
  

INFORMATII REFERITOARE LA RACORDAREA LA SD SI 

CONTRACTUL DE RACORDARE LA SD 

În termen de 15 zile de la primirea unei cereri de racordare corectă și completă, 

formulată de către solicitanți în situația în care nu există obiective/conducte părţi componente 

ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, OSD emite ATP. 

ATP cuprinde cel puțin următoarele informații: 

a) soluția tehnică de racordare, cu realizarea după caz, a obiectivelor/conductelor necesare 

racordării la SD; 

b) etapele procesului de racordare la SD și durata estimată a fiecăreia dintre acestea  

(3) Prin emiterea ATP, OSD se angajează: 

a) să execute toate lucrările necesare racordării la data prevăzută în planurile de 

investiții întocmite/actualizate, coroborată cu data realizării obiectivului/conductei 

necesar/necesare racordării; 

b) să pună în funcțiune obiectivul/conducta necesar/necesare racordării, respectiv 

racordul și SRM/SRM/SR/PRM/PM în termenele precizate la art. 138 alin. (1) lit. 

d1), art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (1) din Lege. 

În termen de 60 zile de la stabilirea soluției tehnice de realizare a 

obiectivului/conductei necesar/necesare racordării prevăzute la art. 19, OSD este obligat 

să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice a obiectivului/conductei 

necesar/necesare racordării în vederea obținerii autorizației de construire. 

În termen de cel mult 15 de zile de la înregistrarea cererii de racordare, și a 

documentelor ce o însoțesc corecte și complete, depusă de solicitanți și pentru situația 

prevăzută la art. 6 alin. (2) din Ordinul ANRE 178/2020 sau în termen de 15 de zile de la 

data punerii în funcțiune a obiectivului/conductei necesare racordării, după caz, OSD 

stabilește soluția tehnică pentru realizarea racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PM. 

OSD este obligat să asigure întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic de 

execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în termen de 15 zile de la 

obținerea acordului/autorizației administratorului drumului, respectiv a autorizației de 

construire, după caz. 

Termenele asumate de OSD prevăzute prin contractul de racordare sunt următoarele: 

a) recepția tehnică a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în 3 zile lucrătoare de 

la data primirii notificării din partea OE care a executat; acest termen este corelat și cu 

cel de punere în funcțiune a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM prevăzut la lit. 

b); 

b) 4 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE 

care a executat racordul și/sau SRM/SR, în vederea punerii în funcțiune a acestora; 

c) OSD poate stabili comasarea celor două termene prevăzute la lit. a) și b) 


