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Racordarea
la rețeaua de energie electrică 



Informarea preliminară*

Încheierea contractului de racordare și 
încredințarea execuției lucrării de racordare

Pentru execuția instalației electrice de racordare, 
puteți alege un operator economic atestat ANRE.
Lista operatorilor o puteți consulta la adresa: www.anre.ro  

Depunerea cererii de racordare

Emitere Aviz Tehnic de Racordare

Execuția instalației de racordare

Se realizează cu un operator economic ales de utilizator.

Depunerea dosarului instalației electrice interioare

Recepția instalației electrice de racordare

Emiterea Certificatului de Racordare

Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice 

Punerea sub tensiune a instalației de utilizare
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Pentru ca instalația de utilizare sa fie pusă sub tensiune este necesar să încheiați 
contractul de furnizare energie electrică cu un furnizor ales de dumneavoastră.

Informații generale privind racordarea la rețeaua electrică de distribuție 
și documentele necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare:
• personal, la Centrele Teritoriale de Relații cu Utilizatorii;
• e-mail, la adresa: o�ice.tnd@distributie-energie.ro;
• poștă/curier.

Adresele de corespondență 
le găsiți pe site-ul SDEE 
Transilvania Nord la: 
www.edtn.ro

SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A.
Str. Ilie Măcelaru, nr. 28A
Cluj-Napoca, Județul Cluj

Tel: 0264 205 069
Fax: 0264 205 998
www.edtn.ro0800-400-929

(*) În baza unei cereri, 
prezentând datele 
caracteristice locului de 
consum și/sau producere.

• personal, la Centrele de Relații cu Utilizatorii;
• prin poștă/curier;
• prin împuternicit în numele dumneavoastră;
• prin furnizor, dacă sunteți utilizator casnic.
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15 zile

30 zile

10 zile

10 zile

10 zile

La termenul 
convenit în cadrul 
Contractului de 
Racordare.

10 zile

calendaristice de la 
înregistrarea cererii 
scrise.

calendaristice de la 
primirea cererii de 
racordare la rețea, 
însoțită de 
documentația 
completă.

calendaristice de la 
primirea cererii de 
racordare la rețea, 
însoțită de cererea de 
încredințare directă și 
oferta operatorului 
economic ales de 
dumneavoastră.

În termenii agreați 
de comun acord în 
cadrul Contractului 
de Racordare.

calendaristice de la 
recepția instalației 
de racordare, cu 
condiția depunerii 
dosarului instalației 
de utilizare.

calendaristice de 
la încheierea 
contractului de 
furnizare a 
energiei electrice.


