AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANRE

DECIZIA nr. 2047 din 20.12.2016
privind aprobarea Calendarului de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 al
Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) al Regulamentului (UE) nr.
1388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea
consumatorilor,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea
DECIZIE
Art. 1. Se aprobă Calendarul de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 al Comisiei din
17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2.Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. şi operatorii
concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile
prezentei decizii, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
Art. 3.Prezenta decizie se comunică Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica S.A. şi operatorilor concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice
şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro;
pagină de internet: www.anre.ro

ANEXĂ
Calendarul de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2016 al Comisiei din 17 august 2016
de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor

Nr.
Crt.

1)

Denumirea reglementării necesar a fi
elaborată

Scurtă descriere

Normă tehnică privind cerinţele generale şi
specifice pentru racordarea
locurilor/nodurilor de consum la reţelele
electrice de transport şi de distribuţie

Pentru locurile de consum/nodurile de consum
racordate la reţelele electrice de transport şi
distribuţie cu tensiunea egală sau mai mare de
110 kV se prevăd cerinţe privind frecvenţa,
tensiunea, curenţii de scurtcircuit, puterea
reactivă, sistemele de protecţie, sistemele de
comandă-control, schimbul de informaţii cu
operatorul de transport şi de sistem (OTS)
relevant, calitatea energiei electrice în punctul
de racordare/de delimitare (după caz), modelele
matematice de simulare.
Norma tehnică va include prevederi specifice
pentru locurile de consum/sistemele de
distribuţie închise cu reglaj de putere activă, cu
reglaj de putere reactivă al consumului
comandabil şi cu management al congestiilor de
reţea cu ajutorul consumului dispecerizabil.
De asemenea, norma tehnică va include
prevederi specifice pentru locurile de consum
care asigură răspunsul consumului la abaterile
de frecvenţă şi reglajul rapid al puterii active .

Nr. art. din
Regulamentul
(UE) nr.
1388/2016
Art. 12-21,
27-30

Data estimată şi
responsabilităţi
T3 2017
Transmitere la
ANRE a
documentului
elaborat de
către OTS în
colaborare cu
OD
concesionari

2)

3)

4)

Procedură de notificare pentru racordarea
unui loc/nod de consum nou la reţeaua
electrică de transport/distribuţie şi de
verificare a conformităţii cu cerinţele
privind racordarea la reţelele electrice de
transport şi distribuţie

Metodologie de analiză cost-beneficiu
pentru identificarea cerinţelor din norma
tehnică ce trebuie îndeplinite de
locurile/nodurile de consum existente
racordate la reţelele electrice de transport
şi de distribuţie, precum şi pentru
identificarea cerinţelor din norma tehnică
care nu se aplică locurilor/nodurilor de
consum racordate la reţelele electrice de
transport şi de distribuţie, de la care s-a
cerut derogarea
Criterii de acordare a derogărilor pentru
locurile/nodurile de consum racordate la
reţelele electrice de transport şi de
distribuţie

Procedura conţine două părţi, respectiv:
a) Procesul de notificare prevede etapele
parcurse de utilizatorul locului de consum sau
de operatorul de distribuţie (OD) în vederea
punerii sub tensiune finală a locului/nodului de
consum nou sau procesul de notificare prin
care fiecare utilizator de loc de consum sau
fiecare operator de sistem de distribuţie închis
care
furnizează
servicii
de
consum
dispecerizabil confirmă operatorului de reţea
relevant, direct sau printr-un terţ, capacitatea
de a îndeplini cerinţele tehnice de proiectare şi
funcţionare prevăzute în norma tehnică.
b) Procesul de verificare a conformităţii, care
descrie testele, simulările efectuate şi măsurile
solicitate de OTS/OD pentru asigurarea
conformităţii cu cerinţele normei tehnice pe
toată durata de viaţă a instalaţiei.
OTS întocmeşte o metodologie privind analiza
calitativă şi cantitativă a costurilor şi
beneficiilor generate de aplicarea unor cerinţe
prevăzute
în
norma
tehnică
pentru
locurile/nodurile de consum existente racordate
la reţelele electrice de transport şi distribuţie,
precum şi privind neaplicarea unor cerinţe
prevăzute
în
norma
tehnică
pentru
locurile/nodurile de consum racordate la
reţelele electrice de transport şi de distribuţie,
de la care s-a cerut derogarea.
ANRE stabileşte, după consultarea operatorilor
de reţea relevanţi, a utilizatorilor de locuri de
consum, a OD, a operatorilor de sistem de
distribuţie închis şi a altor părţi interesate care
pot fi afectate de prevederile normei tehnice,

Art. 22-26,
31-47

T2 2018
Transmitere la
ANRE a
documentului
elaborat de
către OTS în
colaborare cu
OD
concesionari

Art. 4, 48, 49

T3 2017
Transmitere la
ANRE a
documentului
elaborat de
către OTS în
colaborare cu
OD
concesionari

Art. 51

T2 2017
Elaborare
document de
discuţie de catre
2

5)

Procedură privind acordarea derogărilor
locurilor/nodurilor de consum racordate la
reţelele electrice de transport şi de
distribuţie

criteriile de acordare a derogărilor de la una sau
mai multe cerinţe ale normei tehnice pentru
locurile/nodurile de consum racordate la
reţelele electrice de transport şi de distribuţie,
atât pentru cele noi, cât şi pentru cele existente.
ANRE publică criteriile respective pe pagina sa
de internet şi le transmite pentru validare
Comisiei Europene în termen de 9 luni de la
intrarea în vigoare a Regulamentului.

ANRE,
consultare
publică,
aprobare,
transmitere la
Comisia
Europeană şi
publicare

ANRE avizează procedura privind acordarea Art 52-55
derogărilor, elaborată de OTS, după procesul de
consultare publică din care au rezultat criteriile
de derogare. Acest proces nu este afectat de
avizul favorabil sau nefavorabil al Comisiei
Europene pentru propunerea ANRE referitoare
la criteriile de derogare stabilite.

T2 2018
Transmitere la
ANRE a
documentului
elaborat de
către OTS în
colaborare cu
OD
concesionari
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