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Anexa nr. 1 la regulament 

Modelul cererii de autorizare 

Această cerere va fi transmisă împreună cu paginile de Informații profesionale, Detalii privind lucrările realizate, 

precum și copii ale documentelor prevăzute la art. 14, 16, 17 și 18 din Regulamentul pentru autorizarea 

electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de 

calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în domeniul Energiei nr. 11/ 2013, cu modificările ulterioare (Regulament), către Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, București, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2. 

A. Cerere pentru inscrierea la examenul de autorizare/ vizare periodică, după caz a: 

electricienilor, verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și a 

experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice 

Cod Numeric Personal: 

Nume                                                                              Prenume: 

 

Adresa de domiciliu:  Localitatea, Strada, nr., Bloc, Scara, Etaj, Ap., județ (sector), Cod poștal 

 Telefon:                             E-mail:          

Gradul și tipul de autorizare solicitat:  

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, 

în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului, conform cărora nu 

îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri: 

a) dacă nu mă prezint la examen, cu excepțiile prevăzute în Regulament, 

b) dacă nu promovez examenul, 

c) dacă nu îndeplinesc condițiile de calificare și experiență profesională necesare gradului/ tipului de 

autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare, 

d) dacă nu îndeplinesc condițiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista 

întocmită după transmiterea completărilor și clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă. 

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de 

ANRE, respectiv de publicarea listei tuturor candidatilor (solicitanți care îndeplinesc/ nu îndeplinesc 

condițiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor 

pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3 la Regulament. 

Notă: cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/ vizare periodică a persoanelor 

fizice 

Data:  

Semnatura 



26 
 

 
 

B. INFORMAȚII PROFESIONALE  
Nume, Prenume: __________________________ 

 
Cod numeric personal:__________________________ 

 
FORMARE PROFESIONALĂ 
 
Forme de învățământ absolvite 
de. exemplu: școli profesionale/ 
licee/ școli postliceale/ institute de 
învățământ superior. 

Calificare profesională 
obținută  
(profil/ specializare) 

Pagina 

   

   

   

Cursuri de perfecționare   

 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 
 
Numele Angajatorului Funcția în care a fost 

angajat 
Perioada de angajare Pagina 

    

    

    

    

        Semnătura,
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C. DETALII PRIVIND LUCRARILE REALIZATE 
 
      Nume, Prenume: __________________________ 
 

Cod numeric personal:__________________________ 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea lucrării sau 
activității desfășurate/ 
Obiective ale lucrării 

Tipul lucrării/ 
activității. 

Precizați: 
P – proiectare,  
Ex. – executare, 
Op. – operare  

Tensiunea (kV)  Angajator  
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

...     

 
        Semnătura,
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D. Pagină de informații anexată cererii de autorizare 

 

      Nume, Prenume: __________________________ 

 

Cod numeric personal:__________________________ 

 

Formare profesională: se vor anexa copii ale diplomei/ diplomelor de calificare profesională domeniul 

electric. 

 

Experiență profesională: se va anexa copia carnetului de muncă/ adeverințe/ raportului per salariat din 

Registrul de Evidență a Salariaților și se va completa documentul C. DETALII PRIVIND LUCRĂRILE 

REALIZATE. 

 

Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate. 

 

Verificarea dosarului: Întrebările următoare vă ajută să vă verificați completitudinea dosarului dvs., 

înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcați fiecare căsuță din stânga, în cazul în care răspunsul 

la întrebare este “Da”: 

 

□ Ați precizat în cerere toate informațiile personale? 

□ Ați indicat în cerere corect gradul/ gradele și tipul/ tipurile de autorizații solicitate? 

□ Ați inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)? 

□ Ați inclus în dosar documentul de absolvire al unui curs de pregătire teoretică, conform 

prevederilor Regulamentului? 

□ Ați inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul “B. Informații 

Profesionale”? 

□ Ați inclus în dosar copia carnetului de muncă/ adeverinței/ raportului aferent salariatului extras 

din Registrul de Evidență a Salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă; 

□ Ați completat documentul “C. Detaliile privind lucrările realizate”? 

□ Ați numerotat paginile dosarului dumneavoastră? 

□ Ați precizat în documentul “B. Informații Profesionale” numărul paginii unde se află fiecare 

document în dosarul dvs.? 

□ Ați semnat toate cele 3 documente (Cererea propriu-zisă, Informații Profesionale și Detaliile 
privind lucrările realizate)? 
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Anexa 2 la regulament 
 

Model de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaților  

 
Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE 
București, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2 
 

Domnule Președinte, 

 
Subsemnatul _______________________________, în calitate de ______________________ 

(administrator/ director general/ etc.) al operatorului economic 

_________________________________________________, cu sediul social în localitatea 

________________, str. _________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, 

județul __________, cod poștal ____________, solicit înscrierea în vederea autorizării a unora 

dintre angajații proprii. 

 

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint: 

o este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _J/_____/___________, 

o are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) ______________________ și 

o contul nr. ______________________________________ deschis la Banca 

__________________ sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea 

sucursalei băncii unde este deschis contul). 

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la 

cunoștință că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum și la nr. telefon fix 

__________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil ____________. 

 

Cererea este însoțită de: 

-lista solicitanților,  

-o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare,  

-câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală și documentația 

precizată la  art. 14, respectiv art. 16, 17 sau 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, 

verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate 

și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității 

Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 11/ 2013, cu modificările ulterioare, după caz. 

 

 

Semnătură, 

 


