Anexa 1 – lista documentelor necesare obtinerii ATR
Fisa de control
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Documentatie necesara pentru emitere ATR
Cererea de Racordare cuprinde:
-

Datele de identificare a locului de producere/consum;

-

Datele de identificare a utilizatorului şi, dacă este cazul, a împuternicitului, a
proiectantului de specialitate al instalatiei de utilizare sau a furnizorului de energie
electrica care adreseaza cererea;

-

Tipul instalaţiilor de la locul de producere/consum, pentru care se solicită
racordarea: generatoare electrice, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice;

-

Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finala si pe etape, daca este
cazul, a instalaţiei de utilizare de la locul de producere/consum;

-

Puterea instalată, puterea maxim simultan absorbită si
evolutia acestora conform etapelor de dezvoltare, pentru un loc de consum
respectiv puterea instalată totală si evolutia acesteia conform etapelor de
dezvoltare pentru un loc de producere;

-

Cerinte specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de măsurare a energiei
electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia, dacă este cazul;

-

Cerinte tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentării, pentru a fi avute
în vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrică, dacă este cazul;

-

Declaratia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor
si la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii în copie;

- Lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii (OPIS).
Avize de amplasament de la CNTEE Transelectrica SA si Operatorul de Distributie din
zona pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum
respective;
Datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/sau de producere al
utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de
racordare:(Ord. ANRE nr. 29/2013 pentru CEE, Ord. ANRE nr. 51/2009 completat si
modificat prin Ord. ANRE nr. 30/2013 pentru CEF, Anexa 2 din Codul Tehnic al RET
pentru alte tipuri de producatori /consumatori), inclusiv datele energetice prevazute în
Ordinul ANRE 74/2014;
Certificatul de urbanism eliberat în vederea obtinerii autorizatiei de construire
pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizează pe locul de producere sau de consum
respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

5.

Planul de situatie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum si/sau de producere,
vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru constructiile noi sau
pentru constructiile existente care se modifică, în copie. Pentru constructiile existente care
nu se modifică este suficientă schita de amplasament, cu coordonate din care să rezulte
precis pozitia locului de consum si/ sau de producere;

6.

Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD)
aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;

7.

Copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comertului sau a altor
autorizatii legale de functionare emise de autoritătile competente, după caz;

8.

Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosintă asupra terenului,
incintei si/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie. În cazul spatiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului,
este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalatii electrice si/sau
capacităti energetice;
În cazul CEE se solicita și un document de corelare între fiecare turbină, terenul aferent și
actele de proprietate/folosință (tarla/parcelă).
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