.21 11.19 11.73 10.66 11.35

60

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau 

solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit 

prezentul standard (zile)

toți IT - - - - -

61
Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă

explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva
toți toate 9 8 8 12 37

62 Numărul de reclamații  referitoare la datele măsurate toți JT 897 909 696 1,080 3,582

63 Numărul de reclamații  referitoare la datele măsurate toți MT 31 17 21 30 99

64 Numărul de reclamații  referitoare la datele măsurate toți IT 0 0 0 0 0

65
Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele

măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)
toți JT 5.53 5.39 6.04 6.80 5.98

66
Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele

măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)
toți MT 8.19 5.47 7.19 5.83 6.80

67
Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele

măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)
toți IT - - - - -

68 Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit odată la 6 luni toți JT 10,237 10,273 11,255 10,902 10,667

69 Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar toți MT 56 50 54 71 58

70 Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar
mari 

consumatori
IT 0 0 0 0 0

71 Număr total de apeluri telefonice toți toate 234,064 191,639 231,512 219,621 876,836

72 Număr total de apeluri telefonice nepreluate toți toate 12,039 9,073 24,701 12,002 57,815

73 Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 60 secunde toți toate 13,335 5,946 18,553 12,442 50,276

74 Timpul mediul de răspuns la apelurile telefonice (secunde) toți toate 39 27 82 43 47

75
Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamatiilor scrise la care nu s-a răspuns 

in termenul prevăzut in  standard
toți toate 65 44 36 78 223

* În noțiunea de ”tip utilizator”  se includ locurile de consum și/sau de 

producere, precum și OD racordați.

** Valoarea medie  reprezintă media aritmetică.

*** Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului, 

etc



E-Distributie Muntenia Anexa 6

Inregistrare intreruperi lungi 2017

2/14/2017 MT planificata 172 1 dep.preaviz

2/17/2017 MT planificata 12 11 dep.preaviz 2 90

2/24/2017 MT planificata 49 49 durata>8h 9 405

3/2/2017 MT planificata 777 777 durata>8h 175 7875

3/13/2017 MT neplanificata 1197 1 durata>18h

3/15/2017 MT planificata 2 2 durata>8h

3/31/2017 MT planificata 1118 6 durata>8h 4 800

4/4/2017 MT planificata 11 2 dep.preaviz 2 400

4/20/2017 MT planificata 197 1 durata>8h 1 200

5/4/2017 MT planificata 30 1 durata>8h

5/10/2017 MT neplanificata 18 8 durata>8h 4 800

5/15/2017 MT planificata 18 3 durata>8h 3 600

5/18/2017 MT neplanificata 1 1 durata>8h

5/24/2017 MT planificata 766 1 durata>8h

5/31/2017 MT planificata 2 2 durata>8h 2 400

5/31/2017 MT planificata 449 8 durata>8h 2 90

6/9/2017 MT planificata 8 2 dep.preaviz 1 200

6/12/2017 MT planificata 130 2 durata>8h

6/13/2017 MT planificata 1 1 dep.preaviz 1 200

6/19/2017 MT planificata 24 1 durata>8h

6/21/2017 MT planificata 2 1 dep.preaviz

6/22/2017 MT planificata 453 195 dep.preaviz 27 1215

6/22/2017 MT neplanificata 1625 3 durata>8h

6/23/2017 MT planificata 2 2 dep.preaviz

6/26/2017 JT neplanificata 4 4 durata>8h

6/27/2017 MT planificata 244 1 dep.preaviz

7/7/2017 JT neplanificata 18 18 durata>8h 1 45

7/11/2017 MT neplanificata 117 1 durata>8h 1 300

7/5/2017 MT planificata 550 1 durata>8h 1 300

7/6/2017 MT planificata 4 1 durata>8h 1 300

7/10/2017 MT planificata 65 2 durata>8h

7/13/2017 MT planificata 520 2 dep.preaviz

7/17/2017 MT planificata 1 1 dep.preaviz

7/19/2017 MT planificata 970 1 durata>8h

7/20/2017 MT planificata 244 1 durata>8h

7/11/2017 MT planificata 1 1 dep.preaviz

7/25/2017 MT planificata 8 3 dep.preaviz 1 200

7/25/2017 JT scc3f 15 15 durata>8h 1 45

7/27/2017 MT planificata 44 3 dep.preaviz 1 200

8/1/2017 MT planificata 62 47 dep.preaviz 6 270

8/2/2017 MT planificata 5 1 durata>8h

8/2/2017 MT planificata 21 21 dep.preaviz

8/3/2017 MT planificata 15 4 depas.nr.

8/8/2017 MT planificata 2 1 durata>8h 1 200

8/17/2017 MT planificata 5 1 durata>8h

8/26/2017 MT neplanificata 3568 1 durata>8h 1 200

8/30/2017 MT planificata 126 126 durata>8h 21 945

9/5/2017 MT planificata 1108 83 durata>8h 6 270

9/5/2017 MT planificata 207 1 durata>8h

9/7/2017 MT planificata 22 2 durata>8h 1 300

9/12/2017 MT planificata 43 1 durata>8h

9/12/2017 MT planificata 3 2 durata>8h

9/13/2017 MT planificata 619 1 durata>8h

9/13/2017 MT planificata 2 1 dep.preaviz 1 200

9/14/2017 MT planificata 68 1 durata>8h

9/15/2017 MT planificata 7 7 depas.nr.

9/19/2017 MT neplanificata 23 1 durata>8h 1 200

9/21/2017 MT planificata 1 1 durata>8h 1 300

9/21/2017 JT neplanificata 34 34 durata>8h

9/22/2017 JT neplanificata 1 1 durata>8h

9/28/2017 MT planificata 223 1 durata>8h 1 200

10/5/2017 MT planificata 193 1 durata>8h

10/10/2017 MT planificata 2 1 durata>8h

Numarul total 

de utilizatori 

afectati de 

intrerupere*

Numarul total de 

utilizatori pentru care 

restabilirea alimentarii 

cu en. el. s-a realizat cu 

depasirea duratei 

prevazute in standard

Cauza nerespectarii 

indicatorului de 

performanta

Numarul total 

de compensatii 

platite **

Valoarea totala 

a compensatiilor 

platite

Data 

intreruperii

Nivelul de 

tensiune la 

care s-a 

produs 

intreruperea

Tipul 

intreruperii 

(planificata/ 

neplanificata

)



10/11/2017 MT planificata 105 2 dep.preaviz

18/10/2017 MT planificata 84 12 durata>8h 1 200

18/10/2017 MT planificata 1 1 dep.preaviz 1 200

10/22/2017 MT planificata 123 1 durata>8h

10/24/2017 JT neplanificata 3 3

26/10/2017 MT planificata 366 1 durata>8h

01/11/2017 MT planificata 163 1 dep.preaviz 1 200

06/11/2017 MT planificata 3 3 dep.preaviz

07/11/2017 MT planificata 4 1 durata>8h 1 200

08/11/2017 MT planificata 156 4 durata>8h

08/11/2017 MT planificata 558 1 durata>8h

09/11/2017 MT planificata 1 1 dep.preaviz

15/11/2017 MT planificata 1018 2 dep.preaviz

16/11/2017 MT planificata 1 1 durata>8h

16/11/2017 MT planificata 94 4 durata>8h 2 400

20/11/2017 MT planificata 2524 441 dep.preaviz 3 90

22/11/2017 MT planificata 642 1 dep.preaviz

28/11/2017 MT planificata 244 1 durata>8h

20/12/2017 MT planificata 2 2 depas.nr.

**  Compensatii platite clientilor in perioada 01.01.2017-31.12.2017 pentru situatii notificate in cursul anului 2017.

* Pentru o întrerupere la nivelul de IT se contabilizează toţi utilizatorii afectaţi de aceasta (IT+MT+JT); pentru o întrerupere la nivelul de MT se iau în considerare toţi utilizatorii afectaţi 

de aceasta (MT+JT).



E-Distributie Muntenia Anexa nr. 7

continuitatea 

alimentarii cu energie 

electrică a 

utilizatorilor

calitatea tehnică a 

energiei electrice 

distribuite

calitatea comercială a 

serviciului de 

distribuție a energiei 

electrice

1/4/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/4/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

1/4/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/4/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/4/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/4/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/4/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/4/2017 40 LCMT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

1/4/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

1/4/2017 40 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

1/4/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

1/4/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

1/5/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/11/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

1/13/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/13/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/18/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/19/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/19/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/19/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/19/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/19/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/19/2017 40 LCJT RURAL Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

1/19/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

1/19/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

1/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 90 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

1/26/2017 90 LCMT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

1/26/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

Monitorizarea compensaţiilor acordate utilizatorilor  2017

Data acordării 

compensației [zzllaa]

Categoria indicatorilor de performanță neindepliniți
2

Valoarea compensației 

acordate [lei]

Tip utilizator
1
 (se va 

preciza si nivelul de 

tensiune al RED la care 

este/urmează să fie 

racordat utilizatorul)

Zona de consum 

(urban/rural) U/R

Motivul acordării compensatiei: indicatorul de 

performanță/serviciul neindeplinit



1/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

1/26/2017 70 LCJT URBAN Răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

1/26/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

1/26/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

1/26/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

1/27/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

1/31/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

2/1/2017 90 LCMT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

2/1/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

2/6/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/6/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

2/6/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/6/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/6/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/6/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/6/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/6/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/6/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

2/6/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

2/6/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

2/6/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

2/8/2017 90 LCMT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

2/8/2017 90 LCMT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

2/14/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

2/14/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/14/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/14/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/14/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/14/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/14/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

2/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

2/14/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

2/14/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

2/14/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

2/16/2017 70 LCMT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

2/16/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

2/20/2017 90 LCMT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

2/20/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

2/22/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

2/23/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/28/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

2/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

2/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

2/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

2/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

3/3/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

3/3/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare



3/3/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/3/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

3/3/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

3/3/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

3/7/2017 70 LCJT URBAN Răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

3/9/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/9/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/9/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

3/9/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

3/9/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/9/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/9/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/9/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/9/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/9/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/9/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

3/9/2017 70 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

3/9/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

3/9/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

3/9/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

3/9/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/10/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie



3/10/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/14/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/14/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/15/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/15/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/15/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/15/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/15/2017 90 LCMT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

3/15/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/15/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/15/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/15/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/15/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/15/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/15/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

3/15/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

3/16/2017 70 LCMT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

3/17/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/20/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

3/22/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/22/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/22/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/22/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/22/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/22/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

3/22/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/22/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/22/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/22/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/22/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/22/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/22/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/22/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/22/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



3/27/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

3/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

3/31/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/31/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

3/31/2017 90 LCMT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

3/31/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

3/31/2017 90 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

3/31/2017 90 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

3/31/2017 90 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

3/31/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/31/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

3/31/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

3/31/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

3/31/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

4/6/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

4/6/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/6/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/6/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/6/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/6/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/6/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului



4/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/6/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

4/12/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/12/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/12/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/12/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



4/12/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/12/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

4/12/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

4/13/2017 90 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

4/13/2017 90 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

4/13/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/13/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/19/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

4/19/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

4/19/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

4/20/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

4/20/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/20/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/20/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/20/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/20/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/20/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/20/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

4/20/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

4/25/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

4/25/2017 90 LCMT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

4/25/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

4/25/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

4/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

4/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/26/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

4/26/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

4/28/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 70 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 70 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard



4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

4/28/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

5/2/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/2/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/2/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/2/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/2/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/2/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/3/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/3/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/3/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/4/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/4/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

5/4/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/4/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/4/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/4/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/4/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/4/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/4/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/4/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/4/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/4/2017 70 LCJT URBAN Răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

5/4/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/4/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

5/11/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

5/11/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/11/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/11/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/11/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/11/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/11/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/11/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/11/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/11/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/11/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/11/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii



5/11/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

5/11/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

5/11/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

5/11/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

5/12/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/12/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/17/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/17/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/17/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/17/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/17/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/17/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/17/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/17/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/18/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/18/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/18/2017 90 LCMT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

5/18/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/18/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/18/2017 70 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/18/2017 70 LCMT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

5/23/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

5/24/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/24/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/24/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/24/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/24/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/24/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

5/24/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

5/25/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/25/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/25/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

5/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/26/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/26/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

5/26/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard



5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 70 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 70 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

5/29/2017 40 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

5/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

5/30/2017 90 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 90 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 90 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 90 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

5/30/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

5/31/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/31/2017 60 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/31/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/31/2017 60 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

5/31/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/31/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/31/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/31/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/31/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/31/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

5/31/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/31/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

5/31/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/31/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/31/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

5/31/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

5/31/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

5/31/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

5/31/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

6/6/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

6/8/2017 135 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

6/8/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/8/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/8/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/8/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/8/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/8/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/8/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/8/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

6/8/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

6/8/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

6/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

6/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

6/8/2017 130 LCJT RURAL
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

6/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 60 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

6/14/2017 90 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

6/14/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare



6/14/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/14/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/14/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/14/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/14/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/14/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/14/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/14/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/14/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/14/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/14/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/14/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

6/14/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

6/14/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

6/14/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

6/15/2017 40 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

6/16/2017 90 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

6/16/2017 70 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

6/16/2017 30 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

6/16/2017 30 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

6/21/2017 60 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

6/21/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

6/21/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

6/21/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/21/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/21/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/21/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/21/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

6/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

6/21/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/21/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



6/21/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/21/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

6/28/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/28/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/28/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/28/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/28/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/28/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

6/28/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

6/28/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

6/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

6/28/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

6/29/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

6/30/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

6/30/2017 90 LCMT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCMT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/3/2017 60 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

7/3/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

7/5/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare



7/5/2017 60 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

7/5/2017 90 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/5/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/5/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/5/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

7/5/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

7/5/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

7/5/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

7/5/2017 60 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

7/5/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

7/11/2017 135 LCMT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

7/11/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/11/2017 90 LCMT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

7/11/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/11/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/11/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/11/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/13/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/13/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/13/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

7/13/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/13/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/13/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/13/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/13/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

7/13/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

7/14/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/14/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/14/2017 195 LCIT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/14/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/14/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/14/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/14/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/14/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/14/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/19/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

7/19/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/19/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/19/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

7/21/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/21/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/21/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/21/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/21/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/21/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului



7/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

7/26/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

7/26/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

7/26/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/26/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/26/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

7/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/26/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/26/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie



7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

7/26/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

7/26/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

7/27/2017 60 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

7/27/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

7/27/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/2/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/3/2017 30 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

8/4/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

8/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului



8/4/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/4/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/4/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/4/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard



8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

8/7/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/7/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/7/2017 30 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/9/2017 300 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

8/10/2017 60 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

8/10/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

8/10/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/10/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/10/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/11/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/11/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/11/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/16/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

8/16/2017 60 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

8/16/2017 300 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/16/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/17/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

8/18/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

8/18/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

8/25/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

8/25/2017 130 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

8/28/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

8/28/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

8/28/2017 40 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

8/28/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

8/28/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

8/28/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

8/28/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata



8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/28/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/30/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

8/30/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 60 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

9/1/2017 90 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

9/1/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/1/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/1/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/1/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/1/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/1/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/1/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/1/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata



9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 300 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/1/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/7/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCMT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/7/2017 135 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/7/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/7/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/7/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/7/2017 105 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

9/8/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/13/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/13/2017 105 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

9/14/2017 150 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/14/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/19/2017 60 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/20/2017 60 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/20/2017 60 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

9/20/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

9/20/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

9/20/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/20/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

9/20/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

9/20/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

9/20/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/20/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/20/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/20/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/20/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/20/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata



9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/20/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/22/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/22/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

9/22/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

9/22/2017 40 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

9/22/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

9/22/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

9/22/2017 135 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

9/22/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

9/22/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

9/25/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

9/25/2017 130 LCMT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

9/25/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/25/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

9/28/2017 70 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

10/4/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

10/4/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

10/5/2017 90 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

10/5/2017 60 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

10/5/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

10/5/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

10/5/2017 60 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

10/5/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

10/5/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

10/5/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

10/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

10/5/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



10/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/5/2017 195 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/5/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/5/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/5/2017 195 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/5/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

10/6/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

10/6/2017 90 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

10/6/2017 135 LCMT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

10/6/2017 90 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

10/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

10/6/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

10/6/2017 300 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/16/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

10/16/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

10/16/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/16/2017 195 LCJT RURAL
Respectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea curbei de 

tensiune

10/17/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/17/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/17/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

10/20/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

10/20/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

10/20/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

10/20/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

10/23/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

10/23/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/1/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/1/2017 90 LCJT URBAN Emiterea certificatelor de racordare

11/1/2017 135 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

11/1/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/1/2017 90 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului



11/1/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/1/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/1/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/1/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/1/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/1/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/1/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/1/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/1/2017 195 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/1/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/1/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

11/2/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/2/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

11/2/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

11/2/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

11/3/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/3/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/3/2017 135 LCMT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/3/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/3/2017 135 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/3/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/3/2017 300 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/3/2017 30 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

11/7/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/9/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

11/9/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

11/9/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

11/9/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/9/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/9/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/9/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/9/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/9/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/9/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/9/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/13/2017 60 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

11/13/2017 135 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/13/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/13/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/13/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/13/2017 60 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/13/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului



11/13/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/13/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/13/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/13/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

11/13/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

11/13/2017 60 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

11/13/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/13/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/13/2017 45 LCJT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere neplanificată

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/14/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/14/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/15/2017 200 LCMT URBAN Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/16/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/17/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/18/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/20/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/21/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/22/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/23/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/24/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/25/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare



11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/27/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Emiterea certificatelor de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 90 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/28/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/29/2017 90 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/29/2017 135 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

11/29/2017 150 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/29/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/29/2017 150 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/29/2017 150 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

11/29/2017 150 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului



11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

11/29/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/4/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

12/5/2017 90 LCMT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/5/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard



12/5/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/5/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/5/2017 70 LCMT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 195 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/5/2017 195 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



12/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCMT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/6/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 135 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 135 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/7/2017 70 LCJT URBAN Răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

12/7/2017 105 LCJT RURAL Răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 105 LCMT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 70 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 60 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard



12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 60 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 60 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 60 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 40 LCJT RURAL

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/7/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/7/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/7/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/7/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/7/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/7/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/7/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/8/2017 90 LCJT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

12/8/2017 40 LCJT RURAL Transmiterea ofertei de contract de racordare

12/8/2017 40 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de racordare

12/8/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

12/8/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

12/8/2017 100 LCJT RURAL
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

12/8/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/8/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/8/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/8/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 105 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 40 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 60 LCJT URBAN Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 40 LCJT RURAL Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 40 LCJT RURAL Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

12/8/2017 40 LCJT URBAN

Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările 

referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul 

standard

12/8/2017 70 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

12/8/2017 40 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

12/8/2017 70 LCJT URBAN
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat



12/8/2017 40 LCJT RURAL
Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de 

energie electrică recalculat

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 135 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 130 LCMT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 130 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 130 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 195 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT URBAN
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 135 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 90 LCJT RURAL
Reconectarea la reţea, din  momentul anunţării OD de către 

utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT RURAL
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT RURAL
Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de 

măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

12/8/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/8/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/8/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/8/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent



12/8/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/11/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/11/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/11/2017 130 LCJT RURAL

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/13/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/13/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/18/2017 200 LCMT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

12/20/2017 135 LCMT RURAL Emiterea avizului tehnic de racordare

12/20/2017 40 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

12/20/2017 60 LCJT URBAN Emiterea avizului tehnic de racordare

12/20/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

12/20/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

12/20/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

12/20/2017 90 LCJT RURAL Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/27/2017 90 LCJT URBAN Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

12/27/2017 130 LCJT URBAN

Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a 

furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție incheiat 

direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de 

schimbare a tarifului de furnizare, în situatia în care aplicarea 

noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui 

existent

12/27/2017 30 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

12/27/2017 30 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

12/27/2017 30 LCJT RURAL Restabilirea alimentării dupa o întrerupere planificata

12/28/2017 100 LCJT URBAN
Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, 

execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

12/29/2017 135 LCJT URBAN Transmiterea ofertei de contract de distributie

Numarul total de 

compensații plătite 
(3) 315 1 2,663

Valoarea totală a 

compensațiilor 

acordate [lei] 
(4)

21,860 195 238,445

2,979

260,500



Incidente deosebite in RED gestiune E-Distributie Muntenia - anul 2017 

Tabelul 6 h 

Nr. 

crt.
Regiune Statia de transformare Echipamentul

Durata  

(min.)
Nr. clienti Localitati Cauza Observatii

1 EDM

NORD 110/20/10 kV 

GROZAVESTI 110kV

OBOR 110/20/10kV

CT-110kV

CEL LES 110kV Nord

CEL LES 110kV Nord

08.02.2017 19:01

22

19

0

0

37871

34567

0

0

zona centrala

Izolator de trecere 110kV tip MICAFIL 1600A. 

din CELULA-TRAFO 6 110/10KV in statia Nord 

faza S

Remediat 

LEA+LES CET VEST - CRANGASI Remediat 

LES 110kV Pajura 8 5,949 Remediat 

3 EDM COTROCENI 110/20 kV declansat cel 110kV LES Bujoreni 26.06.2017 22:04 6 20,900 Zona Grozavesti dispozitiv MOP Remediat 

4 EDM MIHAI BRAVU 110/20 kV declansat TRAFO 1 110/20 kV 02.07.2017 18:58 204 15,281 Zona Mihai Bravu
Cel 20kV TRAFO 1-Izolatori suporti cabluri 

conturnati
Remediat 

5 EDM CHITILA 110/20 kV
TRAFO 1 si 2 - declansat prin 

protectie minima tensiune cc
06.08.2017 17:32 128 15,400

Arcuda. Otopeni partial. 

Rudeni si Mogosoaia
Element baterie 110V cc - defect

In 30 min. alimentat 3000 clienti. in 60 min. 

alimentat 8200 clienti

6 EDM ARCUDA 110/20 KV 

LEA 20 kV POMPE(CMU) - a 

declansat prin protectie 

maximala de curent temporizata

13.09.2017 17:11 36 5,995

Bolintin-Deal. Bolintin-

Vale. Gradinari. Joita 

Gr.. Ogrezeni. Sabareni

DESCARCATOR 20kV -DRV defect la cadrul 

de sustinere CTE

In timp de 13 minute au fost alimentati 

5.495 clienti. iar restul de 500 clienti. in 

36 min.

7 EDM GIURGIU NORD 110/20 KV       LINIA 20kV ICIL(CMU) 15.09.2017 13:20 55 6,100

Giurgiu - partial 

cartiere Est. Nord si 

Sud

CABLU DEFECT intre STC 2806  si STC 2807 Remediat 

8 EDM AFUMATI 110/20 KV

LEA 110 KV CACIULATI - 

AFUMATI- a declansat prin 

protectie de distanta

07.11.2017 13:41 10 14,700 Afumati
Conductor activ faza S. cazut la pamant 

intre stalpii 346-347 

Pe axa 110 kV Fundeni - Caciulati - 

Tancabesti - CET Brazi se functiona cu 

abatere de la schema normala. In statia 

220/110/10 kV Fundeni celula LEA 110 kV 

Afumati retrasa din exploatare planificat 

pentru revizie tehnica (gestiune OTS).                              

Remediat

9 EDM MILITARI 110/10 KV

TRAFO 3 - 110/10 kV -  a 

declansat prin protectie 

homopolara de tensiune

10.11.2017 9:43 5 8,712

Valea Cascadelor. B-

dul Iuliu Maniu partial. 

Cartier Militari. B-dul 

Timisoara partial

Cablu 10 kV - T 4263 Remediat 

Incidente deosebite produse in statiile din gestiunea Transelectrica -ST Bucuresti

Tabelul 6 h 

Nr. 

crt.
Regiune Statia de transformare Echipamentul

Durata  

(min.)
Nr. clienti Localitati Cauza Observatii

1
OTS -ST 

Bucuresti 

 CET Bucuresti SUD 

400/220/110/10 KV - gestiune 

ST Bucuresti TRANSELECTRICA

declansat TRAFO1 110/10kV 02.04.2017 20:19 14 42,318 zona S-E Buc

Defect pe feeder T1403 in PA1450 (nu a decl) si 

refuz decl in Buc Sud feed PA1450. Afectat 

barele 1. 2. 3 10kV

2
OTS -ST 

Bucuresti 
DOMNESTI 400/110/20 kV

bara 1 110kV cu celulele aferente 

ramas fara tensiune:

LEA 110kV Masini Grele

Trafo 4 110/20kV

31.05.2017 05:34 25

11

2966

5307

Clinceni. Domnesti
 refuz de declansare IO 110kV faza T in cel. 

L110kV IFA in statia Domnesti).

cartier Laromet

Defecta cutie terminala in PC Rosu.

 Izolator rupt lant sustinere dubla faza T in PC 

Rosu.

Data / ora 

2 EDM 07.04.2017 02:34

Data / ora 

Laromet 110/20/10kV



3
OTS -ST 

Bucuresti 
FUNDENI 220/110/10 KV   declansat TRAFO 4 110/10 kV 03.06.2017 05:18 32 20,820 cartier Fundeni

Simultan cu decl LEA 220kV Brazi Vest 1 si 2 in 

Fundeni. Defect sistem SCADA si releu trafo 4. 
Inlocuit releu tr 4 si rev la SOI la 15:43.

4
OTS -ST 

Bucuresti 

 CET Bucuresti SUD 

400/220/110/10 KV - gestiune 

ST Bucuresti TRANSELECTRICA

SISTEM BARA 2 110kV cu celulele 

aferente ramas fara tensiune:

LES 110kV Filaret 2

LES 110kV Balta Alba

Trafo 2 110/10kV

14.06.2017 05:27
3

39

73

53834

50224

1816

zona S Buc
functionare eronata protectie diferentiala de 

bara 110kV

5
OTS -ST 

Bucuresti 
FUNDENI 220/110/10 KV   

LEA+LES 110kV Pipera 1 - a 

declansat prin protectie de distanta. 

sitem bara 1 110 kV din statia 

110/20/10 kV Pipera ramas fara 

tensiune

31.08.2017 08:39 37 9,585
Cartier Pipera. Baneasa 

partial

Ridicarea benei unui camion sub LEA 110 kV 

Fundeni-Pipera 1. intre stalpii 28 - 29. ce a 

generat ruperea conductorului activ pe faza T

In timp de 6 minute au fost alimentati 3248 

clienti. in 13 minute . 5796 si in 37 minute.  

541 clienti. Conductorul a fost remediat.

6
OTS -ST 

Bucuresti 

CET Bucuresti SUD 

400/220/110/10 KV - gestiune 

ST Bucuresti TRANSELECTRICA

CT2 10 KV - cablu iesire din statia 

veche -  a declansat prin 

protectie homopolara 

nedirectionata de curent

08.10.2017 12:20 20 7,200
Bucuresti zona B- ul 

Ion Sulea
defect pe feederul PC 4150 (1)

Au declansat simultan feed PC4150 (1) si 

CT 2-10kV. ST Buc va analiza modul de 

functionare a intrerupatorului si 

protectiilor la feed 10kV PC4150 (1). 

Temporizarile pentru prot homopolara 

dispuse de TVI EDM in urma lucrarilor de 

modernizare din statia  110/10kV  CET 

Bucuresti Sud sunt 1 sec pe feed si 1.5sec 

pe CT 2. Au functionat AAR la PA 

alimentate din bara 2-10kV CET Bucuresti 

Sud. cu exceptia PA1675 care a ramas 

nealimentat pana la 12:40.                                                                                       

Remediat.

7
OTS -ST 

Bucuresti 
FUNDENI 220/110/10 KV   

declansat la ambele tensiuni  

AT2 220/110kV
21.10.2017 4:32 29 268,262

zona de N-E a mun. 

Bucuresti

TC 110kV faza S defecta in celula 110kV 

AT2 

ramas fara tensiune sectia B 110kV in 

statia Fundeni. respectiv un numar de 7 

statii integral/3 statii partial apartinand 

EDM. In data de 22.10.2017 RSN. dupa 

inlocuire 3xTC 110kV si 2xTT 110kV in 

CMB 110kV.

8
OTS -ST 

Bucuresti 
FUNDENI 220/110/10 KV   

declansat la ambele tensiuni AT1 

si AT2 220/110kV
01.11.2017 16:40 52 315,027

zona de N-E a mun. 

Bucuresti
instalatii ST Bucuresti

Prin functionare AAR 110kV in statia Nord 

si AAR MT in statiile Pajura. Solex. Mihai 

Bravu au fost realimentati automat un nr. 

De 109.995 de clienti.



Parametri tehnici de calitate BALTA ALBA s1-10kV BALTA ALBA s2-10kV BANEASA s1-20kV BANEASA s2-20kV CRANGASI s1-10kV CRANGASI s2-10kV Dr. MORARILOR s1B-10kV Dr. MORARILOR s2B-10kV Dr. MORARILOR s1A-10kV Dr. MORARILOR s2A-10kV Dr. Taberei s1-10kV Dr. Taberei s2-10kV LAROMET 20kV MILITARI s1-10kV PANDURI s1-20kV PANDURI s2-20kV SALAJ 20kV VULCAN 10kV VULCAN 20kV TOPORASI s2-10kV TOPORASI s3-10kV TOPORASI s4-10kV AFUMATI s1-20kV AFUMATI s2-20kV CHITILA s1-20kV CHITILA s2-20kV Tancabesti s1-20kV Tincabesti s2-20kV ICMUG s2-20kV

Numărul de întreruperi tranzitorii 0 0 0 0 0 66

Numărul de întreruperi scurte 1 50 25 7 17 41

Numărul de întreruperi lungi 0 62 52 12 58 47

Frecvența medie (Hz) 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 49.999 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz 50.000 Hz

Tensiunea medie (kV) 10.3 10.2 20.3 20.2 10.2 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 20.3 10.1 20.2 20.3 20.2 10.3 20 10.2 10.2 10.2 21.1 20.9 21.1 21.1 20.8 20.8 21.0

Depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) ok (U MIN>=100.03% CP01>=100.48% CP99<=105.87% MAX<=106.49%) ok (U MIN>=98.81% CP01>=99.59% CP99<=103.52% MAX<=105.00%) ok (U MIN>=97.37% CP01>=98.13% CP99<=103.78% MAX<=105.93%) ok (U MIN>=97.43% CP01>=98.19% CP99<=102.81% MAX<=104.73%) ok (U MIN>=96.96% CP01>=98.05% CP99<=103.18% MAX<=107.08%) ok (U MIN>=96.63% CP01>=97.75% CP99<=102.66% MAX<=103.77%) ok (U MIN>=99.16% CP01>=99.36% CP99<=104.90% MAX<=106.16%) ok (U MIN>=98.96% CP01>=99.19% CP99<=104.87% MAX<=106.02%) ok (U MIN>=99.58% CP01>=99.80% CP99<=105.10% MAX<=106.28%) ok (U MIN>=99.20% CP01>=99.41% CP99<=105.11% MAX<=106.27%) ok (U MIN>=98.3% CP01>=100.4% CP99<=103.7% MAX<=105.8%) ok (U MIN>=98.60% CP01>=100.2% CP99<=103.6% MAX<=107.6%) ok (U MIN>=98.41% CP01>=98.58% CP99<=103.47% MAX<=104.27%) ok (U MIN>=98.47% CP01>=99.15% CP99<=107.44% MAX<=107.73%) ok (U MIN>=100.31% CP01>=100.54% CP99<=105.01% MAX<=105.37%) ok (U MIN>=100.33% CP01>=100.74% CP99<=105.37% MAX<=105.49%) ok (U MIN>=97.37% CP01>=97.69% CP99<=105.25% MAX<=105.80%) ok (U MIN>=100.87% CP01>=101.14% CP99<=107.92% MAX<=108.07%) ok (U MIN>=97.98% CP01>=98.26% CP99<=103.69% MAX<=104.33%) ok (U MIN>=99.90% CP01>=100.53% CP99<=103.67% MAX<=105.38%) ok (U MIN>=100.12% CP01>=100.69% CP99<=103.98% MAX<=104.45%) ok (U MIN>=100.08% CP01>=100.69% CP99<=103.70% MAX<=105.07%) ok (U MIN>=100.25% CP01>=101.10% CP99<=107.56% MAX<=109.48%) ok (U MIN>=100.18% CP01>=100.56% CP99<=106.59% MAX<=109.38%) ok (U MIN>=101.33% CP01>=101.47% CP99<=107.37% MAX<=109.00%) ok (U MIN>=101.13% CP01>=101.32% CP99<=107.33% MAX<=108.77%) ok (U MIN>=99,3% CP01>=103,4% CP99<=106,1% MAX<=107,1%) ok (U MIN>=99,2% CP01>=103,3% CP99<=106% MAX<=107,1%) ok (U MIN>=102.2% CP01>=103.2% CP99<=106.7% MAX<=108.8%)

Depășiri ale limitelor normale pentru variațiile rapide de tensiune (număr anual) 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs 0 RVCs

Depășirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) ok (Plt CP95%<=0.57% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.68% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.60% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.60% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.58% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.54% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.71% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.62% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.72% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.65% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.5% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.5% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.57% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.60% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.70% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.65% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.64% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.80% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.67% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.77% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.67% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.80% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.66% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.68% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.66% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.59% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.6% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.6% <= EN50160 1.00%) ok (Plt CP95%<=0.7% <= EN50160 1.00%)

Depășirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.13 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.13 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.0 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.0 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.04 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.04 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.06 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.06 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.06 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.06 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.05 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0.04 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh2<=0 % <= EN50160 2.0 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh3<=0.34 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.38 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.40 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.40 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.22 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.36 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.30 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.41 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.30 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.28 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.5 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.4 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.39 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.37 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.34 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.31 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.38 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.36 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.35 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.40 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.40 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.38 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.68 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.69 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.39 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.36 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.6 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.6 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh3<=0.5 % <= EN50160 5.0 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.07 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.15 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.12 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.0 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.0 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.04 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.04 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.08 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.07 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.07 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.07 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.07 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.07 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.10 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.11 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.06 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.04 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0 % <= EN50160 1.0 %) ok (CP95% Uh4<=0.1 % <= EN50160 1.0 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh5<=2.18 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.31 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.88 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.85 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.49 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.91 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.48 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.50 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.42 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.43 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.2 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.0 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.50 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.19 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.83 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.44 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.50 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.27 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.34 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.58 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.89 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.90 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.66 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.61 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.19 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=2.07 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.6 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.6 % <= EN50160 6.0 %) ok (CP95% Uh5<=1.9 % <= EN50160 6.0 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.07 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.06 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.06 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.09 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.09 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.10 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh6<=0 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh7<=1.24 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.18 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.69 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.69 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.52 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.41 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.64 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.68 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.54 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.60 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.1 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.2 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.20 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.08 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.31 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.31 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.05 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.57 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.25 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.25 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.44 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.44 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.12 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=0.98 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.89 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.94 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.4 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=1.3 % <= EN50160 5.0 %) ok (CP95% Uh7<=0.7 % <= EN50160 5.0 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.18 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.16 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.06 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.07 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh8<=0 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh9<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.10 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.13 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.10 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.14 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.10 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.23 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.23 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.12 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.14 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh9<=0.2 % <= EN50160 1.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.16 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.14 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh10<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh11<=0.23 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.45 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.38 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.44 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.58 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.41 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.33 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.29 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.34 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.31 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.3 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.2 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.51 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.46 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.40 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.57 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.45 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=1.03 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.47 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.27 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.34 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.41 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.54 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.34 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.36 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.68 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.3 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.2 % <= EN50160 3.5 %) ok (CP95% Uh11<=0.7 % <= EN50160 3.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh12<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh13<=0.19 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.26 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.31 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.23 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.26 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.26 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.21 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.21 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.26 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.19 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.2 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.2 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.42 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.22 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.26 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.31 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.33 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.63 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.21 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.29 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.17 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.19 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.23 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.19 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.19 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.22 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.1 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.1 % <= EN50160 3.0 %) ok (CP95% Uh13<=0.5 % <= EN50160 3.0 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh14<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.11 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.09 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh14<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh15<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.22 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.09 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.08 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.08 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.11 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.08 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh15<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh16<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.06 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh16<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh17<=0.12 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.17 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.09 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.07 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.25 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.13 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.13 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.14 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.20 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.17 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.1 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.1 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.30 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.15 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.16 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.22 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.21 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.18 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.18 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.13 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.15 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.19 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.08 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.06 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.09 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.13 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.1 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.1 % <= EN50160 2.0 %) ok (CP95% Uh17<=0.1 % <= EN50160 2.0 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh19<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.13 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.10 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.11 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.28 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.15 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.15 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.20 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.14 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.10 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh19<=0.1 % <= EN50160 1.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.07 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.08 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.05 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.02 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.03 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh21<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.04 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh23<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.12 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.1 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.20 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.11 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.13 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.16 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.18 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.24 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.14 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh23<=0.1 % <= EN50160 1.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.0 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.01 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %) ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

Depășirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni) ok (CP95% Uh25<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.03 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.06 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.11 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.08 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.0 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.0 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.18 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.11 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.09 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.16 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.20 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.07 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.12 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.04 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.03 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.03 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0.05 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0 % <= EN50160 1.5 %) ok (CP95% Uh25<=0 % <= EN50160 1.5 %)

Depășirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) ok (CP95% THD=2.34 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.54 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.35 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.34 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=1.89 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.11 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.64 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.64 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.61 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.61 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.9 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.4 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=1.92 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=1.47 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.04 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=1.82 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.74 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=1.78 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=1.65 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.77 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.12 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.13 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=1.97 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.06 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.74 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.75 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.9 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.9 % <= EN50160 8.0 %) ok (CP95% THD=2.6 % <= EN50160 8.0 %)

Depășirea factorului de nesimetrie de secvență negativă (valoare %, nr.săptămâni) ok (Ui/Ud CP95%<=0.51% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.59% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.51% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.50% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.79% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.51% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.58% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.58% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.59% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.61% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.5% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.5% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.72% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.60% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.52% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.59% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.57% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.50% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.58% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.60% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.52% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.55% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.86% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.86% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.76% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.73% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.6% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.6% <= EN50160 2.00%) ok (Ui/Ud CP95%<=0.6% <= EN50160 2.00%)

105

80

174

24

24

93

83

75

180

0

15

32

0

25

27

0

33

35

Tabelul nr. 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportați anual

0

17

25

3

14

46

1

18

29

0

33

48



IZVORU 20kV

81

9

20

50.000 Hz

20.8

ok (U MIN>=99.9% CP01>=102.3% CP99<=105.5% MAX<=107.4%)

0 RVCs

ok (Plt CP95%<=0.8% <= EN50160 1.00%)

ok (CP95% Uh2<=0 % <= EN50160 2.0 %)

ok (CP95% Uh3<=0.5 % <= EN50160 5.0 %)

ok (CP95% Uh4<=0.1 % <= EN50160 1.0 %)

ok (CP95% Uh5<=1.9 % <= EN50160 6.0 %)

ok (CP95% Uh6<=0 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh7<=0.7 % <= EN50160 5.0 %)

ok (CP95% Uh8<=0 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh9<=0.2 % <= EN50160 1.5 %)

ok (CP95% Uh10<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh11<=0.7 % <= EN50160 3.5 %)

ok (CP95% Uh12<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh13<=0.5 % <= EN50160 3.0 %)

ok (CP95% Uh14<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh15<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh16<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh17<=0.1 % <= EN50160 2.0 %)

ok (CP95% Uh18<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh19<=0.1 % <= EN50160 1.5 %)

ok (CP95% Uh20<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh21<=0.1 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh22<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh23<=0.1 % <= EN50160 1.5 %)

ok (CP95% Uh24<=0.00 % <= EN50160 0.5 %)

ok (CP95% Uh25<=0 % <= EN50160 1.5 %)

ok (CP95% THD=2.5 % <= EN50160 8.0 %)

ok (Ui/Ud CP95%<=0.6% <= EN50160 2.00%)



E-Distributie Muntenia 

10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1000 1000 < t ≤ 5000 5000 < t ≤ 60000

90 > u ≥ 80 22 2 0 0 1

80 > u ≥ 70 7 0 0 0 0

70 > u ≥ 40 8 1 0 0 0

40 > u ≥ 5 2 1 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 73 7 0 0 27

80 > u ≥ 70 26 2 0 0 2

70 > u ≥ 40 5 3 1 0 0

40 > u ≥ 5 0 1 2 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 69 11 8 0 13

80 > u ≥ 70 13 4 0 0 1

70 > u ≥ 40 8 4 1 0 1

40 > u ≥ 5 1 3 2 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 49 9 6 0 7

80 > u ≥ 70 5 1 0 0 3

70 > u ≥ 40 6 4 2 0 1

40 > u ≥ 5 0 2 2 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 51 2 0 0 9

80 > u ≥ 70 24 0 0 0 1

70 > u ≥ 40 13 1 0 0 0

40 > u ≥ 5 1 0 3 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 79 2 0 0 2

80 > u ≥ 70 24 0 0 0 3

70 > u ≥ 40 28 0 0 0 1

40 > u ≥ 5 0 0 1 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 73 3 1 0 15

80 > u ≥ 70 28 4 1 0 2

Tensiunea reziduală u %
Durata t 

ms

BALTA ALBA 

s2-10kV

Tabelul nr. 5 – Clasificarea golurilor de tensiune funcție de durată și tensiune reziduală  2017

Statia

BALTA ALBA         

s1-10kV

CRANGASI   s1-

10kV

CRANGASI   s2-

10kV

Dr. 

MORARILOR 

s1B-10kV

BANEASA s1-

20kV

BANEASA s2-

20kV



70 > u ≥ 40 9 7 6 0 0

40 > u ≥ 5 1 5 1 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 84 2 0 0 12

80 > u ≥ 70 25 2 1 0 4

70 > u ≥ 40 13 10 4 0 1

40 > u ≥ 5 1 6 1 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 60 2 0 0 9

80 > u ≥ 70 22 3 4 0 1

70 > u ≥ 40 16 8 5 0 0

40 > u ≥ 5 0 2 1 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 83 3 0 0 14

80 > u ≥ 70 26 7 3 0 3

70 > u ≥ 40 19 14 6 0 0

40 > u ≥ 5 1 4 1 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 43 1 0 0 10

80 > u ≥ 70 15 0 0 0 0

70 > u ≥ 40 10 0 0 0 1

40 > u ≥ 5 0 6 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 47 0 0 0 13

80 > u ≥ 70 17 0 1 0 0

70 > u ≥ 40 17 1 1 0 1

40 > u ≥ 5 0 1 0 0 0

5 > u 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 24 1 0 0 9

80 > u ≥ 70 7 0 0 0 1

70 > u ≥ 40 13 0 0 0 0

40 > u ≥ 5 6 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 51 2 0 0 15

80 > u ≥ 70 17 0 0 0 2

70 > u ≥ 40 16 3 1 0 1

40 > u ≥ 5 1 0 1 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 71 6 0 0 14

80 > u ≥ 70 19 1 0 0 1

MILITARI s1-

10kV

PANDURI s1-

20kV

Dr. 

MORARILOR 

s2B-10kV

Dr. TABEREI s1-

10kV

Dr. TABEREI s2-

10kV

Dr. 

MORARILOR 

s2A-10kV

LAROMET 

20kV

Dr. 

MORARILOR 

s1A-10kV

Dr. 

MORARILOR 

s1B-10kV



70 > u ≥ 40 9 2 0 0 0

40 > u ≥ 5 0 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 76 7 1 0 14

80 > u ≥ 70 24 1 0 0 1

70 > u ≥ 40 3 4 0 0 0

40 > u ≥ 5 0 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 54 3 0 0 8

80 > u ≥ 70 14 0 0 0 1

70 > u ≥ 40 16 1 1 0 1

40 > u ≥ 5 0 2 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 51 5 0 0 19

80 > u ≥ 70 13 1 0 0 1

70 > u ≥ 40 4 3 0 0 0

40 > u ≥ 5 0 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 116 21 5 0 20

80 > u ≥ 70 27 1 2 0 0

70 > u ≥ 40 4 2 0 0 0

40 > u ≥ 5 1 2 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 68 4 0 0 5

80 > u ≥ 70 26 3 1 0 0

70 > u ≥ 40 15 3 0 0 0

40 > u ≥ 5 0 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 65 8 0 0 2

80 > u ≥ 70 16 3 0 0 1

70 > u ≥ 40 24 2 1 0 0

40 > u ≥ 5 0 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 67 4 0 0 3

80 > u ≥ 70 25 3 1 0 0

70 > u ≥ 40 13 4 0 0 0

40 > u ≥ 5 0 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 31 2 0 0 4

PANDURI s1-

20kV

PANDURI s2-

20kV

TOPORASI s2-

10kV

SALAJ 20kV

VULCAN 10kV

VULCAN 20kV

TOPORASI s4-

10kV

TOPORASI s3-

10kV

AFUMATI s1-

20kV



80 > u ≥ 70 5 5 0 0 0

70 > u ≥ 40 9 4 1 0 0

40 > u ≥ 5 0 3 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 33 15 0 0 14

80 > u ≥ 70 6 5 0 0 0

70 > u ≥ 40 7 2 1 0 0

40 > u ≥ 5 0 2 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 29 5 14 0 15

80 > u ≥ 70 15 11 20 0 3

70 > u ≥ 40 22 4 2 0 1

40 > u ≥ 5 3 0 1 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 20 2 1 0 9

80 > u ≥ 70 10 1 3 0 3

70 > u ≥ 40 15 8 2 0 0

40 > u ≥ 5 1 1 2 2 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 102 43 30 0 48

80 > u ≥ 70 19 30 51 0 9

70 > u ≥ 40 25 21 31 6 11

40 > u ≥ 5 24 15 7 2 5

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 139 44 31 0 63

80 > u ≥ 70 94 32 54 0 6

70 > u ≥ 40 69 19 30 6 11

40 > u ≥ 5 27 15 5 2 2

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 108 25 4 0 78

80 > u ≥ 70 13 7 0 3 3

70 > u ≥ 40 154 149 0 0 5

40 > u ≥ 5 1 1 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

90 > u ≥ 80 245 29 17 0 42

80 > u ≥ 70 113 9 11 0 6

70 > u ≥ 40 71 16 15 0 3

40 > u ≥ 5 3 5 0 3 0

5 > u 0 1 0 13 2

ICMUG s2-

20kV

IZVORU 20kV

Tancabesti s1-

20kV

Tancabesti s2-

20kV

AFUMATI s1-

20kV

AFUMATI s2-

20kV

CHITILA s1-

20kV

CHITILA s2-

20kV



E-Distributie Muntenia 

10 ≤ t ≤ 500 500 < t ≤ 5000 5000 < t ≤ 60000

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 2 0 0

Dr. TABEREI s1-10kV

Dr. TABEREI s2-10kV

BANEASA s1-20kV

BANEASA s2-20kV

Dr. MORARILOR s2B-

10kV

Tabelul nr. 6 – Clasificarea creșterilor de tensiune după durata și tensiunea maximă  2017

BALTA ALBA s1-10kV

Durata t

ms

Dr. MORARILOR s2A-

10kV

LAROMET 20kV

Dr. MORARILOR s1A-

10kV

Tensiunea maximă     u 

%Statia

CRANGASI s1-10kV

CRANGASI s2-10kV

Dr. MORARILOR s1B-

10kV

BALTA ALBA s2-10kV



u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 2 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 3 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 2 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 2 1 3

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 0 1 1

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 7 0 0

u ≥ 120 0 0 0

120 > u > 110 2 0 0

ICMUG s2-20kV

IZVORU 20kV

Tancabesti s1-20kV

Tancabesti s2-20kV

AFUMATI s1-20kV

AFUMATI s2-20kV

CHITILA s1-20kV

CHITILA s2-20kV

PANDURI s2-20kV

TOPORASI s2-10kV

TOPORASI s3-10kV

SALAJ 20kV

VULCAN 10kV

VULCAN 20kV

TOPORASI s4-10kV

MILITARI s1-10kV

PANDURI s1-20kV


