
Puteți alege un operator atestat pentru elaborarea 
studiului de soluție și puteți participa la dezbaterile
din cadrul comisiei de avizare etapa 03

Puteți contesta ATR-ul etapa 04

Puteți alege un operator atestat pentru realizarea 
instalației de racordare etapa 05

Alegeți un operator economic atestat pentru
realizarea dosarului instalației de utilizare etapa 08

Drepturile 
Dumneavoastră

Informarea preliminară
Informațiile le puteți obține accesând site-ul 
nostru ori la centrele noastre de relații cu clienții

Solicitarea de racordare
Puteți depune cererea la centrele de relații cu 
clienții ori online pe www.e-distributie.com,
din contul dvs.

Stabilirea soluției de racordare
În funcție de caracteristicile locului de 
consum/producere, soluția de racordare se 
stabilește prin fișa de soluție sau studiu de soluție

Avizul tehnic de racordare
După stabilirea soluției, emitem ATR-ul ce include 
soluția de racordare, condițiile aferente racordării 
și valoarea tarifului de racordare

Contestarea ATR-ului
ATR-ul poate fi contestat de utilizator la operatorul 
de rețea emitent, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării acestuia

Contractul de racordare
Pe durata valabilității ATR-ului, ne solicitați 
încheierea contractului de racordare. După semnarea 
acestuia, emitem factura tarifului de racordare

Proiectarea/Execuția lucrării de racordare
După achitarea tarifului de racordare, se inițiază 
lucrările de proiectare/execuție realizate fie de noi, 
fie de operatorul atestat, ales de dvs.

Punerea în funcțiune
În momentul finalizării lucrărilor, punem în 
funcțiune instalația electrică de racordare 

Dosarul instalației de utilizare
Dumneavoastră trebuie să depuneți dosarul 
instalației de utilizare, întocmit de un operator 
atestat, ales de dvs.

Certificatul de racordare
Emitem certificatul de racordare după ce instalația 
electrică este finalizată și după ce ați depus 
dosarul instalației de utilizare

Punerea sub tensiune
Dumneavoastră încheiați contractul de furnizare 
și ulterior încheierii,  noi punem sub tensiune 
instalația de utilizare
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max. 30 zile
calendaristice

max. 10 zile
calendaristice

max. 10 zile
calendaristice

max. 90 zile
calendaristice

max. 30 zile
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max. 10 zile
calendaristice

max. 10 zile
calendaristice

Tarife pentru emiterea ATR-ului

Puterea
(kW)

Tarif 
(lei fără TVA)

Utilizatori
noi*

*În cazul în care ATR-ul se emite pe baza unui studiu de soluție,
tariful de emitere a ATR-ului se diminuează cu 70%.

Utilizatori existenți

Tarif modificare 
tehnică

(lei fără TVA)

Tarif modificare
administrativă
(lei fără TVA)

≤ 30
30 < P ≤ 100

> 100

70
160
215

55
120
185

7
16
22

Activități Racordare

Stabilirea soluției
de racordare

Proiectarea

Execuția

Dosarul instalației
de utilizare

E-Distribuție Operator Atestat

Etapele procesului
de racordare

pentru ATR-urile emise în baza unei 
fișe de soluție

de la data alegerii variantei de 
racordare, pentru ATR-urile emise în 
baza unui studiu de soluție

pentru transmiterea ofertei de contract 
de racordare de la data înregistrării 
documentației complete depuse de 
către dumneavoastră

pentru obținerea autorizației de 
construire a branșamentului electric

pentru joasă tensiune, de la data 
încheierii contractului de racordare, cu 
condiția achitării de către 
dumneavoastră a tarifului de racordare

de la recepția punerii în funcțiune a 
instalației de racordare, cu condiția 
depunerii de către dumneavoastră a 
dosarului instalației de utilizare

de la încheierea contractului pentru 
furnizarea energiei electrice

Pe parcursul procesului de 
racordare, anumite activități 
pot fi făcute și de către un 
operator economic atestat, 
ales de către dvs.Termene

reglementate



Racordarea
la rețeaua de 
energie electrică

Vă puteți alege un operator 
atestat,accesând link-ul 
de mai jos:
http://213.177.15.183/PublicLists/Atestate

Puteți descarcă formularele
necesare racordării de pe website-ul nostru:
www.e-distributie.com/ro-RO/Pagini/Formulare-si-documente.aspx

Puteți afla localizarea centrelor de relații cu clienții
accesând link-ul:
www.e-distributie.com/ro-RO/Pagini/contact.aspx

Puteți consulta legislația aplicabilă în domeniul racordării
la rețeaua de energie electrică la adresa:
www.e-distributie.com/ro-RO/Pagini/Legislatie-si-reglementari.aspx

și pe website-ul reglementatorului:
www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie

Pentru informații generale legate de procesul de racordare 
ne puteți contacta la:

Societate Telefon Adresă e-mail
Muntenia 0372115733 inforacordaremuntenia@e-distributie.com
Banat 0372565215 inforacordarebanat@e-distributie.com
Dobrogea 0372415303 inforacordaredobrogea@e-distributie.com

www.e-distributie.com

facebook.com/edistributie


