
                                EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI  GRADELE III şi IV (LEGISLAŢIE).   

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1

Accesul la reţeaua electrica de interes 
public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau 
juridice de a se racorda, in condiţiile 
legii, la reţelele electrice de transport 

sau de distribuţie

Obligaţia unor persoane fizice sau 
juridice de a consuma energie electrica 

achiziţionata de pe piaţa de energie 
electrica in regim concurenţial

Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi 
exercită dreptul de a se racorda şi de a 

folosi, în condiţiile legii, reţelele 
electrice de transport şi distribuţie;

2

Activitatea de furnizare a energiei 
electrice implica şi următoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii 
energiei electrice, intermedierea relaţiei 
consumatorului cu operatorul de reţea

aprobarea metodologiilor de stabilire a 
tarifelor reglementate aplicabile 

consumatorilor captivi

aprobarea contractelor-cadru de 
furnizare a energiei electrice

3

Actualizarea avizului tehnic de 
racordare atunci când se produce 
schimbarea titularului locului de 
producere sau de consum 

este obligatorie numai dacă se modifică 
puterea aprobată anterior prin avizul 

tehnic de racordare;

nu este obligatorie este obligatorie 

4

ANRE - Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul Energiei 
este abilitată prin lege şi cu următoarele 
competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şi 
comerciale obligatorii pentru operatorii 

economici din sectorul energiei

Elaborează regulamentul de constatare, 
notificare şi sancţionare a abaterilor de 

la reglementările emise în domeniu

Concesionează bunurile aparţinând 
patrimoniului public aferente sectorului 

energiei electrice

5

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare 
pentru realizarea şi/sau 
retehnologizarea:

capacităţile de producere a energiei 
electrice şi termice în cogenerare cu 
puteri instalate mai mari de 1 MW

liniilor electrice de distribuţie a 
energiei electrice cu tensiune nominala 

de 0,4 kV

liniilor electrice de distribuţie a 
energiei electrice cu tensiune nominala 

de 20 kV

6

ANRE emite licenţe pentru prestarea serviciului  de distribuţie  a 
energiei electrice

administrarea pieţelor centralizate Realizarea de noi capacităţii energetice 
de producere a energiei electrice si 

energiei termice in cogenerare



7

ANRE emite licenţe pentru: exploatarea comercială a capacităţilor 
de producere a energiei electrice

Reabilitarea capacităţilor de producere, 
transport şi distribuţie a energiei 

electrice

Retehnologizarea capacităţilor de 
producere, transport şi distribuţie a 

energiei electrice

8

ANRE emite licenţe pentru: Activitatea de instruire profesională a 
personalului care lucrează in instalaţiile 

electrice din cadrul Sistemului 
Electroenergetic Naţional

prestarea serviciului de transport al 
energiei electrice

Prestarea serviciului de sistem

9

ANRE emite licenţe pentru: exploatarea comercială a capacităţilor 
de producere a energiei termice în 

cogenerare

Activitatea de instruire profesională a 
personalului care lucrează in instalaţiile 

electrice din cadrul Sistemului 
Electroenergetic Naţional

activitatea de furnizare a energiei 
electrice

10

ANRE emite: numai licenţe pentru exploatarea 
comercială a capacităţilor energetice 

numai autorizaţii de înfiinţare pentru 
realizarea de noi capacităţi energetice 

de producere a energiei electrice

atât autorizaţii de înfiinţare pentru 
realizarea de noi capacităţi energetice 

de producere a energiei electrice,  cât şi 
licenţe pentru exploatarea comercială a 

capacităţilor energetice 

11

ANRE este: Agenţie naţională de reglementare în 
domeniul energiei termice

Autoritatea Naţionala de Reglementare 
pentru Serviciile Publice de Gospodărie 

Comunala

Autoritatea Naţionala de Reglementare 
in domeniul Energiei 

12

ANRE exercita controlul asupra 
operatorilor economici din sectorul 
energiei electrice cu privire la:

Respectarea legislaţiei privind 
securitatea şi sănătatea în muncă

Gestiunea patrimoniului public Respectarea reglementarilor emise si a 
sistemului de preturi si tarife in vigoare 

in sectorul energiei electrice

13

ANRE poate aplica sancţiuni 
contravenţionale în cazul în care 
electricianul autorizat comite una dintre 
următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în 
Regulamentul de autorizare ca fiind 

permisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui 
carnet de electrician autorizat emis în 

baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu 
valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte 
legale în vigoare (contract individual de 

muncă semnat cu un angajator sau 
contract de prestări servicii, în cazul în 
care este persoană fizică autorizată de 

autorităţile administraţiei locale)



14

ANRE poate aplica sancţiuni 
contravenţionale unui electrician 
autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevăzute în 
Regulamentul de autorizare ca fiind 

interzisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui 
carnet de electrician autorizat emis în 

baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu 
valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte 
legale, în vigoare (contract individual 
de muncă semnat cu un angajator sau 

contract de prestări servicii, în cazul în 
care este persoană fizică autorizată de 

autorităţile administraţiei locale)

15

ANRE poate aplica sancţiuni 
contravenţionale unui operator 
economic atestat, dacă:

Operatorul economic săvârşeşte una 
dintre contravenţiile stabilite în legea 

energiei electrice

Operatorul economic săvârşeşte una 
dintre infracţiunile stabilite în legea 

energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar 
sinteza activităţii desfăşurate

16

ANRE poate retrage Atestatul acordat 
dacă:

operatorul economic nu îndeplineşte 
criteriile de bonitate financiară 

corespunzătoare procedurii aplicabile

operatorul economic nu îndeplineşte 
una din obligaţiile definite ca 

"esenţiale" de către ANRE, conform 
prevederilor Regulamentului pentru 

atestarea operatorilor economici

ANRE nu are competenţa de a retrage 
Atestatele emise

17

ANRE poate retrage Atestatul deţinut 
de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări 
fără personal calificat, autorizat şi în 
număr minim corespunzător pentru 

tipul de atestat deţinut

ANRE nu poate dispune retragerea 
atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat în 
anexă la cererea de atestare/ reatestare 

informaţii neconforme cu realitatea

18

ANRE poate retrage Atestatul deţinut 
de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru Operatorul economic a prezentat în 
anexă la cererea de atestare/ reatestare 

informaţii neconforme cu realitatea

ANRE nu poate dispune retragerea 
Atestatelor emise



19

Asupra terenurilor aflate in proprietatea 
terţilor, cuprinse in zonele de protecţie 
si de siguranţa ale capacităţilor 
energetice, se stabileşte pentru 
deţinătorul capacităţilor energetice:

drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală

20

Atestatele emise de ANRE pentru 
desfăşurarea activităţilor operatorilor 
economici în instalaţii electrice instituie 
competenţe:

La proiectarea şi executarea de lucrări 
pe niveluri de joasă, medie şi înaltă 

tensiune

Numai la proiectarea şi executarea de 
lucrări pe niveluri de joasă şi medie 

tensiune

Numai la efectuarea de lucrări de 
încercări de echipamente electrice

21

Atribuţii principale ale operatorilor de 
distribuţie, conform prevederilor 
Codului tehnic al reţelelor electrice de 
distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează 
serviciul de distribuţie doar pentru 

utilizatorii reţelelor electrice de 
distribuţie cu care au încheiat un 

contract de furnizare a energiei electrice

Operatorii de distribuţie asigură 
serviciul public de distribuţie a energiei 

electrice doar consumatorilor de 
energie electrică vulnerabili

Operatorii de distribuţie prestează 
serviciul public pentru toţi utilizatorii 

reţelelor electrice de distribuţie, 
permiţând accesul nediscriminatoriu la 
reţelele electrice de distribuţie oricărui 

solicitant care îndeplineşte cerinţele 
tehnice prevăzute în Cod

22

Atribuţiile principale ale operatorilor 
de distribuţie, conform prevederilor 
Codului tehnic al reţelelor electrice de 
distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează 
serviciul public pentru toţi utilizatorii 

reţelelor electrice de distribuţie, 
permiţând accesul nediscriminatoriu la 
reţelele electrice de distribuţie oricărui 

solicitant care îndeplineşte cerinţele 
tehnice prevăzute în Cod

Operatorii de distribuţie prestează 
serviciul de distribuţie doar pentru 

utilizatorii reţelelor electrice de 
distribuţie cu care au încheiat un 

contract de furnizare a energiei electrice

Operatorii de distribuţie asigură 
serviciul public de distribuţie a energiei 

electrice doar consumatorilor de 
energie electrică vulnerabili

23

Autoritatea  Naţională de Reglementare 
în domeniul Energiei analizează şi 
soluţionează prin procedură 
necontencioasă eventualele contestaţii 
cu privire la:

avizele tehnice de racordare racordarea la reţelele electrice de 
interes public

calitatea execuţiei instalaţiilor 
interioare ale clădirilor civile



24

Autoritatea ce are ca atribuţii 
elaborarea si aplicarea regulamentului 
pentru atestarea operatorilor economici 
care proiectează si executa instalaţii 
electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor Autoritatea Naţionala de Reglementare 
in domeniul Energiei

CN Transelectrica SA

25

Autoritatea ce are ca atribuţii 
elaborarea si aplicarea regulamentului 
pentru autorizarea electricienilor, 
verificatorilor de proiecte, 
responsabililor tehnici cu execuţia, 
precum şi a experţilor tehnici de 
calitate şi extrajudiciari în domeniul 
instalaţiilor electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor Autoritatea Naţionala de Reglementare 
in domeniul Energiei

Operatorul de distribuţie (filiale, 
sucursale ale SC Electrica SA sau 

societăţi rezultate ca urmare a 
procesului de privatizare)

26

Autorizarea persoanelor fizice care 
desfăşoară activităţi de proiectare, 
verificare şi execuţie a lucrărilor 
aferente instalaţiilor electrice 
aparţinând SEN se realizează:

de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie numai conform reglementărilor emise 
de ANRE

27

Autorizarea unui electrician se 
realizează în urma:

promovării unui examen de autorizare promovării unui concurs de autorizare, 
cu număr limitat de locuri

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

28

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in 
condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

Realizarea de noi capacităţii energetice Retehnologizarea capacităţilor 
energetice existente

Reviziile si reparaţiile curente efectuate 
asupra capacităţilor energetice

29

Avizul tehnic de racordare constituie: angajamentul operatorului de reţea de a 
realiza instalaţia de racordare a 

utilizatorului;  

oferta operatorului de reţea la cererea 
de racordare a solicitantului;

aprobarea de către operatorul de reţea a 
racordării utiizatorului în anumite 

condiţii.

30

Avizul tehnic de racordare este un aviz 
scris valabil:

numai pentru un anumit amplasament 
al locului de producere/consum

numai pentru un anumit titular al 
locului de producere/consum

pe o perioadă nelimitată


