
 
Nr. de înregistrare  

 

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011. 

Cerere pentru eliberarea Avizului de Racordare a locului de producere  către ÎCS. „Premier Energy Distribution" SA 

✓ Solicitant.  Persoană fizică   juridică  ......................................................................................................................... 

domiciliat în oraș/ raion................................................…, satul …….........................................., str....……………..................................... 

nr…...…...., bloc .......... ap. ........, Cod postal .............................. Telefon…………................................................................................., 

 E-mail ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………., 

* Prezenta adresă de domiciliu,  e-mail, telefon  va fi utilizată în relațiile dintre ÎCS „Premier Energy Distribution" SA și solicitant pe toată durata 

raporturilor lor juridice, iar modificarea ei va fi notificată în termen de 5 zile lucrătoare.    

solicit eliberarea Avizului de racordare   a locului de producere……………………………….…………………………… amplasat 

în oraș/raion..............................................., satul .........................……................, str. ................………................, nr. ........,  bloc ……... 

ap. …........., Cod postal ................................... Număr cadastral……………………………………............................................ 

✓ Date reprezentant: Tel. fix: ..................................... Mobil:…..............................................................................................   

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

✓ Tipul cererii: 

1. Racordarea centralei electrice         

2. Modificarea instalației de producere existente  (puterea/ reamplasarea/ nivelul de tensiune/ introducerea de noi 

elemente, modificarea/înlocuirea unor elemente) ………………................................. nr. NLC existent 

3. Separarea evidenței energiei electrice       

✓ 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:   

1. Prin Poșta Moldovei la adresa:  ................................................................................................................................ 

2. Prin e-mail:         

3. La ghișeul Oficiului OSD           
      

✓ Alte informații: ............................................................................................................................................................... 
 

 

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

veridice, în conformitate cu originalele. 

 
Solicitantul:          …......................................................            
                                                       (semnătura)                                                    

(Reprezentantul  solicitantului)        L.Ş.                                                      Data întocmirii: ..........……………………….. 

 
 



 
 

1. Acte anexate  în cazul persoanelor fizice: 

   Copia Buletinului de identitate; 

   Copia actul care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat 
       imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere   
       respectiv; 

   Calculul puterii instalate; 

   Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului,     

        împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; 

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

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

 

2. Acte anexate  în cazul persoanelor juridice: 

   Copia deciziei de înregistrare  eliberată de Agenţia Servicii Publice; 

   Copia actului, care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat 

      asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de   

      consum/producere respectiv; Dacă cererea de eliberare a avizului de racordare a fost        

      depusă în baza unui alt drept real al solicitantului decât cel de proprietate asupra  

       imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasat locul de consum/producere   

       respectiv, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului   

       imobilului sau terenului respectiv pentru construcţia instalaţiei de utilizare sau centralei   

      electrice, după caz; 

   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 a fi racordată; 

   Rechizitele bancare; 

   Certificat TVA; 

   Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului,   

       împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; 

   Pentru centralele   electrice cu puterea instalată mai mare sau egală cu 1 MW;   

       solicitantul este  obligat să anexeze Studiul de soluţii (vezi p.3) pentru racordarea   

       centralei electrice.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. Studiul de soluţii pentru racordarea centralei electrice trebuie să conţină, fără a se limita la: 

1) pentru centralele electrice ce se preconizează racordarea la reţelele electrice cu tensiunea nominală 110 kV şi mai mult: 

a) prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă; 

b) variante de racordare posibile; 

c) variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv planul de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specif icarea 

punctelor de racordare, a punctelor de delimitare şi a modului de realizare a măsurării energiei electrice; 

d) calculul solicitărilor la scurtcircuit; 

e) calculul pierderilor de putere; 

f) calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare; 

g) propuneri pentru furnizarea unor servicii de sistem, dacă este cazul; 

h) cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADA şi de telecomunicaţii; 

i) modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea stabilite în Codul reţelelor electrice; 

j) lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea 

costului acestora. 

 

2) pentru centralele electrice ce se preconizează a fi racordate la reţelele electrice cu tensiunea nominală mai mică de 110 

kV: 

a) prezentarea stării reţelei şi a unităţilor de producere, existente şi de perspectivă; 

b) modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul reţelelor electrice; 

c) variante de racordare posibile; 

d) variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea 

punctelor de racordare, a punctelor de delimitare si a modului de realizare a măsurării energiei electrice; 

e) calculul solicitărilor la scurtcircuit; 

f) calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare; 

g) lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea 

costului acestora. 

  

 

 
 
 
 
 

NOTĂ: Dacă setul de acte anexate cererii pentru eliberarea avizului de racordare nu este complet, operatorul de 
sistem notifică solicitantul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea completării 
acestuia, indicând exhaustiv documentele şi/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de 
sistem. În acest caz termenul de eliberare a avizului de racordare se consideră din momentul prezentării de către solicitant 
a setului de acte complet. 
 
 
 
 
 


