Ghid privind Accesul la RET al noilor utilizatori sau dezvoltări ale utilizatorilor existenți
Anexa 2 – Lista documentelor necesare obținerii ATR
Fișa de control
Documentatie necesară pentru emitere ATR conform HG90/2008
1. Lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii (OPIS)
2.Cerere de emitere Aviz Tehnic de Racordare
3. Datele de identificare ale locului de producere sau de consum, ale
utilizatorului şi, dacă este cazul, ale împuternicitului legal, ale
proiectantului de specialitate sau ale furnizorului.
4. Tipul instalaţiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care
se solicită racordarea: generatoare, instalaţii de distribuţie, instalaţii
consumatoare etc.
5. Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de
utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevăzută a fi
evacuată sau consumată şi evoluţia acesteia.
6.Eventuale indicaţii privind grupul de măsurare a energiei electrice sau
informaţii pentru stabilirea acestuia (conform studiu de soluție)
7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la
autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor
prezentate în copie, anexate cererii.
8. Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică cu aviz CTES
Transelectrica în termen de valabilitate
9. Avize de amplasament de la Transelectrica și operatorul de distribuție
din zonă.
10. Datele tehnice și energetice caracteristice locului de producere sau
de consum al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data
depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competentă,
conform Ordin 51/2009 (vezi Anexa 1).
11. Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;
12. Planul de situatie la scară, în coordonate stereo 70 cu amplasarea în
zoăa a locului de producere sau consum, inclusiv instalațiile de racordare
la RET (stație și traseu racord), vizate spre neschimbare de emitentul
certificatului de urbanism.
13. Copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor
autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente.
14. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de
folosință asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de
producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În
cazul spațiilor închiriate, este necesar și acordul notarial al proprietarului
pentru executarea de lucrări în instalațiile electrice.În cazul CEE se
solicita și un document de corelare între fiecare turbină, terenul aferent și
actele de proprietate/folosință (tarla/parcelă).
15. Autorizația de construire în termen de valabilitate, în copie, pentru
organizarea de șantier (dacă este cazul).
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