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Anexă
la hotărârea Consiliului de administrație
nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
RA02-02:2019
REGULAMENTUL
cu privire la autorizația de electrician autorizat
Secțiunea 1
Dispoziții generale
1. RA02-02:2019 ”Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat” (în continuare Regulament) stabilește condițiile de eliberare, reperfectare, suspendare și retragere a autorizației de
electrician autorizat (în continuare - autorizație).
2. Prevederile Regulamentului se extind asupra persoanelor fizice, inclusiv străine, care solicită
eliberarea autorizației în vederea desfășurării pe teritoriul Republicii Moldova a activităților de
executare a instalațiilor electrice, cu dreptul de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.
3. În sensul Regulamentului se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia
electrică și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică.
4. În condițiile Regulamentului, vor fi prelucrate datele cu caracter personal strict necesare pentru
realizarea scopului stabilit, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat, în ceea ce
privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform Legii nr. 133/2011 privind
protecția datelor cu caracter personal.
5. Prevederile Regulamentului se aplică inclusiv la:
1) examinarea instalațiilor noi și reconstruite pentru eliberarea actului de corespundere, cu
aprecierea calității lucrărilor efectuate și corespunderea lor cerințelor documentelor normativ-tehnice la
procesul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice;
2) examinarea solicitărilor și/sau petițiilor persoanelor fizice și juridice, referitor la activitatea
electricienilor autorizați.
3) efectuarea controalelor tehnice planificate și inopinate.
6. Registrele menționate la pct. 10, 18, 45, se vor ține de către Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică (în continuare – Agenția) în format electronic.
Secțiunea 2
Autorizația
7. Autorizația se eliberează pe un formular, conform modelului stabilit în Anexa nr. 1, care conține:
1) numele și prenumele titularului, IDNP;
2) gradul de autorizare;
3) numărul și termenul de valabilitate a autorizației.
8. Autorizația este un document de strictă evidență, nominal, netransmisibil și este valabilă pe întreg
teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de 3 ani.
9. La expirarea termenului de valabilitate a autorizației, calitatea de electrician autorizat poate fi
obținută cu promovarea unui nou examen în ordinea și condițiile instituite pentru obținerea autorizației
precedente.
10. Autorizațiile eliberate, reperfectate, suspendate sau retrase, duplicatele autorizațiilor se
înregistrează în Registrul privind evidența autorizațiilor și duplicatelor autorizațiilor, conform modelului
stabilit în Anexa nr. 2.
11. Autorizația eliberată, duplicatul autorizației sau autorizația reperfectată, se semnează de către
Directorul general al Agenției.

Secțiunea 3
Tipuri de autorizări și competențele electricienilor autorizați
12. Persoanele fizice pot solicita eliberarea următoarelor autorizații:
1) Autorizație de gradul I: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice cu tensiunea de
până la 1000 V, inclusiv, și putere instalată de până la 10 kW, inclusiv;
2) Autorizație de gradul II: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice cu tensiunea de
până la 1000 V, inclusiv, și cu putere instalată până la 200 kW, inclusiv;
3) Autorizație de gradul III: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice cu tensiunea
de până la 10 kV, inclusiv și cu putere nelimitată;
4) Autorizație de gradul IV: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice la toate
tensiunile și cu putere nelimitată.
13. Autorizația poate fi solicitată de către persoanele fizice, care întrunesc cumulativ următoarele
condiții:
1) să aibă studii superioare de licență (nivelul 6ISCED)/studii profesional tehnice postsecundare
şi postsecundare nonterţiare/studii profesional tehnice cu programe combinate/studii profesional tehnice
secundare în domeniul electroenergetic (inginer-electric sau electromecanic, tehnic-electric, tehnicelectromecanic, electromontor sau electromecanic);
2) experiență profesională în domeniul amenajării și exploatării instalațiilor electrice, de cel puțin:
a) 2 ani - când solicitantul are studii superioare;
b) 3 ani - când solicitantul are studii profesional tehnice postsecundare şi postsecundare
nonterţiare, studii profesional tehnice cu programe combinate;
c) 4 ani - când solicitantul are studii profesional tehnice secundare.
3) deține grupa de securitate electrică:
a) grupa de securitate electrică nu mai mică de III - pentru solicitanții autorizației de gradul I;
b) grupa de securitate electrică nu mai mică de IV - pentru solicitanții autorizației de gradul II;
c) grupa de securitate electrică V - pentru solicitanții autorizației de gradul III și IV.
Secțiunea 4
Înregistrarea cererilor pentru eliberarea, reperfectarea autorizației
14. Eliberarea autorizației prevede:
1) depunerea cererii cu anexarea documentelor prevăzute la pct.15;
2) examinarea documentelor și admiterea solicitantului la examenul pentru verificarea
cunoștințelor;
3) evaluarea cunoștințelor candidaților de către Comisia de examinare;
4) adoptarea deciziilor referitor la rezultatele evaluării cunoștințelor;
5) eliberarea autorizațiilor și evidența valabilității lor.
15. La cererea depusă conform Anexei nr. 3, solicitantul anexează următoarele documente:
1) declarația pe propria răspundere, conform modelului stabilit în Anexa nr. 4;
2) două fotografii actualizate 3x4;
3) document ce confirmă vechimea/stagiul în muncă;
4) copia buletinului de identitate;
5) copia actelor de studii;
6) copia Talonului de autorizare privind acordarea grupei de securitate electrică;
7) lista lucrărilor executate (se prezintă la eliberarea unei noi autorizații sau ridicarea gradului
autorizației de electrician autorizat).
16. Recepționarea cererilor pentru eliberarea autorizațiilor, duplicatelor autorizațiilor și
reperfectarea autorizațiilor este efectuată de către subdiviziunea responsabilă a Agenției.
17. Dacă solicitantul depune copia actelor necesare prin scrisoare recomandată sau prin poștă
electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală, prin intermediul mijloacelor

electronice de comunicare), subdiviziunea responsabilă a Agenției, va remite solicitantului o confirmare
privind recepționarea cererii.
18. Cererea pentru eliberarea autorizației, duplicatului autorizației și reperfectarea ei se înregistrează
în Registrul de evidență a cererilor depuse pentru eliberarea autorizației, conform Anexei nr. 5.
19. În baza cererii depuse de către solicitant se instituie un dosar de autorizare, care se păstrează în
subdiviziunea responsabilă a Agenției, conform Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de
păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile
Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului.
20. În cazul depunerii cererii pentru eliberarea unei autorizații noi, subdiviziunea responsabilă a
Agenției, verifică datele ce se conțin în dosarul de autorizare al titularului autorizației și la necesitate
solicită documentele suplimentare care urmează a fi actualizate.
Secțiunea 5
Examinarea cererii pentru eliberarea, reperfectarea autorizației
21. La depunerea copiilor actelor, subdiviziunea responsabilă a Agenției verifică documentele
anexate sub aspectul corespunderii acestora cerințelor Regulamentului.
22. În cazul în care solicitantul nu depune documentele prevăzute în pct. 15, Agenția notifică
solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare despre necesitatea depunerii documentelor specificate.
23. Documentele prevăzute la pct. 22 urmează a fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare după
notificare. În cazul nerespectării cerinței date, cererea depusă nu se va examina și solicitantul se
informează în scris despre acest fapt în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru
eliberarea, reperfectarea autorizației.
24. În cazul neadmiterii la examen pentru verificarea cunoștințelor (pct. 14 alin. 2) solicitantul va fi
informat în cel mult 10 zile lucrătoare din ziua adresării la Agenție, cu indicarea temeiului refuzului.
25. Examinarea cererii pentru autorizarea electricienilor pentru gradul III și IV se efectuează numai
după expirarea unui termen de 6 luni de la data obținerii autorizației precedente.
Secțiunea 6
Comisia de examinare
26. Comisia de examinare este instituită prin ordinul Directorului general al Agenției și este
constituită din 5 (cinci) membri cu drept de vot, dintre care un președinte și un vicepreședinte.
27. Comisia de examinare își desfășoară activitatea în baza Regulamentului și Ordinului de instituire
a comisiei de examinare.
28. Deciziile Comisiei de examinare referitor la rezultatele evaluării cunoștințelor se emit cu o
majoritate simplă a voturilor consemnate într-un proces-verbal, întocmit în cadrul ședinței.
29. În baza procesului verbal al Comisiei de examinare, Departamentul supraveghere energetică
elaborează și prezintă Consiliului de administrație al Agenției proiectul de hotărâre cu privire la
eliberarea autorizațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare după data desfășurării sesiunii de examinare.
Secțiunea 7
Organizarea și desfășurarea examenului pentru verificarea cunoștințelor candidaților
30. Examenul pentru verificarea cunoștințelor solicitanților de autorizație, se organizează în ultima
zi de luni a fiecărei luni.
31. Sesiunea de examinare se prelungește de către Comisia de examinare până la verificarea
cunoștințelor tuturor candidaților.
32. Anunțul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de examinare se publică pe pagina oficială
a Agenției, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfășurării sesiunii de examinare.
33. Pentru buna organizare și desfășurare a sesiunii de examinare, Comisia de examinare este
obligată să:

1) aprobe lista subiectelor pentru examen în funcție de gradul autorizației;
2) evalueze lucrările scrise;
3) decidă asupra rezultatelor examenului;
4) prezinte rezultatele examenului, Departamentului supraveghere energetică pentru elaborarea
hotărârii privind eliberarea autorizațiilor.
34. La data și ora programată, candidații sunt admiși în sala de examen în baza actului de identitate,
conform listei întocmite. Examenul pentru verificarea cunoștințelor candidaților se susține în scris.
35. Durata timpului alocat desfășurării examenului va constitui 2 ore astronomice pentru gradul I și
II și 3 ore astronomice pentru gradul III și IV.
36. Subiectele propuse pentru sesiunea de examinare se stabilesc de către Comisia de examinare, în
funcție de gradul autorizației solicitat.
37. Nu se admite în timpul desfășurării examenului utilizarea mijloacelor cu caracter informativ,
comunicarea cu persoane din exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace,
care se califică ca fraude ce au ca efect eliminarea candidatului de la examen, cu înscrierea în
documentele de examen a mențiunii „eliminat de la examen”. Eliminarea candidatului de la examen se
face numai în prezența președintelui Comisiei de examinare.
38. Prezentarea persoanei eliminate la o nouă examinare, este posibilă doar după expirarea unui
termen de cel puțin 3 luni, fără drept de activitate în calitate de electrician autorizat pe perioada dată.
39. Calitatea răspunsurilor scrise ale candidaților se apreciază cu calificativele ”satisfăcător” sau
”nesatisfăcător”.
40. Se consideră că au promovat examenul și sunt declarați „admiși”, candidații care au dat
răspunsuri corecte și au obținut calificativul ”satisfăcător” la cel puțin 80% din subiectele incluse la
sesiunea de examinare.
41. Rezultatul examenului se publică pe pagina oficială a Agenției după semnarea de către toți
membrii Comisiei de examinare a procesului-verbal cu privire la rezultatele examenului desfășurat, dar
nu mai târziu de 3 zile lucrătoare după data examenului și se înregistrează în Registrul verificării
cunoștințelor candidaților pentru obținerea autorizației, conform Anexei nr. 6.
42. Subiectele și rezultatele evaluării candidaților la examen se vor păstra în dosarul candidatului, pe
un termen indicat în Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele
administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a
Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului.
43. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea și rezultatele examenului se înaintează și se
înregistrează la Agenție în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.
44. Contestațiile candidaților referitoare la rezultatele examenului se examinează de către Comisia
de examinare a contestațiilor, desemnată prin ordinul Directorului general.
45. Examinarea contestațiilor se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
înregistrare a acestora. Rezultatele examinării contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal
prezentat ulterior Directorului general, care se semnează de către toți membrii Comisiei de examinare a
contestațiilor și se păstrează în dosarul candidatului, care a contestat rezultatele evaluării lucrării.
46. Rezultatul examinării contestațiilor se aduce la cunoștința candidatului în termen de 3 zile
lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de către toți membrii Comisiei de examinare a contestațiilor.
47. Candidații care nu au promovat examenul de verificare a cunoștințelor nu sunt privați de dreptul
de a participa la următoarele sesiuni, la solicitare în scris.
48. Autorizațiile se emit și se eliberează electricienilor autorizați în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare de la data emiterii hotărârii Consiliului de administrație al Agenției.
49. Pe pagina oficială a Agenției, se publică:
1) lista persoanelor cărora li s-au eliberat, suspendat sau retras autorizațiile;
2) lista subiectelor pentru sesiunile de examinare a cunoștințelor candidaților la obținerea
autorizației corespunzător tipului de autorizație;
3) anunțurile în care se indică data, locul și ora desfășurării sesiunilor de examinare a cunoștințelor
candidaților la obținerea autorizației.

Secțiunea 8
Eliberarea duplicatului și reperfectarea autorizației
50. În caz de reperfectare/pierdere sau sustragere a autorizației, titularul depune la Agenție o cerere
de reperfectare/eliberare a duplicatului autorizației, conform Anexei nr. 7.
51. Drept temei pentru eliberarea duplicatului autorizației servește pierderea, sustragerea,
distrugerea sau deteriorarea acesteia.
52. Dacă autorizația este distrusă sau deteriorată și nu poate fi utilizată, titularul poate obține un
duplicat prin depunerea la Agenție, împreună cu autorizația distrusă, deteriorată, a unei cereri de
eliberare a duplicatului autorizației.
53. Drept temei pentru reperfectarea autorizației servește schimbarea numelui titularului.
54. Agenția eliberează duplicatul autorizației, autorizația reperfectată în termen de 10 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizației sau de reperfectare a autorizației.
În caz de eliberare a duplicatului autorizației, Agenția emite decizia de anulare a autorizației pierdute,
sustrase, deteriorate, distruse cu introducerea modificărilor respective în Registrul privind evidența
autorizațiilor și duplicatelor de autorizație, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării
deciziei.
55. Termenul de valabilitate a duplicatului autorizației nu poate depăși termenul indicat în
autorizația reperfectată, pierdută, sustrasă, distrusă sau deteriorată.
Secțiunea 9
Drepturile și obligațiile electricianului autorizat
56. Electricianul autorizat, are următoarele drepturi:
1) să execute și/sau să verifice instalații electrice sau părți ale acestora, cu respectarea prevederilor
documentelor normativ-tehnice potrivit competențelor acordate de gradul de autorizare pe care îl deține;
2) să supravegheze executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificați/autorizați la
grupa de securitate electrică.
57. Electricianul autorizat are următoarele obligații:
1) să respecte actele normative și documentele normativ tehnice, prevederile Regulamentului,
privind executarea instalațiilor electrice, aplicabile autorizației;
2) să execute instalații electrice în baza contractului încheiat cu beneficiarul;
3) să emită declarații numai pentru lucrări ce țin de competențele prevăzute de tipul autorizației
obținute, executate conform proiectelor (verificate și coordonate) și avizelor de racordare. În cazul
constatării unor neconformități de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze
beneficiarul și/sau proiectantul;
4) să manifeste un comportament corect, etic și profesional în raport cu beneficiarii, cu
colaboratorii Agenției și colaboratorii operatorilor de sistem;
5) să elaboreze și să depună beneficiarului documentele necesare pentru admiterea în exploatare a
instalației electrice executate și pentru racordarea ei la rețeaua electrică de către operatorul de sistem;
6) să confirme prin declarație pe proprie răspundere corespunderea instalației executate conform
avizului de racordare, proiectului și prevederilor actelor normativ-tehnice;
7) să asiste la racordarea instalației electrice executate la rețeaua electrică a operatorului de sistem;
8) să nu execute lucrări, manevre sau intervenții sub orice formă în instalațiile electrice ale
operatorilor de sistem, dacă nu a fost autorizat în modul stabilit pentru aceste activități;
9) să confirme anual grupa de securitate electrică;
10) să restituie autorizația în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării de retragere a
autorizației, în cazul în care Agenția a aprobat hotărârea respectivă.
11) să prezinte Agenției, la solicitarea acesteia, orice date și informații necesare desfășurării
propriei activități;

12) să prezinte Departamentului supraveghere energetică, pe suport de hârtie sau în format
electronic, copiile documentației aferente lucrărilor executate la instalațiile electrice admise în
exploatare fără eliberarea actului de corespundere din partea Agenției.
58. Hotărârile cu privire la refuzul eliberării, suspendarea sau retragerea autorizațiilor, pot fi
contestate cu acțiune în conformitate cu Codul administrativ.
Secțiunea 10
Suspendarea valabilității și retragerea autorizației
59. La depistarea unor încălcări comise de electricianul autorizat, șeful Serviciului supraveghere
energetică al Agenției informează electricianul autorizat despre abaterile de la prevederile actelor
normativ-tehnice la executarea instalațiilor și va înainta subdiviziunii responsabile a Agenției demersul
respectiv, cu prezentarea documentelor necesare. Subdiviziunea responsabilă va înainta Consiliului de
administrație propunerea de suspendare sau retragere a autorizațiilor.
60. În dependență de gravitatea încălcărilor cerințelor prezentului Regulament, Agenția, la
propunerea subdiviziunii responsabile este în drept:
1) să suspende autorizația pe un termen de la o 1 lună până 3 luni;
2) să retragă autorizația, acordând titularului dreptul de a solicita eliberarea unei noi autorizații
după expirarea unui termen de cel puțin 3 luni de la retragere.
61. Agenția decide suspendarea autorizației în cazurile, în care se constată:
1) necorespunderea instalației electrice executate soluțiilor tehnice prevăzute de proiectul aprobat
în modul stabilit;
2) executarea instalației electrice în lipsa documentației de proiect, dacă aceasta este necesară prin
asigurarea cerințelor de calitate în construcții;
3) emiterea declarației pentru instalația electrică executată fără participarea sa, fie în calitate de
executor, fie în calitate de conducător al lucrării;
4) prezentarea declarației pentru executarea lucrării în afara competenței prevăzute de autorizație;
5) executarea de lucrări electrice cu implicarea personalului electrotehnic, care nu deține grupă de
securitate electrică conform prevederilor Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;
6) încălcarea prevederilor Normelor de securitate electrică la exploatarea instalațiilor electrice
care pot provoca incendii, avarii, șocuri electrice sau electrocutări;
7) neprezentarea în termenii stabiliți, la verificarea periodică a cunoștințelor pentru atribuirea
grupei de securitate electrică;
8) cererea titularului privind suspendarea autorizației;
9) alte încălcări ale prevederilor Regulamentului.
62. Agenția decide retragerea autorizației în următoarele situații:
1) în cazul în care se constată că titularul autorizației încalcă în mod repetat o obligație prevăzută
de Regulament;
2) în cazul în care electricianul autorizat nu s-a conformat indicațiilor dispuse de Agenție cu privire
la îndeplinirea unei obligații care îi revine în calitate de electrician autorizat;
3) nerespectarea de către electricianul autorizat a prevederilor actelor normative la amenajarea
instalațiilor electrice;
4) în cazul în care se adeveresc faptele privind încălcarea condițiilor de autorizare, expuse în
sesizările recepționate de către subdiviziunea responsabilă de autorizare;
5) la eliberarea unei noi autorizații;
6) la cererea titularului autorizației;
7) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenției;
8) constatarea transmiterii autorizației sau a copiei de pe ea, către o altă persoană pentru a
executa/verifica instalații electrice;
9) neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanțelor care au dus la suspendarea autorizației.
63. Despre suspendarea sau retragerea autorizației, se fac înscrierile corespunzătoare, în Registrul de
evidență al electricienilor autorizați.

64. În baza notei informative întocmite de Departamentul supraveghere energetică și vizată de
Departamentul juridic și protecția consumatorilor, Consiliul de administrație al Agenției emite hotărârea
privind retragerea sau suspendarea autorizației de electrician autorizat. Hotărârea privind retragerea sau
suspendarea autorizației de electrician autorizat se aduce la cunoștință titularului în termen de 3 zile
lucrătoare de la data emiterii.
65. Hotărârea privind retragerea sau suspendarea autorizației poate fi contestată de către electricianul
autorizat în conformitate cu Codul administrativ.
66. Autorizațiile emise anterior și valabile la data intrării în vigoare a Regulamentului, rămân
valabile pe perioada pentru care au fost emise.

Anexa nr. 1 la hotărârea Consiliului de
administrație nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
Regulamentul cu privire la autorizația de
electrician autorizat

REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

AUTORIZAŢIE
Nr. _____ din __________
Titularul Dl/Dna ________
IDNP __________________

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul ____
în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.
Valabilă până la data ___________________
Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de
până la _____V şi puterea de până la _____kW, cu obligația de a întocmi documentația
aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE __________________ / ______________ /

Anexa nr. 2 la hotărârea Consiliului de
administrație nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
Regulamentul cu privire la autorizația de
electrician autorizat
REGISTRUL PRIVIND EVIDENȚA AUTORIZAȚIILOR DE ELECTRICIAN AUTORIZAT
ȘI DUPLICATELOR AUTORIZAȚIILOR DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Nr.
d/o

Numele,
prenumele
electricianului
autorizat

Adresa
domiciliul
ui,
telefonul

1

2

3

Hotărârea cu privire la eliberarea autorizației
Data

Gradul

Nr. autorizației

Valabilă
până la

4

5

6

7

Semnătura
Data
electricianului
eliberării
autorizat

8

9

Notă

10

Anexa nr. 3 la hotărârea Consiliului de
administrație nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
Regulamentul cu privire la autorizația de
electrician autorizat

Către ANRE

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Subsemnatul ____________________________________________________________________
cu viza de reședință stabilită în localitatea _______________________________________________,
tel. ____________________________________________________________________________
fix, mobil

rog eliberarea autorizației de gradul _______
Posed o vechime de muncă de ________ ani în sectorul electroenergetic, din care ________ ani în
instalații electrice tensiunea de _____ kV. Posed studii în domeniul electroenergetic fiind deținător al
diplomei_______________________________________________________________
denumirea instituției absolvite, specialitatea după studii, anul absolvirii

Posed grupa de securitate electrică __, eliberată de Comisia de verificare a cunoștințelor din cadrul
Serviciului supraveghere energetică al ANRE __________, la data de____________, valabilă până la
data de ___________.
Cunosc cerința că pentru eliberarea autorizației urmează să susțin examenul pentru verificarea
cunoștințelor.
_________________
(Data)

___________________
(Semnătura)

Anexa nr. 4 la hotărârea Consiliului de
administrație nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
Regulamentul cu privire la autorizația de
electrician autorizat
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Eu, subsemnatul _____________________________________________________________________,
posesor al Buletinului de identitate: seria _______ nr. _____________eliberat de _______________
________________________________________
la data de _______________ cu viza de reședință
_______________________________________________________________________________
prin prezenta declar pe proprie răspundere că cunosc:
 prevederile actelor normative, documentelor normativ-tehnice privind proiectarea, executarea și
verificarea instalațiilor electrice (pentru gradul _______);
 normele de securitate și sănătate în muncă și Normele de securitate la executarea lucrărilor în
instalațiile electrice.
Mă oblig:
 să respect și să aplic întocmai cerințele actelor normative enumerate;
 să prezint beneficiarului documentele necesare pentru admiterea în exploatare a instalației electrice
executate;
 să depun declarația despre executarea instalației conform prevederilor documentelor normative și
normativ-tehnice;
 să asigur admiterea în exploatare a instalației electrice executate.

_________________
(Data)

___________________
(Semnătura)

Anexa nr. 5 la hotărârea Consiliului de
administrație nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
Regulamentul cu privire la autorizația de
electrician autorizat

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CERERILOR DEPUSE PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZAȚIILOR DE ELECTRICIAN AUTORIZAT
Nr.
d/o

1

Numele, prenumele candidatului

Data depunerii
documentelor

Gradul
solicitat

Decizia subdiviziunii
responsabile referitor
la admitere/respingere
la examen

2

3

4

6

Anexa nr. 6 la hotărârea Consiliului de
administrație nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
Regulamentul cu privire la autorizația de
electrician autorizat

REGISTRUL VERIFICĂRII CUNOȘTINȚELOR CANDIDAȚILOR PENTRU OBȚINEREA
AUTORIZAȚIEI DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului

Înscris pentru
gradul

Data
examinării

Decizia
comisiei

Semnătura
candidatului

1

2

3

4

5

6

Președintele Comisiei:_______________________________________________________
Vicepreședintele Comisiei:___________________________________________________
Membrii comisiei:__________________________________________________________

Anexa nr. 7 la hotărârea Consiliului de
administrație nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019
Regulamentul cu privire la autorizația de
electrician autorizat
Către ANRE

CERERE PENTRU REPERFECTAREA/ELIBERAREA DUPLICATULUI AUTORIZAȚIEI DE
ELECTRICIAN AUTORIZAT

Subsemnatul ____________________________________________________________________
tel. ____________________________________________________________________________
fix, mobil

rog reperfectarea/eliberarea duplicatului autorizației de gradul nr.____ din data_____, gradul ___, din
motivul____________________________________________________________________________

_________
(Data)

___________________
(Semnătura)

