
Anexa 1

Model cerere de autorizare

Această cerere va fi transmisă împreună cu paginile de Informaţii profesionale, Detalii privind

lucrările realizate, precum şi copii ale documentelor prevăzute la Error! Reference source not found.,

Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. şi Error! Reference source not

found. din Regulament, către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei –

ANRE, Bucureşti, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

A. CERERE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE AUTORIZARE/ OBŢINEREA/

PRELUNGIREA VALABILITATII CALITATII, după caz a: electricienilor, verificatorilor de

proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în

domeniul instalaţiilor electrice

Cod Numeric Personal:

Nume                                                                              Prenume:

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

Telefon:                             E-mail:

Gradul şi 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 cunoştinţă de prevederile din Regulamentul de autorizare,

conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:

a)dacă nu mă prezint la Examen, cu excepţiile prevăzute în Regulament,

b)dacă nu promovez Examenul,

c)dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă profesională necesare gradului/ tipului de

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

d)dacă nu îndeplinesc condiţiile de participare la Examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista

întocmită după transmiterea completărilor şi 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 (solicitanţi care îndeplinesc/ nu îndeplinesc

condiţiile prevăzute in Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor

pct. (7) din Anexa 3-3.1.1. din prezentul Regulament.

Notă: cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/ reautorizare a



persoanelor fizice

Data:

Semnatura



B. INFORMAŢII PROFESIONALE
Nume, Prenume: __________________________

Cod numeric personal:__________________________

FORMARE PROFESIONALĂ

Forme de învăţământ absolvite
de. exemplu: şcoli profesionale/
licee/ şcoli postliceale/ institute de
învăţământ superior.

Calificare profesională
obţinută
(profil/ specializare)

Pagina

Cursuri de perfecţionare

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Numele Angajatorului Funcţia în care a fost
angajat

Perioada de angajare Pagina



Semnătura,



C. DETALII PRIVIND LUCRARILE REALIZATE

Nume, Prenume: __________________________

Cod numeric personal:__________________________

Nr.
crt.

Denumirea lucrării sau
activităţii desfăşurate/
Obiective ale lucrării

Tipul lucrării/
activităţii.

Precizaţi:
P – proiectare,

Ex. – executare,

Op - operare

Tensiunea (kV) Angajator
(conform CM)

1.

2.

3.

4.

5.

...

Semnătura,



D. PAGINĂ DE INFORMAŢII ANEXATĂ CERERII DE AUTORIZARE

Nume, Prenume: __________________________

Cod numeric personal:__________________________

Formare profesională: se vor anexa copii ale diplomei/ diplomelor de calificare profesională, cum ar fi: curs de

calificare, şcoală profesională, liceu, şcoală post-liceală, universitate, după caz, în domeniul electrotehnic/

energetic sau altele asemenea în domeniu electric.

Experienţă profesională: se va anexa copia carnetului de muncă şi 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 verificaţi completitudinea dosarului dvs., înainte de a-

l transmite la ANRE. Vă rugăm marcaţi fiecare căsuţă din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este

“Da”:

□ Aţi precizat în cerere toate informaţiile personale?

□ Aţi indicat în cerere corect gradul/ gradele şi tipul/ tipurile de autorizaţii solicitate?

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

□ Aţi inclus în dosar documentul de absolvire al unui curs de pregătire teoretică organizat conform

prevederilor Regulamentului?

□ Aţi inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul “B. Informaţii Profesionale”?

□ Aţi inclus în dosar copia integrală a carnetului de muncă/ raportului per salariat din Registrul de

Evidenţă a Salariaţilor comunicat la ITM, după caz?

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

□ Aţi numerotat paginile dosarului dumneavoastră?

□ Aţi precizat în documentul “B. Informaţii Profesionale” numărul paginii unde se află fiecare document

în dosarul dvs.?

□ Aţi inclus, după caz, copia Legitimaţiei de “Electrician autorizat” pe care o deţineţi?



□ Aţi semnat toate cele 3 documente (Cererea propriu-zisă, Informaţii Profesionale şi Detaliile privind

lucrările realizate)?


