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1. Legislaţie primară- Legea 123/2013 Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale

09 .12.2016 Title (Change via “lnsert>Header & Footer”)



în anul 2018, prin Lg. 167 se introduce în Lg. energiei electrice şi gazelor naturale alin.(2) la Art.51 

ART. 51

Electrificarea localităţilor şi extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

(1) în executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau 

centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, operatorul de distribuţie este obligat să asigure 

dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de 

distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţă, pe care acesta o deţine.

(2) în cazul în care realizarea investiţiilor de la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de 

distribuţie, acestea se realizează prin cofinanţare din fonduri proprii ale operatorului de distribuţie, din fonduri ale 

bugetelor locale şi din bugetul de stat în condiţiile legii, precum şi din fonduri ale persoanelor fizice şi juridice care 

au solicitat racordarea la reţea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE.
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(3) Evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se determină de operatorul 
de distribuţie, în baza unui studiu de fezabilitate realizat în termen de maximum 60 de zile de la primirea solicitării, 
conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(4) Pentru dezvoltarea programelor de electrificare a localităţilor şi de extindere a reţelelor de 

distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele implicate vor răspunde, în 

termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport şi sistem, precum şi ale operatorilor de 

distribuţie, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a reţelei pe termen mediu şi lung.

(5) Localităţile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN, pot fi 

alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate.
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Metodologia stabileşte etapele şi procedura de analiză şi 

soluţionare a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie 

pentru electrificarea localităţilor sau extinderea reţelei electrice de 

distribuţie, formulate de autorităţile publice, în baza planurilor de 

dezvoltare regională şi de urbanism, inclusiv modalitatea de 

evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor respective.



Etapele procesului de realizare a lucrărilor 
de extindere a reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice



Etapa 1. Depunerea de către autoritatea publică a cererii şi a documentaţiei aferente

Cererea autorităţii publice se transmite operatorului de distribuţie concesionar însoţită de următoarele documente, în copie:

a) Planul urbanistic general (PUG) în vigoare la data solicitării,

b) Planul urbanistic zonal (PUZ) în vigoare la data solicitării,

c) actele doveditoare asupra proprietăţii terenului pe care urmează să fie amplasate reţelele electrice de distribuţie;

d) procesele-verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice sau planul de situaţie scara 1:2000 cu drumurile publice şi celelalte terenuri pe 
care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie, vizat de serviciul de cadastru al autoritaţii publice. Pe planul de situaţie vor fi indicate amplasamentele 
locurilor de consum ale utilizatorilor persoane fizice şi juridice care au solicitat dezvoltarea reţelei în acea zonă;

e) autorizaţii de construire sau certificate de urbanism (copii),

f) memoriu conţinând gradul de dezvoltare existent şi perspectiva de dezvoltare a localităţii sau a zonei, inclusiv următoarele informaţii:

i. numărul de locuri de consum existente, în curs de construire sau cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate,

ii. numărul final de locuri de consum din zonă;

iii. numărul de utilizatori, alţii decât clienţi finali casnici, cu precizarea destinaţiei consumului, dacă este cazul;

iv. eşalonarea în timp a numărului de utilizatori corespunzător etapelor de finalizare a locuinţelor sau construcţiilor cu altă
destinaţie;

v. date privind puterea totală necesară pe etape de dezvoltare a zonei şi puterea finală, atât pentru consumul casnic, cât şi pentru 
consumul noncasnic, dacă autoritatea publică deţine aceste date.

lucrărilor;
g) acordul de principiu al utilizatorilor persoane fizice şi juridice, care au solicitat dezvoltarea reţelei în acea zonă, de a participa la cofinanţarea

h) acordul de principiu al proprietarilor de teren privind dreptul de uz şi servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor.

NOTA : PUG şi PUZ pot fi înlocuite cu un document similar, aprobat printr-o hotărâre a consiliului local, urmând ca cele două planuri să fie transmise ulterior, cel mai târziu la semnarea contractului de finanţare.



Etapa 2. întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuţie concesionar şi 
evaluarea lucrărilor de investiţii din punct de vedere al eficienţei economice

Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea de către 
autoritatea publică a cererii, însoţite de documentaţia aferentă.

Se consideră eficiente economic lucrările pentru care valorile indicatorilor rezultaţi din studiul de fezabilitate îndeplinesc simultan
condiţiile:

a) VAN > 0; (valoarea neta actualizata )

b) DRI < 25 ani (durata de recuperare a investitiei)

Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia, să asigure finanţarea valorii investiţiei, după cum urmează:

a) Itotal în cazul în care lef este mai mare de 80% din valoarea Itotal a investiţiei,

b) lef în cazul în care lef se încadrează între 50% şi 80% din valoarea Itotal a investiţiei,

c) ltotal/2 în cazul în care lef este mai mică de 50% din valoarea Itotal a investiţiei,

• Utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea şi au prezentat acordul de principiu, sunt obligaţi să asigure cofinanţarea lucrărilor într-o 
cotă totală de cel puţin 20 % din valoarea care revine în comun autorităţii publice şi utilizatorilor.

• Contribuţia fiecărui utilizator la finanţare se stabileşte de operatorul de distribuţie în funcţie de categoria de consumator, proporţional 
cu puterea maximă simultan absorbită de către acesta.



Etapa 3. Răspunsul către autoritatea publică privind rezultatele studiului de 

fezabilitate

Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice, în termen 
de maxim 90 de zile de la depunerea cererii, o notificare conţinând în principal

a) rezultatele studiului de fezabilitate,

b) calendarul orientativ pentru realizarea lucrării;

Notificarea va fi însoţită de propunerea de contract de finanţare.

• Neprimirea de către operatorul de distribuţie concesionar a confirmării autorităţii publice în termen 
de 60 zile, echivalează cu neacceptarea ofertei de participare la finanţare de către autoritatea 
publică.

• Neacceptarea ofertei de participare la finanţare de către autoritatea publică, are drept consecinţă 
clasarea cererii iniţiale şi recuperarea de la autoritatea publică a cheltuielilor efectuate pentru 
realizarea studiului de fezabilitate.



Etapa 4. încheierea contractului de cofinanţare între operator şi autoritatea publică în 
nume propriu şi după caz, ca reprezentant al utilizatorilor

în cadrul contractului se prevăd următoarele:

a) sumele şi calendarul de plată a contribuţiilor la cofinanţare;

b) calendarul de realizare a investiţiei;

c) componenţa comisiei comune operator -  autoritate publică, care stabileşte contribuţiile la cofinanţare în corelare cu 

valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,

d) obligaţiile părţilor privind exploatarea reţelei după punerea în funcţie.

Etapa 5. Bugetarea de către operatorul de distribuţie a lucrărilor

Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să comunice în scris autorităţii publice informaţii cu privire la includerea 

lucrărilor solicitate în programul de investiţii anual, precizând calendarul de realizare a lucrărilor.



Etapa 6. încheierea contractului de execuţie

Pentru realizarea lucrărilor de extindere de reţea în situaţia cofinanţării, autoritatea publică şi 
operatorul de distribuţie concesionar încheie împreună un contract de execuţie de lucrări.

• Termenul de realizare al lucrărilor este de maxim 180 de zile de la obţinerea autorizaţiei de 
construcţie, cu posibilitate de prelungire

• La finalizarea lucrărilor, se stabileşte cota finală de participare la extinderea reţelei, sumele 
de regularizare şi termenele de plată a acestora, cât şi mijloacele fixe ce aparţin autorităţii 
publice şi sunt preluate în exploatare de către operatorul de distribuţie.

Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcţiune a reţelei, 
operatorul recalculează cota de eficienţă a investiţiei, care rezultă în urma racordării ulterioare 
a altor utilizatori şi returnează autorităţii locale diferenţa dintre cota de cofinanţare care le-a 
revenit iniţial şi cota de cofinanţare rezultată în urma recalculării eficienţei.
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