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Stimate domnule Primar, 

 

               

  

Urmare cererii dvs. prin care ați solicitat  realizarea Extinderii Rețelei Electrice în 

vederea Alimentării cu Energie Electrică a locuințelor din  loc Aroneanu , zona str. 

Diminetii(NC 64851),com. Aroneanu,jud.Iasi vă informăm că Studiul de Fezabilitate 

și indicatorii de eficiență economică au fost avizați de către Comisia de Avizare(CTE) 

a SC Delgaz Grid SA (DEGR).  

 

Totodata in urma intocmirii calculului de eficienta a rezultat ca lucrarea este eficienta 

pentru SC DELGAZ GRID SA , prin urmare nu va revine obligatia sa finantati excutia 

acestei lucrari pentru care DEGR a alocat buget in programul de investitii. 

In consecinta DEGR va demara achizitia executiei lucrarii de extindere a retelei 

electrice in coformitate cu prevederile reglementarilor privind achiziitile publice. 

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Metodologia pentru evaluarea 

condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru 

extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice aprobată prin Ordinul 

Preşedintelui ANRE nr. 36/ 28.02.2019 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 

186/ 08.03.2019 vă transmitem descrierea soluției tehnice, stabilite în conformitate cu 

prevederile art. 9, și costurile necesare, după cum urmează: 
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a) Soluția tehnică avizată in Comisia CTE - a SC Delgaz Grid SA (DEGR) 

validată cu avizul nr.84 din data 14.02.2020 din SF nr. 82/2019 întocmit de  

SC ENERGO-DESIGN SRL si constă în : construire  LEA 0,4kV-  

 NFA2X 50 OL-AL 3x95 mmp – 0.290km; 

b) Costurile totale estimate pentru realizarea lucrărilor mai sus menţionate sunt 

urmatoarele:   

 

- Valoarea totală estimată a lucrărilor, Itotal =43 432 lei; 

- Valoare Ief   =   43 432lei, pentru care DRI=26 ani si VAN>0; 

Valoarea estimata suportata de DEGR este de Itotal= 43 432 lei fara TVA, 

 deoarece în acest caz Ief este 100% din valoarea Itotal a investiției. 

 

 In conformitate cu prevederile art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de 

finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor 

de distribuţie a energiei electrice aprobata prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 36/ 

28.02.2019 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 186/ 08.03.2019 ,DEGR se 

obliga sa suporte 100% din valoarea totala de investitie, adica 43 432  lei. 

 

Valoarea orientativa cu care  UAT ARONEANU este necesar sa participe la 

cofinantarea lucrarilor este de 0 % valoarea totala de investitie, adica 0  lei. 

Valorile sunt exprimate in lei fara TVA. 

 

Calendarul orientativ pentru realizarea lucrărilor: 

  - etapa a I-a: achiziția execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile 

reglementărilor privind achizițiile publice. 

  - etapa a II-a: intocmirea PTh+CS, DTAC,obtinere autorizatia de construire si execuția 

lucrărilor . 

      Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și disponibilitate pentru o  colaborare 

cât mai bună. 

 

Delgaz Grid S.A.,                  

 

Specialist Coordonator Acces Sistem  Specialist Acces Sistem 

 

Patricia Constantin     Dascalu Iulian 
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