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Notă de prezentare a proiectului de Ordin pentru aprobarea  

Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente 

capacităţilor energetice 

(consultare publică faza a – II – a) 

 

Prezentul proiect de ordin are drept scop stabilirea principiilor care stau la baza delimitării zonelor 

de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, stabilirea dimensiunilor zonelor de 

protecţie şi de siguranţă pentru fiecare tip de capacitate energetică, precum şi a culoarelor de trecere 

(de funcţionare) aferente liniilor electrice aeriene (LEA). De asemenea, reglementarea stabileşte 

condiţiile tehnice și restricţiile care se impun pentru coexistenţa LEA cu elemente naturale, 

construcţii sau instalaţii din vecinătatea acestora, precum şi suprafeţele de teren necesare construirii, 

retehnologizării şi mentenanţei LEA. 

 

Ca urmare a publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE, ca document de discuţie 

– faza I, au fost transmise observații și propuneri de modificare şi de completare a acestuia de către 

părţile interesate, respectiv operatori de reţea, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU), Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR), primării şi 

prefecturi din anumite judeţe, alte instituţii, precum şi diferite persoane fizice. Majoritatea 

observaţiilor şi a propunerilor transmise de către părţile interesate au vizat aspecte referitoare la 

coexistenţa LEA cu vegetaţia din culoarul de trecere şi din proximitatea acestuia, însă au fost 

transmise şi observaţii referitoare la completări şi reformulări pentru diferite definiţii incluse în 

proiectul de ordin, precum şi la actualizarea şi completarea actelor normative de referinţă.  

 

Propunerile acceptate, însoţite de reprezentări grafice sugestive referitoare la coexistenţa LEA cu 

vegetaţia din culoarul de trecere, au fost incluse în proiectul de Ordin pentru aprobarea Normei 

tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, 

elaborat în forma supusă consultării publice – faza a-II-a. 

Invităm părţile interesate să transmită în scris observaţii şi propuneri cu privire la proiectul de ordin, 

prin fax la nr. 021 3124365 şi în format electronic la adresa de e-mail gabriel.bucataru@anre.ro.  
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