
ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A LOCURILOR DE CONSUM APARȚINÂND 

CLIENȚILOR FINALI NONCASNICI RACORDAȚI PRIN INSTALAȚII CU LUNGIMI DE PÂNĂ LA 2500 METRI ȘI CLIENȚILOR CASNICI

RESPONSABIL TERMEN

Utilizator + E-Distribuție

Utilizator

E-Distribuție
5 zile 

lucrătoare

E-Distribuție
30* zile 

calendaristice

Utilizator

E-Distribuție
5 zile 

lucrătoare

Utilizator 

Utilizator 

E-Distribuție 90 zile**

E-Distribuție 18 zile

E-Distribuție
3 zile 

lucrătoare

Utilizator + E-Distribuție
5 zile 

lucrătoare

ATR = Aviz Tehnic de Racordare

CR = Certificat de Racordare

12. Încheierea contractului de 

furnizare/distribuție și activarea acestuia

* termenul pentru emitere ATR este de 30 de zile în cazul stabilirii soluției în baza Fișei de Soluție

în situația stabilirii soluției prin studiul de soluție, termenul de emitere este de 10 zile de la data avizării studiului de soluție

** 90 de zile calendaristice de la data obținerii Autorizației de Construire aferentă instalației de racordare

8. Depunerea dosarului instalației de utilizare

6. Evaluarea cererii, elaborarea propunerii de 

contract de racordare și transmiterea acestuia

7. Semnarea contractului de racordare

9. Execuția instalației de racordare

10. Punerea în funcțiune a instalației de 

racordare 

11. Emiterea CR

E-Distribuție finanțează lucrările de racordare și încheie contract pentru proiectarea și execuția instalației de racordare

5. Transmiterea cererii de încheiere a contractului 

de racordare

ETAPE

1. Informare preliminară

2. Depunerea cererii de racordare și a 

documentelor de care ai nevoie

3. Evaluarea cererii și verificarea documentației 

4. Stabilire soluție de racordare, emitere și 

transmitere ATR



ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A LOCURILOR DE CONSUM 

APARȚINÂND CLIENȚILOR FINALI NONCASNICI RACORDAȚI PRIN INSTALAȚII CU LUNGIMI DE PÂNĂ LA 2500 METRI ȘI 

CLIENȚILOR CASNICI

RESPONSABIL TERMEN

Utilizator + E-Distributie

Utilizator

E-Distribuție
5 zile 

lucrătoare

E-Distribuție
30* zile 

calendaristice

Utilizator

E-Distribuție
5 zile 

lucrătoare

Utilizator 

Operator atestat 

(ales de utilizator)

Utilizator

E-Distribuție

18 zile de la 

finalizarea 

lucrărilor

E-Distribuție
3 zile 

lucrătoare

Utilizator + E-Distribuție
5 zile 

lucrătoare

E-Distribuție

ATR = Aviz Tehnic de Racordare CR = Certificat de Racordare

Utilizatorul încheie contract direct pentru proiectarea și execuția instalației de racordare, E-Distribuție rambursează 

utilizatorului contravaloarea instalației de racordare executate 

13. Rambursarea cheltuielilor aferente lucrărilor 

de racordare în termen de 5 ani de la data PIF, în 

tranșe anuale egale

ETAPE

10. Punerea în funcțiune a instalației de 

racordare 

* termenul pentru emitere ATR este de 30 de zile în cazul stabilirii soluției în baza Fișei de Soluție

în situația stabilirii soluției prin studiu de soluție, termenul de emitere este de 10 zile de la data avizării studiului de soluție

1. Informare preliminară

2. Depunerea cererii de racordare și a 

documentelor de care ai nevoie

3. Evaluarea cererii și verificarea documentației 

4. Stabilire soluție de racordare, emitere și 

transmitere ATR

5. Alegerea operatorului care va proiecta/executa 

instalația de racordare, încheierea contractului cu 

acesta și transmiterea cererii de încheiere a 

contractului de racordare

6. Evaluarea cererii, elaborarea propunerii de 

contract de racordare și transmiterea acestuia

7. Semnarea contractului de racordare

8. Proiectarea și execuția instalației de racordare

9. Depunerea dosarului instalației de utilizare

11. Emiterea CR

12. Încheierea contractului de 

furnizare/distribuție și activarea acestuia


