
Tip Aviz Tehnic de Racordare  

clienți rezidențiali

(I)

ATR pentru loc de consum 

nou
ATR/ CER actualizat pentru loc de  consum existent

ATR nou 

definitiv 

ATR pentru 

organizare de 

șantier/ATR 

temporar/ ATR 

temporar în soluție 

definitivă

Dezvoltare 

tehnică, cu  

depășirea puterii 

aprobate, fără 

extinderea 

construcțiilor 

existente

Dezvoltare tehnică, 

cu  depășirea puterii 

aprobate, în cazul 

în care e necesară 

extinderea 

construcțiilor 

existente

Modificare tehnică 

sau administrativă, 

faţă de situaţia 

existentă fără 

depăşirea puterii 

aprobate

Modificarea instalaţiei 

de racordare fără 

schimbarea puterii 

aprobate

Cerere și chestionar de racordare x x x x x x

Actul de identitate, certificatul de 

înregistrare la Registrul Comerţului sau a 

altor autorizaţii legale de funcţionare 

emise de autorităţile competente, după 

caz, în copie

x x x x x x

Certificatul de Urbanism, în termen de 

valabilitate, în copie
x - - x x x

Planul de situație la scară, cu amplasarea 

în zonă a locului de consum, vizat de 

emitentul certificatului de urbanism ca 

anexă, pentru construcții noi  sau pentru 

construcții existente, în copie

x x - x - -

Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau 

Planul urbanistic de detaliu (PUD) 

aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin 

certificatul de urbanism, în copie

x x - x x x



Tip Aviz Tehnic de Racordare  

clienți rezidențiali

(II)

ATR pentru loc de consum nou ATR/ CER actualizat pentru loc de  consum existent

ATR nou 

definitiv 

ATR pentru 

organizare de 

șantier/ATR 

temporar/ ATR 

temporar în soluție 

definitivă

Dezvoltare 

tehnică, cu  

depășirea puterii 

aprobate, fără 

extinderea 

construcțiilor 

existente

Dezvoltare tehnică, 

cu  depășirea puterii 

aprobate, în cazul 

în care e necesară 

extinderea 

construcțiilor 

existente

Modificare tehnică 

sau administrativă, 

faţă de situaţia 

existentă fără 

depăşirea puterii 

aprobate

Modificarea instalaţiei 

de racordare fără 

schimbarea puterii 

aprobate

Autorizație de construcție a 

obiectivului, în termen de valabilitate, 

în copie, în situaţia în care se solicită 

racordarea unei organizări de şantier 

pentru realizarea acestuia

- x - - - -

Act de proprietate sau orice alt înscris 

care atestă dreptul de folosință asupra 

terenului/incintei/clădirii care constituie 

locul de  consum (contract de vânzare-

cumpărare, contract de închiriere, 

extras de carte funciară). În cazul 

spaţiilor care nu sunt în proprietatea 

utilizatorului, este necesar acordul 

notarial scris al proprietarului pentru 

realizarea de instalaţii electrice şi/sau 

capacităţi energetice.

x x x x x x

Memoriu explicativ

privind necesitatea modificării 

instalaţiei de racordare şi documente 

care să susţină această cerere

- - - - x x


