
                   Nr. ….....….. /…….................. 
 

CERERE ÎNCHEIERE CONTRACT DE RACORDARE 
pentru 

      PROIECTARE 
      EXECUȚIE 
      PROIECTARE + EXECUȚIE 
 
                Către, 
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA 
 
 PERSOANĂ JURIDICĂ: ........………….................…………………………., cu sediul în localitatea 

................…………….......…….., str. ………………………….., nr...……, judeţ ………………., cod 
poștal ………………., telefon ………….….…… fax ….………...……, CUI/CIF 
………………………………., e-mail: ......................................................................,  
reprezentată prin d-l/d-na ………………………..…..………, având funcția de ............................. 

 
sau 
 
 PERSOANĂ FIZICĂ: ….………………….………… , cu domiciliul în ………..…….….., str. 
…………………………………..…….. , nr. ….…, bloc ........, ap. .......,  judeţ ……..………. , cod 
postal……………………, telefon ……….….……………………….,  e-mail: 
......................................................................, în calitate de solicitant / împuternicit 

 
Prin prezenta, solicit încheierea contractului de racordare pentru alimentarea cu energie electrică a 
obiectivului situat în loc. ………………….., str. …………………………., nr. ………., bloc ………., ap. 
……., jud. ……………….., în baza ATR nr. ………………………/ ……………………… , 
 
a.           - cu un operator economic atestat ANRE stabilit prin încredinţare directă (durata de 

execuție a lucrărilor și valoarea lucrării este cea convenită între solicitant și executant, conform 
Convenției de atribuire lucrări); 

 
b.           - cu un operator economic atestat ANRE, stabilit ca urmare a derulării unei proceduri de 

achiziție publică (licitație). 
 

Mentionez că anexat la prezenta cerere, depun următoarele documente, după caz: 
1. convenție de atribuire lucrări; 
2. aviz  tehnic  de  racordare, copie;  
3. certificat de înregistrare la Registrul Comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare 

emise de autorităţile competente, dacă este cazul, copie; 
4. acordurilor proprietarilor pentru acces şi execuţie a lucrărilor de construire a instalaţiei de 

racordare, respectiv pentru ocupare şi/sau traversare de teren, în condiţiile legii, atunci când 
instalaţia de racordare traversează sau ocupă un teren proprietate a utilizatorului sau a altor 
deţinători, dacă este cazul, în original; 

5. alte avize şi acorduri  specificate în avizul tehnic de racordare, dacă este cazul, în original;  
6. autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare la reţeaua electrică și/sau autorizația de 

construire a obiectivului, în copie, dacă este cazul; 
7. autorizaţia de înfiinţare sau de funcţionare emisă de autoritatea competentă, pentru 

obiectivele energetice, prevăzute în legislaţia în vigoare, dacă este cazul, în copie. 
 

 
SOLICITANT / ÎMPUTERNICIT 
...................... /........................... 


