
Nr…………../…………….. 
 

 

 VIZAT       SE APROBĂ 
 Serviciul Acces la Rețea .................                Director Sucursală.................... 
 ing. ........................….                             ing. .................................. 
 
 
 

CONVENŢIE DE ATRIBUIRE LUCRĂRI CONFORM Ord. ANRE nr. 59/2013 actualizat 
 

Încheiată astăzi …………………….. între:                                     
SOLICITANT 
•PERSOANĂ JURIDICĂ:  ……………………………………. , din …………………….…….., cod poştal ………….. , 

str. ……………………………………….. , nr. …… , judeţ ……………. , telefon ……….….…… , fax ……..……….., 

cod fiscal …………………... , cont nr. …………….………………., deschis la ……..…………. , filiala ……..…….. ,   

reprezentată prin Director ……………………………..……… , Director economic ………….….…….…………….. , 

•PERSOANĂ FIZICĂ:   D-nul/D-na ……………….......………… , domiciliat în ………….….., cod poştal ………….. , 

str. ……………………………………….. , nr. …… , judeţ ……………. , telefon ……….….…… , fax ……..……..., 

C.I. seria …… , nr. ……………..…..…… , eliberat de ………..……..……………………. , la data de …………….. ,  

În calitate de SOLICITANT, 

şi  ANTREPRENOR  
 
• FIRMA ATESTATĂ de ANRE…………....……………………..………. , din ………….…….., cod poştal ……….. , 

str. ……………………………………….. , nr. … , judeţ ….…………. , telefon ……….….…… , fax ……..……….., 

cod fiscal …………………... , cont nr. ……………...………………., deschis la ……..…………. , filiala ……..…… , 

cu certificat de înmatriculare  nr. J ………….…………. / ……………. / ………..………., 

reprezentatã prin Director ……………………………..……… , Director economic ………….….…….…………….. , 

în calitate de ANTREPRENOR, 

Solicităm ca lucrările pentru (denumire lucrare) ………...………………………………………………………..………., din localitatea 
…….......................................…………………………….. , str. …………….....………......……………….. , nr. ….… , judeţ 
…..............…………. , telefon ………...….…… , fax ….…............……….., cu Aviz Tehnic de Racordare nr. …………….….../ 
…………………. , eliberat de ……......................................…….…….……………. , pentru P i = ….... kW, Pa = ….... kW, Sa = ….… kVA , 
să fie atribuită ANTREPRENORULUI de mai sus în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 59/2013, astfel: 

Lucrări derulate în regimul 
tarifului de racordare 

Termen de 
realizare [zile 

lucratoare] 

Valoare 
negociată* 

[lei fara TVA] 

Termen de 
realizare 
final[zile 

lucratoare]  

Valoare 
negociată totală 
[lei fara TVA]*  

Obs. 

Proiectare 

SF ............... ..................lei 

............. ................ 

  
PTE ............... ..................lei   
DTAC ............... ..................lei   
DE ............... ..................lei   

Execuţie** 
Utilaj 

............. 
..................lei 

............. ................ 
  

C+M ..................lei   
*- componenta Tr a tarifului de racordare (exclusiv contravaloare contor de energie electrica şi integrare SCADA). 
Durata totala a derulării lucrării [total termen proiectare + executie] va fi de ………. zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
execuţie încheiat între Operatorul de Distribuţie şi Antreprenor. 
La încheierea contractului de racordare, solicitantul va depune pe lângă documentele menţionate în contractul de racordare şi 
următoarele: 

• celelalte avize şi acorduri specificate în Avizul Tehnic de Racordare, obţinute în numele Operatorului de Distribuţie; 
• acordurile 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 
solicitantului sau a altor deţinători, dacă este cazul, în original. 

Solicitantul poate delega antreprenorul lucrărilor prevăzute în avizul tehnic de racordare să obţină avizele, respectiv Autorizaţia de 
construire a instalaţiilor de racordare la RED, în numele Operatorului de Distribuţie. 

 
SOLICITANT          ANTREPRENOR 

  


