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FIŞA TEHNICĂ ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI DE AMPLASAMENT 

       

1)________________________________ -------------------------------------------------------------- 
       (DENUMIRE PROIECTANT)    ----------------------------------- 
                 
 
        

FIŞĂ TEHNICĂ 
          în vederea emiterii Acordului Unic 

   Aviz de amplasament faţă de reţeaua electrică de distribuţie : 
    

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
1 -  Denumire (1)______________________________________________________________________ 
2 -  Amplasament(1)____________________________________________________________________ 
3 -  Beneficiar(1)_______________________________________________________________________ 
4 -  Proiect (1) nr.___________________ elaborator (1) ________________________________________ 
 
2.   CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI (1) 
 
2.1.AMPLASAMENT (1):_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2.2.BRANŞAMENT / RACORD (1) : _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (1) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
3.   MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (1) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.   MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE (1) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
        ÎNTOCMIT (2) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de  
avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC /PAD /POE), se acordă : 
 
     AVIZ  FAVORABIL 
în vederea emiterii Acordului Unic fără / cu următoarele condiţii(3) : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 Pentru toate categoriile de construcţii, alimentarea cu energie electrică nu este un serviciu public 
de gospodărie comunală şi deci prezenta FIŞĂ TEHNICĂ nu ţine loc de aviz de racordare. În acest sens 
solicitantul se va adresa la S.D.F.E..E. cu o cerere separată pentru alimentarea cu energie electrică a 
obiectivului propus (conform HGR 867/2003). 
 Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea de prelungire pe durata de valabilitate 
a Certificatului de Urbanism cu condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. 
Avizele S.D.F.E.E. la care nu s-au respectat sau nu s-au realizat condiţiile impuse prin avizare, sunt nule.  
 
DATA ____________________        SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) 

(nume, prenume, semnătura) 
 
                                                                          ……………………………………….. 

L.S.  
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PRECIZĂRI 
    PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIŞA TEHNICĂ” 

          pentru amplasament faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică  
 

I._DATE GENERALE 
1._Baza legală 
- Legea nr. 318/2003; Decizia ANRE nr. 61-99 de aprobare a Normelor tehnice privind delimitarea 
zonelor de protecţie şi de siguranţă a capacităţilor energetice (PE 101/85; PE 101A/85; PE 104/93;  
PE 106/98; PE 107/95) 

 
2._Conţinutul documentaţiilor 
- Certificatul de urbanism (copie)     
- Planuri de situaţie/încadrare în zonă anexă la CU 
- Planuri cu releveu, cu secţiune transversală şi profile (la cerere) 
- Studiu de coexistenţă cu reţelele electrice în cazurile în care se impun devieri şi reglementări ale 
reţelelor electrice    

         
3._Durata de emitere a avizului 
Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. 

 
 II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR : 

(în funcţie de tipul de construcţie) 
 
2.1.  AMPLASAMENT : 
Distanţe şi condiţii de coexistenţă faţă de instalaţiile electrice impuse prin normele tehnice de la 
punctul 1. 
2.2. BRANŞAMENT / RACORD : 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE 

a) Temei : 
 -  „Tarife pentru lucrări şi servicii la terţi” aprobate de SC ELECTRICA SA Bucureşti în anul 2004 
b) Valoarea taxei de avizare este de *) __________________     
c) Modalitatea de achitare a taxei :  
- Cont la :    ……………………………………….     
- TREZORERIE :  ………………………………………..   
 
 IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR 
Pentru clădirile din zona posturilor şi staţiilor de transformare (raza 25 m) proiectantul trebuie să 
prezinte gradul de rezistenţă la foc al acestor clădiri pentru a se prelua din PE 101A / 85 distanţa 
minimă de apropiere. 

 
________________________________________________________________________________ 
NOTĂ : PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIŞĂ TEHNICĂ”- pentru utilităţi urbane : 
 Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează : 
 

(1)  De către proiectant – cu date rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. 
(2 ) De către proiectant – cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, 
abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). 
(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse. 
*) Rubricile marcate cu asterisc se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM  
în funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de condiţiile de amplasament.  
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