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Accesul la reţeaua de distribuţie

 Regulament privind racordarea la reţelele electrice de 
interes public, aprobat prin H.G. Nr. 90/2008; conform 
programului de reglementări al ANRE, pentru anul 2013, 
regulamentul este în curs de revizuire urmând să fie aprobat 
prin ordin ANRE.

 Norma tehnică privind condiţiile tehnice de racordare la 
reţelele electrice de interes public pentru centralele eoliene, 
aprobată prin ordinul ANRE nr. 51/2009.

 Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes 
public pentru centralele fotovoltaice – propunere de 
elaborare în anul 2013, conform programului de reglementări 
al ANRE.

   

Principalele reglementări privind accesul la reţea:
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Etapele sunt descrise pe larg în reglementări, principalele fiind:

 solicitare şi emitere aviz de amplasament; 

 solicitare ATR şi emiterea acestuia în baza unui studiu de soluţie;

 încheierea contractului de racordare; 

 contractarea şi executarea lucrărilor de racordare la reţea;

 punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; 

 punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.

Etapele principale ale procesului de racordare la reţea 
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Propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare 
rezultate din practica curentă (1)

Elaborarea de reglementări distincte referitoare la
racordare pentru: producători sau consumatori. 
Motivaţie:

 producătorii evacuează energie electrică în reţea dar şi 
consumă din reţea atunci când nu produc; 

 creşterea tranzitului de energie în reţea are efecte şi în 
consumul propriu tehnologic (CPT), generează cheltuieli de 
mentenanţă şi exploatare suplimentare; 

 apar situaţii în care cererea de racordare este adresată 
operatorului de transport, dar soluţia de racordare implică 
executarea de lucrări în instalaţia de distribuţie; 

 în situaţia indisponibilităţii unui element de reţea de transport, 
evacuarea puterii produse se face prin reţelele de distribuţie, 
ducând la supraîncărcarea acestora.
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Posibilitatea de a stabili ca soluţie de racordare, o soluţie 
comună pentru locuri de producere învecinate care 
impactează aceeaşi zonă de reţea. Motivaţie:

 solicitanţii separă artificial investiţia în obiective de puteri 
mai mici de 10 MW pentru a obţine soluţii de racordare în 
reţeaua de MT pentru locuri de producere care, cumulat, 
ajung la zeci de MW putere instalată şi pentru care ar trebui 
propuse soluţii de racordare în comun în reţeaua de 110 
KV.
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Propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare 
rezultate din practica curentă (2)

Clarificarea situaţiilor în care operatorul de reţea are dreptul de a refuza
emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare. Motivaţie:

 conform art. 26 alin. (3) din Legea 123/2012, operatorul poate refuza actualizarea ATR 
în anumite situaţii;

 se intenţionează limitarea racordării de capacităţi RES, din cauza dezechilibrelor 
create.
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Modul de tratare a lucrărilor de întărire a reţelei în amonte 
de punctul de racordare din punct de vedere al suportării 
costurilor  aferente şi al proprietăţii capacităţilor
energetice noi rezultate. Motivaţie:

 lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare 
sunt, în general, costisitoare, iar executarea lor nu aduce un spor 
de calitate a serviciului pentru utilizatorii existenţi;

 impunerea prin reglementări ca operatorul de distribuţie să suporte 
aceste costuri ar duce la limitarea fondurilor alocate de acesta 
pentru investiţii în reţea destinate îmbunătăţirii calităţii serviciului de 
distribuţie.

Propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare 
rezultate din practica curentă (3)



Investiţii E.ON în România

 

 Investiţiile au fost direcţionate în principal în reabilitarea şi modernizarea reţelelor de 
distribuţie gaze naturale şi electricitate;

 Anul trecut investiţiile au depăşit suma de 85 mil. EUR, iar pentru anul în curs ne-am 
propus o sumă similara; 

 Din 2005, de la intrarea pe piaţa de energie din România, E.ON a investit aproximativ 1 
miliard EUR.
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În perioada 2005 - 2012, E.ON a 
reabilitat şi modernizat peste 4.800 km 
de reţea de distribuţie gaze naturale.

Investiţiile în sistemul de distribuţie au vizat 
lucrări de modernizare în peste 100 de staţii 
de transformare şi modernizarea a 
aproximativ 1.300 km reţea de electricitate.
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 Integrarea staţiilor de transformare în SCADA – 48 de staţii 
integrate total, 44 parţial (din totalul de 133 de staţii);

 Lucrări de modernizare în peste 100 de staţii de transformare;

 Lucrări pentru îmbunătăţirea nivelului de tensiune în circa 370 
de localităţi;

 Modernizarea a aproximativ 1.300 km reţea de distribuţie;

 Metering – aproximativ 14.300 contoare integrate in sistem de 
colectare curbe de sarcină şi circa 13.000 în sistem de citire 
de la distanţă.

Investiţii E.ON Moldova Distribuţie



Solicitări de racordare unităţi de producţie în zona 
Moldova

• Sunt emise 35 avize 
de racordare pentru 
unităţi de producţie ce 
însumează aproximativ 
430 MW, din care circa 
400 MW din sursă 
eoliană.

• Aproximativ 60 de 
contracte de racordare 
pentru unităţi de 
producţie de energie din 
surse regenerabile 
(eolian, hidro, biomasă, 
biogaz şi solar). Puterea 
însumată a acestora 
este de aproximativ 850 
MW, din care circa 800 
MW în turbine eoliene.

• La momentul de faţă, 
funcţionează efectiv 
capacităţi de aproximativ 
90 MW putere instalată, 
în principal din sursă 
eoliană.
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Vă mulţumim pentru atenţie!
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