
 
Nr. de înregistrare  

 

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr. 133 din 

08.07.2011. Număr de identificare unic: 0000293 

 

Cerere pentru eliberarea Avizului de Racordare a locului de producere 

 Către Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. 

 Persoană   fizică   juridică: ...................................................................................... 

 Date beneficiar: Tel.fix: ........................ Mobil:…..........................e-mail:.................................................  

 Date reprezentant: Tel.fix: .................... Mobil:…..........................e-mail:.................................................   

 Adresa locului de producere: …....................................................................................... 

 Descrierea locului de producere:   Casă     magazin     secţie de prod.     gheretă    şantier de constr. 

  spaţiu ne locativ, client casnic         farmacie           bloc locativ         altele____________________________________________ 
(de indicat) 

 Tipul sursei de producere:  eolian    fotovoltaic    hidro    biogaz    altele___________________   
                                                                                                                                                                                                                        (de indicat)   

 Tipul cererii: 

1. Racordarea locului de generare   

2. Prelungirea valabilității avizului de racordare: nr. .....................................................    
                                                                                                                                                                                                                                  (de indicat) 

 Tensiunea nominală:         220 V              380 V          .............................  > 1 000 V     

 Numărul solicitat de conexiuni cu rețeaua de distribuție: nr. ................................................ 

 Puterea instalată a centralei electrice: ......................  kW (se va prezenta calculul puterii solicitate) 

 Principiul ce urmează de a fi aplicat: 

 contorizare netă a energiei electrice  

 comercializarea energiei electrice (inclusiv consum propriu: …….….%; comercializare: …….….%) 

 Numărul NLC: …………………………….………….. (în caz că există la locul de producere) 

 Puterea electrică contractată (după NLC) cu furnizorul la moment: …………………. kW                     

 Modul de recepție a Avizului de Racordare:   

  Prin Poșta Moldovei la adresa: …………........................................................................ 

  la ghişeul Oficiului Comercial          prin e-mail: ...........................................................  
 

Alte informaţii: ....................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................. 

Declar pe propria răspundere că datele din documentele prezentate în copie, anexate cererii, sunt 

depline și veridice, în conformitate cu originalele. 

 

Solicitantul:               ..................................              Data întocmirii: ……………………….. 

(Reprezentantul                     semnătura 

solicitantului)                            L.Ş. 

NOTĂ: Cererea pentru eliberarea avizului de racordare ce nu va fi semnată sau nu va conține setul întreg de 
acte (a se vedea pe verso) ce necesită a fi anexat în dependență de caz la aceasta, nu va fi PROCESATĂ.  

 



 

1. Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice: 

    Buletin de identitate; 

 Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de producere respectiv,  

după caz, asupra terenului; 

    Calculul puterii instalate a centralei electrice care se solicită de a fi racordată, pentru 

puterea P ≥ 20 kW; 

    Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire 

                 (în cazul solicitării de prelungire a AR); 

    Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să 

reprezinte interesele solicitantului; 

    În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă. 

    ………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice: 

Decizia de înregistrare a persoanei juridice eliberată de Agenţia Servicii Publice; 

   Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de producere respectiv,  

după caz, asupra terenului; 

  Planul de amplasare în zonă a centralei electrice, pentru care se solicită racordarea (ex. 

planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, 

zona sau localitate); 

Calculul puterii instalate a centralei electrice care se solicită de a fi racordată, pentru 

puterea P ≥ 20 kW; 

    Rechizitele bancare; 

Buletin de identitate al administratorului; 

Certificat TVA; 

Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire 

                 (în cazul solicitării de prelungire a AR); 

    Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să 

reprezinte interesele solicitantului; 

    În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă. 

    ………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………. 

 
 
 


