Ghid privind Accesul la RET al noilor utilizatori sau dezvoltări ale utilizatorilor
existenți
Anexa 3 – Costurile studiilor de soluție și tarifele reglementate pentru emiterea
avizelor

Costurile studiilor de soluție

Gradul de
complexitate

Puterea instalată solicitată pentru
racordare

Costul studiului de
soluţie

TVA (24 %)

Costul cu
TVA

Lei

1

până la 50 MW inclusiv

45.000

10.800

55.800

2

peste 50 MW şi sub 150 MW

98.000

23.520

121.520

3

mai mari sau egale cu 150 MW

148.000

35.520

182.520

Tarifele reglementate pentru emiterea avizelor tehnice de racordare și a avizelor
de amplasament (Ordin ANRE 16 / 2004)

Nr.crt.

Tarif

Tipul tarifului

TVA (24 %)

Tarif cu TVA

Lei

1

Aviz de amplasament pentru o
construcție cu destinație de locuit în
vederea obținerii autorizației legale.

162

38,88

200,88

2

Aviz de amplasament pentru o
construcție sau un obiectiv cu
excepția celor cu destinație de
locuit,
în
vederea
obținerii
autorizațiilor legale.

1.294,4

310,66

1.605,06

3

Aviz tehnic de racordare la RET
pentru un nou utilizator cu puterea
medie solicitată la racordare până la
50 MVA (inclusiv)

1.886,7

452,81

2.339,51

4

Aviz tehnic de racordare la RET
pentru un nou utilizator cu puterea
medie solicitată la racordare peste
50 MVA și până la 100 MVA (inclusiv)

3.344,7

802,73

4147,43

5

Aviz tehnic de racordare la RET
pentru un nou utilizator cu puterea
medie solicitată la racordare peste
100 MVA

6.800,9

1.632,22

8.433,12

Sediu Social:
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RO-010325;
sector 1, Bucureşti

La aplicarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament și a avizelor tehnice de
racordare, CNTEE Transelectrica SA va respecta următoarele condiții:
a) În cazul în care beneficiarul solicită elaborarea avizului în regim de urgență
(o perioadă mai mică de 45 de zile) se va percepe tarif majorat cu 50 %.
b) Pentru utilizatorii existenți, alții decât cei casnici, respectiv pentru construcții
sau obiective existente cu excepția celor cu destinație de locuit, tarífele se
diminuează cu 90 % în cazul modificării unor elemente de natură
administrativă față de situația inițială, fără depășirea puterii aprobate prin
avizul anterior.
c) Pentru consumatorii casnici existenți, respectiv pentru construcții existente,
cu destinație de locuit, în cazul modificării unor elemente de natură
administrativă față de situația inițială, nu se va percepe tariful pentru avizul
de amplasament.
d) Pentru utilizatorii existenți, în cazul solicitării unui duplicat, se aplică tariful
de 10 lei fără TVA.
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