SARE
Nr. înregistrare ..............................................................
Partener afaceri ............................................................
Cont contract .................................................................
Ob. conectare ................................................................
Loc consum ....................................................................
Chitanta nr. .................................... din .......................
DOMNULE DIRECTOR
Date identificare solicitant:
Subsemnatul, ……………………………..……………………………………….., reprezentant al (pt. persoane juridice)
…………………………………………………………., cu domiciliul / sediul în localitatea ..……………………………,
adresa ……………………………..………………………..….………, judeţul ……………, cod poştal ………………,
telefon ……………...………….., fax …………..…….., e-mail …………………………..………………………………,
cod fiscal ……..…………………..., certificat de înregistrare Oficiul registrului comerţului ...............................………, vă rog să
aprobaţi cererea pentru racordarea locului de consum (denumire) …..……………………………………………………….,
situat in (adresa) ……………………………………………………………………………………………………………,
având ca obiect de activitate (cod CAEN si denumire conform certificat înregistrare Oficiul Registrul Comerţului, numai pt. PJ)
...........……………………………………………………………………………………………………………………….…
Reprezentat legal/mandatar: …………………………………………………
Identificat prin BI/CI seria si numarul……..…..……., eliberat de catre …………………………., la data ………....………... ,
domiciliat in localitatea ……………………………………. strada ……..……………………….……….…. nr. ……….
bloc ………… sc. ………..… ap. ………..… judeţul ………………………..
Datele caracteristice pentru alimentarea cu energie electrică a unităţii mai sus menţionate sunt:
1. Puterea totală instalată pentru consum este de .................... kW [c.a.] cuprinzând următoarele receptoare
.....................................................................................................................................................................................................................................
2. Puterea totală instalată pentru producere este de .......................... kW [c.a.] cuprinzând următoarele grupuri
generatoare ...........................................................................................................................................................................................................
3. Puterea maxim simultan absorbită este de ................................. kW [c.a.].
4. Puterea maxim simultan debitata de grupurile generatoare este de ............................. kW [c.a.].
5. Puterea maxima ce poate fi evacuata in instalatiile Operatorului de Retea (1) este de ............................... kW [c.a.].
6. Puterea maxima ce poate fi evacuata in instalatiile Operatorului de Retea (1) este de ............................... kVA [c.a.].
7. Tensiunea de utilizare .......................V.
8. Factorul de putere mediu la care va functiona producatorul: ...........................
9. Factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul: ..........................
10. Regimul de lucru va fi în ............... schimburi şi anume între orele ........................................., ................ .zile pe săptămână.
11. Tip de tarif solicitat : ......................................................
12. Doresc ca grupul de masura sa permita decontare orara: DA/NU
13. Timpul maxim de întrerupere acceptat de procesul tehnologic se solicită să fie de ……….. ore (se va completa
in cazul in care se solicita un timp maxim de intrerupere mai mic decat cel prevazut de standardul de
performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice) .
Raspunsul Delgaz Grid S.A. la prezenta cerere :
 Se transmite prin posta/ reprezentant Delgaz Grid S.A. , la adresa de domiciliu / sediu social /loc de consum a
solicitantului sau la adresa mandatarului
 Se ridica personal de solicitant sau de mandatar de la Centrul de relatii cu Clientii Delgaz Grid S.A.
Pentru publicarea pe pagina de internet a Delgaz Grid S.A. a informatiilor cu privire la datele de contact si adresa locului de
consum, solicitantul :
 este de acord cu publicarea
 nu este de acord cu publicarea
Anexez prezentei:
a) avizul de amplasament in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau
instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau consum respectiv;
b) chestionar energetic tip ;
(1) La completare se vor avea in vedere prevederile Art. 10, alin. (12) Ord. ANRE 11/2014-Metodologie de stabilire a tarifelor de
racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
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c) certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul sau pentru
instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate (copie);
d) plan de situaţie scara 1:500 (1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de producere/consum, vizat de emitentul
certificatului de urbanism, ca anexa a acestuia, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifica, in
copie. Pentru construcţii existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu cordonate din care sa
rezulte schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum/producere;
e) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu(PUD) aprobat, daca acesta a fost
solicitat prin certificatul de urbanism, in copie ;
f) copia actului de identitate, copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii
legale de functionare emise de autoritatile competente ;
g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei si/ sau
cladirii in care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor
care nu sunt in proprietatea utilizatorului, este necesar si acordul autentificat al proprietarului pentru realizarea de instalatii
electrice si/ sau capacitati energetice ;
h) autorizatia de construire pentru obiectivul ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in
termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia;
i) avizul tehnic de racordare obtinut anterior/ certificatul de racordare, in copie, cand se solicita modificari la un
loc de producere/ consum existent;
j) alte documente pe care solicitantul considera necesar sa le depuna in sprijinul cererii sale.
k) Mandat. Situatia in care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesara prezentarea mandatului
prin care acesta este imputernicit pentru:
Sustinerea tuturor demersurilor necesare obtinerii avizului tehnic de racordare la reteaua de distributie a energiei
electrice, inclusiv depunerea cererii de racordare şi primirea oricăror informării/completări din partea Delgaz Grid
S.A.
Ridicarea raspunsului Delgaz Grid SA la cererea de racordare.

Declar pe propria raspundere ca datele sunt reale si documentele anexate in copie sunt conforme cu originalul.
Mă angajez să respect prevederile Ordin 59/2013.
Data

Semnătura si stampila unitatii

Prin semnarea prezentei cereri confirm primirea unui exemplar al Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, ce conţine printre altele, informaţii referitoare la scopul şi temeiul prelucrăriii, durata prelucrării, drepturile
mele, măsuri de securitate, reclamaţii etc.
Data

Semnatura solicitantului

(1) La completare se vor avea in vedere prevederile Art. 10, alin. (12) Ord. ANRE 11/2014-Metodologie de stabilire a tarifelor de
racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
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