
 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

 

privind procedura de emitere a actului de corespundere în 

vederea transmiterii instalațiilor electrice  cu titlu gratuit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Secțiunea 1 

Dispoziții generale 

1. Regulamentul este elaborat în scopul aplicării prevederilor art. 48, alin (9) din Legea nr. 107/2016 cu 

privire la energia electrică. 

2. Regulamentul privind procedura de emitere a actului de corespundere în vederea transmiterii cu titlu 

gratuit al instalațiilor electrice ( în continuare - Regulamentul) stabilește modul de examinare a cererilor 

privind eliberarea actului de corespundere și criteriile de evaluare, în vederea transmiterii cu titlu gratuit al 

instalațiilor electrice, liniilor electrice și posturilor de transformare ale persoanelor fizice şi persoanelor 

juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în proprietatea operatorului de 

sistem. 

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni: 

act de corespundere – act permisiv, emis de către organul supravegherii energetice de stat, în urma 

examinării unei instalații electrice noi sau existente ori a unei centrale electrice noi sau existente, ce 

confirmă, fără a se limita, corespunderea instalației electrice executate sau a centralei electrice construite 

avizului de racordare, documentației de proiect, cerințelor de securitate; 

act de delimitare – act ce stabilește punctul de delimitare a instalațiilor electrice aflate în bilanțul  

întreprinderii electroenergetice de instalația electrică a consumatorului final sau de centrala electrică a 

producătorului; 

aviz de racordare - aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unei persoane fizice 

sau juridice, în care se indică condițiile tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a instalației de 

utilizare sau a centralei electrice, cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune 

a instalației de utilizare sau a centralei electrice respective; 

casă de vacanță – locuință ocupată temporar, ca reședință secundară, destinată odihnei şi recreerii; 

consumator casnic – persoană fizică care procură energie electrică pentru propriile necesități casnice, cu 

excepția utilizării acesteia în scopuri comerciale, pentru desfășurarea activităţii de întreprinzător sau 

profesionale; 

electrician autorizat – persoană fizică autorizată de organul supravegherii energetice de stat cu dreptul de 

a executa instalațiile electrice şi, respectiv, cu dreptul de a întocmi documentația aferentă lucrărilor 

efectuate; 

instalație de racordare – instalație electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi centrala 

electrică sau instalația de utilizare; 

instalație de utilizare – ansamblu de instalații electrice ale consumatorului final destinate utilizării energiei 

electrice; 

laborator electrotehnic – laborator autorizat de organul supravegherii energetice de stat, care are dreptul 

de a efectua măsurări şi încercări profilactice şi de reglare-recepție în reţelele şi instalațiile electrice; 

operator de sistem – operator al sistemului de transport, operator al sistemului de distribuție din sectorul 

electroenergetic, operator al sistemului de transport, care dețin licență pentru desfășurarea activităților 

respective în conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică. 

 

Secțiunea 2 

Procedura de solicitare şi de emitere a actului de corespundere 

 

4. Corespunderea instalațiilor electrice, liniilor electrice și posturilor de transformare ce urmează a fi 

transmise în proprietatea operatorului de sistem cu cerințele de securitate se atestă în baza actului de 

corespundere, eliberat proprietarului instalaţiilor electrice, liniilor electrice sau posturilor de transformare 

de către organul supravegherii energetice de stat. 

5. Actul de corespundere se emite pentru instalațiile electrice racordate la rețeaua electrică a 

operatorului de sistem: linii electrice, posturi de transformare, aplicând principiul consecutivității 

elementelor de rețea din amonte. 

6. În cazul sistemului de distribuţie închis, întovărășirii pomicole, cooperativei de construcţie a 

garajelor, alte asociații de coproprietari, actul de corespundere se emite pentru instalaţiilor electrice, liniilor 

electrice sau posturilor de transformare, fără a reflecta starea tehnică a instalațiilor de racordare a 

potențialilor consumatori casnici.  



 

 

7. Actul de corespundere emis în scopul transmiterii în posesia operatorului de sistem cu titlu gratuit a 

rețelelor electrice este valabil timp de 6 luni de la data emiterii. 

8. Actul de corespundere emis de către organul supravegherii energetice de stat confirmă, fără a se 

limita, corespunderea instalaţiei electrice documentației de proiect, cerințelor de securitate, normelor de 

amenajare a instalaţiilor electrice și Regulamentului cu privire la exploatarea instalațiilor electrice ale 

consumatorilor (Normelor de exploatare a instalațiilor electrice a consumatorilor noncasnici). 

9. Cerințele de securitate sunt confirmate prin concluziile raportului tehnic de măsurări și încercări a 

instalațiilor electrice în raport cu care se solicită emiterea actului de corespundere, realizate de un laborator 

electrotehnic autorizat. 

10. În dependență de specificul utilizării energiei electrice, se aplică exigențele Legii 107/2016 cu privire 

la energia electrică, care prin art. 55, alin. (5) prevede, că cheltuielile legate de procurarea, instalarea, 

sigilarea, verificarea metrologică, întreținerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare 

la consumatorii casnici sunt suportate de operatorul sistemului de distribuție, cu excepția situațiilor în care 

consumatorul casnic solicită instalarea unui echipament de măsurare inteligent, care permite înregistrarea 

orară a energiei electrice consumate. În acest din urmă caz, consumatorul casnic respectiv suportă 

cheltuielile de procurare, întreţinere şi înlocuire a echipamentului de măsurare respectiv.  

11. Lista documentelor necesare pentru emiterea actului de corespundere este stabilită în Anexa 1 a 

prezentului Regulament. 

12. Persoanele fizice, persoanele juridice, operatorul sistemului de distribuţie închis, întovărășirile 

pomicole, cooperativele de construcţie a garajelor, alte asociații de coproprietari, care au în proprietate 

rețele electrice și intenționează să le transmită cu titlu gratuit în proprietatea operatorului de sistem, trebuie 

să solicite în scris eliberarea actului de corespundere de la organul supravegherii energetice de stat. 

13. Cererea de emitere a actului de corespundere în vederea transmiterii cu titlu gratuit a instalațiilor 

electrice, liniilor electrice și posturilor de transformare se completează după modelul prevăzut în Anexa 3 

la prezentul Regulament și conține informații pertinente și generale despre instalațiile electrice ce se solicită 

a fi examinate și evaluate prin prisma criteriilor de corespundere, cu indicarea calitativă și cantitativă a 

elementelor de rețea pe nivele de tensiune (linii electrice și posturi de transformare), informații de contact, 

și copiile documentelor enumerate în Anexa 1 la prezentul Regulament. 

14. Timp de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii și actelor ce urmează a fi anexate la secția 

secretariat, inspectorul rețelelor electrice din cadrul serviciului supraveghere energetică din teritoriul 

apropiat subiectului solicitării, se va deplasa la fața locului și în prezența administratorului ori 

reprezentantului împuternicit al administratorului, va efectua controlul tehnic a rețelelor din posesia 

acestora. 

15. În procesul de examinare a instalațiilor electrice, liniilor electrice și posturilor de transformare 

electrice se va ține cont de aprecierile și condițiile specificate în Anexa 2 la prezentul Regulament. 

16. În termen de 5 zile lucrătoare de la data examinării instalațiilor electrice la fața locului, organul 

supravegherii energetice de stat, va emite un Raport privind rezultatele controlului, care va conține 

informații despre gradul de corespundere la cerințele de securitate, normelor de amenajare a instalațiilor 

electrice și Regulamentului cu privire la exploatarea instalațiilor electrice ale consumatorilor (Normelor de 

exploatare a instalațiilor electrice a consumatorilor noncasnici) și după caz a constatării abaterilor de la 

documentele normativ-tehnice, care pot provoca avarii, incendii, electrocutări şi/sau explozii și după caz, 

va emite prescripții de înlăturare a abaterilor depistate. În cazul emiterii prescripțiilor, acestea se înmânează 

proprietarului instalației electrice examinate. 

17. După sesizarea în scris, a organului supravegherii energetice de stat despre executare prescripțiilor și 

remedierea abaterilor notificate în prescripții, inspectorul rețelelor electrice din cadrul serviciului 

supraveghere energetică, care a elaborat Raportul privind rezultatele controlului, se va deplasa la fața 

locului pentru efectuarea controlului tehnic suplimentar.   

18. În cazul corespunderii rețelei electrice la cerințele de securitate, normelor de amenajare a instalațiilor 

electrice și Regulamentului cu privire la exploatarea instalațiilor electrice ale consumatorilor (Normelor de 

exploatare a instalațiilor electrice a consumatorilor noncasnici) și îndeplinirii prescripțiilor, dacă au fost 

emise, organul supravegherii energetice de stat emite actul de corespundere timp de 3 zile lucrătoare. 

19. Actul de corespundere se întocmește în 2 exemplare și se semnează de inspectorul rețelelor electrice 

din cadrul serviciului supraveghere energetică. 

20. Actul de corespundere nu se emite în cazul când reţeaua electrică nu corespunde cerințelor de 

securitate, normelor de amenajare a instalațiilor electrice sau nu este prezentat setul complet și actualizat 

de documente enumerate în Anexa 1 la prezentul Regulament. 



 

 

21. Operatorul sistemului de distribuție este obligat să primească instalațiile electrice transmise cu titlu 

gratuit, cu condiția efectuării de către proprietarul instalaţiilor electrice, liniilor electrice şi posturilor de 

transformare, a lucrărilor necesare pentru a asigura corespunderea acestora cu cerinţele de securitate. 

 

Secțiunea 3  

Registrul actelor de corespundere 
 

22. Departamentul supraveghere energetică asigură evidența actelor de corespundere emise de ANRE, 

cu notificare în  Registru al actelor de corespundere. 

23. Registrul actelor de corespundere conține cel puţin următoarele informaţii:  

1) numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a solicitat actul de 

corespundere;  

2) adresa juridică și fizică a  persoanei fizice sau juridice care a solicitat actul de corespundere; 

3) numărul și data emiterii Raportului privind rezultatele controlului; 

4) numărul și data emiterii actului de corespundere; 

5) puterea instalată a instalației de transformare a energiei electrice (MW); 

6) punctul de racordare la rețelele electrice; 

7) emitentul actului de corespundere; 

8) alte informații, inclusiv cu privire la recunoașterea acestora de către ANRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Anexa 1                                                                                                                                                                           

 

Lista documentelor 
ce se depun la ANRE pentru obținerea actului de corespundere 

 

1. Procesul verbal al ședinței adunării generale ori decizia/hotărârea organelor deliberative ale persoanelor juridice 

referitor la transmiterea cu titlul gratuit al rețelei electrice ori porțiunii de rețea electrică în proprietatea operatorului 

de sistem; 

2. Acte ce confirmă dreptul de proprietate asupra instalației electrice; 

3. Extrasul din registrul bunurilor imobile referitor la terenul unde este amplasată instalația electrice; 

4. Documentația de proiect (Proiectul de execuție al instalaţiei electrice); 

5. Pașapoartele prizelor de pământ; 

6. Declarația electricianului autorizat în cazul executării lucrărilor suplimentare în instalația electrică; 

7. Actele de executare a lucrărilor ascunse (latente); 

8. Raport tehnic de măsurări și încercări emis de laborator electrotehnic, inclusiv cu determinarea valorii 

curentului de scurtcircuit la ultimii stâlpi ai liniilor electrice 0,4-0.22 kV; 

9. Actul de delimitare a instalaţiilor electrice ale operatorului sistemului de distribuţie de instalația de 

utilizare ce aparține consumatorului în baza dreptului de proprietate şi a responsabilității pentru exploatarea 

lor. 
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Anexa 2                                                                                                                                                                           
Evaluarea stării tehnice a rețelelor electrice 

 
1. Starea tehnică a liniilor electrice aeriene: 

1) Existența fisurilor stâlpilor și popilor de beton armat; 

2) Gradul de putrefacție a stâlpilor din lemn; 

3) Unghiul de înclinare a stâlpilor; 

4) Corespunderea tipului stâlpilor pentru nivelul de tensiune; 

5) Zonele de protecție, distanțele minime admisibile de la conductoarele LEA fata de construcțiile 

capitale; 

6) Gabaritele LEA în raport cu părțile carosabile și căilor de acces; 

7) Gradul de toaletare a culoarelor LEA; 

8) Integritatea conductoarelor și armaturii de fixare si modul de fixare a lor; 

9) Integritatea conductoarelor autoportante izolate, izolației și armaturii de fixare a lor; 

10) Starea prizelor de pământ repetate și a conductoarelor de împământare a armaturii de linie; 

11) Integritatea izolatoarelor și consolelor de susținere; 

12) Integritatea elementelor de protecție contra supratensiunilor atmosferice și corespunderea 

tipului acestora cu specificul constructiv al LEA; 

13) Starea separatoarelor de linie și a întrerupătoarelor de secționare 

14) Alte prevederi a actelor normative și documentelor normativ-tehnice. 

2. Starea tehnică a liniilor electrice în cablu: 

1) Starea vizuală a cablurilor; 

2) Cantitatea și calitatea manșoanelor de cablu supraterane; 

3) Pașapoartele liniilor de cablu; 

4) Existența stâlpilor de marcare a liniilor de cablu subterane; 

5) Respectarea zonei de protecţie a liniilor de cablu. 

6) Integritatea elementelor de protecție contra supratensiunilor și corespunderea tipului 

acestora cu specificul constructiv al liniei in cablu. 

7) Alte prevederi a actelor normative și documentelor normativ-tehnice. 

3.  Starea tehnică a posturilor de transformare: 

1) Starea elementelor de fundație și construcției de suport a posturilor de transformare și 

respectiv a transformatoarelor de forță; 

2) Starea elementelor de blocare și limitare a accesului către părțile active aflate sub tensiune a 

postului de transformare; 

3) Existența nivelului corespunzător de ulei în conservatorul transformatorului de forță; 

4) Existența scurgerilor de ulei de transformator; 

5) Starea aparatelor de protecţie la suprasarcină și scurtcircuit în instalațiile de distribuție; 

6) Starea aparatelor de comutație; 

7) Starea conductoarelor și barelor conductoare a postului de transformare; 

8) Starea aparatelor de protecţie contra supratensiunii atmosferice; 

9) Starea vizuală a conexiunilor postului de transformare și a transformatorului de forță la priza 

de pământ; 

10) Starea prizei de pământ a postului de transformare; 

11) Alte prevederi a actelor normative și documentelor normativ-tehnice. 
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Anexa 3 (Model)                                                                                                                                                                          
 

Către Agenția Națională pentru Reglementare 

în Energetică, mun. Chișinău, str. Columna, 90 

 

 

Cerere de emitere a actului de corespundere în vederea transmiterii cu titlu gratuit 

al instalațiilor electrice 
 

Eu subsemnatul, _____________,  președinte (administrator) al _________________, solicit eliberarea 

actului de corespundere a instalației electrice din proprietate _______________, în vederea transmiterii 

ulterioare a acesteia cu titlul gratuit operatorului de sistem _______________. Instalația electrică ce 

urmează a fi transmisă cu titlul gratuit este alcătuită din: 

1. Linie electrică aeriană cu tensiunea 10(6) kV____, km; 

2. Linie electrică subterană cu tensiunea 10(6) kV____, km; 

3. Linie electrică aeriană cu tensiunea 0,4 kV____, km; 

4. Linie electrică subterană cu tensiunea 0,4  kV____, km; 

5. Post de transformare 10(6)/0,4 kV______, un., cu puterea de ____ kVA. 

La moment la rețeaua electrică _______________ sunt racordate ____ locuri active, de consum a energiei 

electrice în scopuri casnice. 

La prezenta anexez documentele: 

1. Procesul verbal al ședinței adunării generale referitor la decizia transmiterii cu titlul gratuit al rețelei electrice în 

proprietatea operatorului de rețea; 

2. Actele ce confirmă dreptul de proprietate asupra rețelei electrice; 

3. Extrasul din registrul bunurilor imobile referitor la terenul unde este amplasată întovărășirea pomicolă, 

cooperativa de construcţie a garajelor, asociația de coproprietari etc; 

4. Proiectul de execuție al instalaţiei electrice; 

5. Pașapoartele prizelor de pământ; 

6. Declarația electricianului autorizat în cazul executării lucrărilor în instalația electrică; 

7. Actele de executare a lucrărilor ascunse; 

8. Raport tehnic de măsurări și încercări emis de laborator electrotehnic; 

9. Actul de delimitare a instalațiilor electrice ale unității de distribuție faţă de instalația de utilizare ce 

aparține consumatorului în baza dreptului de proprietate şi a responsabilității pentru exploatarea lor. 

 

 

Președinte (administrator)                                                              Data 

al___________________ 

 

 

 

 

  


