
Notă informativă la proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor 

electrotehnice 

1. Denumirea autorului responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului privind 

autorizarea laboratoarelor electrotehnice 
   Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului Regulamentului privind autorizarea 

laboratoarelor electrotehnice şi finalitățile urmărite 
În contextul aprobării modificărilor la Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (în 

continuare Legea cu privire la energia electrică), art. 7, alin. (1), lit. k2),  Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică (în continuare Agenția) eliberează, suspendă sau retrage autorizațiile cu privire 

la laboratoarele electrotehnice și monitorizează activitatea acestora în baza unui Regulament aprobat de 

către Agenție. 

Noțiunea de laborator electrotehnic este stabilită în art. 3 al Legii nr. 174/2017 cu privire la 

energetică, care prevede că laboratorul electrotehnic este laborator autorizat de organul supravegherii 

energetice de stat, care are dreptul de a efectua măsurări şi încercări profilactice şi de reglare-recepţie în 

reţelele şi instalațiile electrice. Însă, procedura de autorizare, suspendare sau retragere, cerințele față de 

candidați ș.a. nu sunt stabilite în actele normative. 

Până la reorganizarea Agenției cu preluarea funcției de supraveghere energetică și absorbirea 

Inspectoratului Energetic de Stat, autorizațiile cu privire la laboratorul electrotehnic se eliberau de 

Inspectoratul Energetic de Stat. 

Procesul de autorizare a laboratoarelor electrotehnice a fost un proces continuu, fiindcă la ziua de 

astăzi să regăsesc 86 laboratoare electrotehnice, care activează pe întreg teritoriul republicii, autorizate în 

conformitate cu Regulamentul aprobat de către Inspectoratul Energetic de Stat Regulamentului privind 

funcționarea laboratoarelor electrotehnice, care efectuează măsurări și încercări in instalațiile electrice 

aprobat prin ordinul Șefului Inspectoratului Energetic de Stat nr. 53 din 26.04.2017. 

Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice în redacție nouă va reglementa 

activitatea laboratoarelor care are dreptul de a efectua măsurări şi încercări profilactice şi de reglare-

recepție în rețelele şi instalațiile electrice. 

Laboratoarele electrotehnice efectuează așa măsurări și încercări cum ar fi: încercări ale 

echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită, încercări ale mijloacelor de protecție, încercări 

ale transformatoarelor de măsurare, încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice, 

măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare 

de putere, măsurări a rezistenței prizei de pământ, ș.a. 

Efectuarea acestor măsurări și încercări este strict necesară la admiterea în exploatare a 

echipamentelor și instalațiilor electrice noi și reconstruite pentru aprecierea stării tehnice a acestor 

echipamente și instalații, iar rapoartele tehnice elaborate de laboratoarele electrotehnice reprezintă un act 

care „garantează” calitatea lucrărilor efectuate. Lista de măsurări și încercări necesare la admiterea în 

exploatare a echipamentelor și instalațiilor electrice este stipulată în capitolul 1.8 al Normelor de 

Amenajare a Instalațiilor Electrice. 

Adițional, documentul normativ-tehnic NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice 

ale consumatorilor noncasnici, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 

393/2019 din 01.11.2019 prevede efectuarea periodică a măsurărilor și încercărilor a echipamentelor și 

instalațiilor electrice.  

Măsurările și încercările la punerea în funcțiune a echipamentelor și instalațiilor electrice, precum și 

măsurările și încercările periodice a instalațiilor și echipamentelor electrice, trebuie executate deoarece 

prin aceasta putem evita situații neplăcute cum ar fi: incendii, electrocutări, deconectări în alimentarea cu 

energie electrică. 

Măsurările și încercările periodice a echipamentelor și instalațiilor electrice sunt necesare, deoarece 

toate echipamentele, instalațiile se deteriorează din cauza unui număr de factori cum ar fi încărcarea 

excesivă a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune, îmbătrânirea izolațiilor, deteriorări mecanice. În 



consecință legislația prevede că instalațiile electrice trebuie să fie menținute într-o stare corespunzătoare 

de siguranță, iar pentru aceasta ele trebuie să fie inspectate și testate periodic. 

Măsurările și încercările ale echipamentelor și instalațiilor electrice trebuie să fie executate de 

personal autorizat și cu experiență în domeniu, și care dispune de mijloace de măsurări certificate sau 

etalonate conform actelor normative în vigoare. 

 În urma măsurărilor și încercărilor, se întocmește un Raport tehnic care cuprinde: 

condițiile de măsurare, tipul mijlocului de măsurare; executantul și locul măsurării și altă informație 

necesară. În cazul în care valorile măsurate nu corespund normelor, instalația prezintă pericol de 

electrocutare, incendiu sau avarie. 

 Prin intervenția propusă urmează a fi realizate următoarele obiective: 

1) Agenția va respecta obligația stabilită de art. 7 alin. (1) lit. k2) din Legea cu privire la energia 

electrică;  

2) asigurarea accesului reglementat și nediscriminatoriu pentru toți solicitanții care doresc să obțină 

autorizația cu privire la laboratorul electrotehnic; 

3) stabilirea cerințelor clare și nediscriminatorii față de candidații care doresc să obțină autorizația 

cu privire la laboratorul electrotehnic; 

4) ridicarea nivelului de concurență în calitatea serviciilor prestate de laboratoare electrotehnice și 

respectiv creșterea calității lucrărilor executate de laboratoarele electrotehnice;  

5) stabilirea procedurii clare de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea autorizației 

cu privire la laboratorul electrotehnic;  

6) efectuarea măsurărilor și încercărilor care sunt o parte componentă a procesului de mentenanță a 

instalațiilor electrice și care servesc pentru asigurarea funcționării sigure, fiabile și eficiente a sistemului 

electroenergetic, a instalațiilor electrice de utilizare contribuie la furnizarea neîntreruptă a energiei 

electrice şi satisfacerea cererilor de energie electrică ale consumatorilor finali. 

În raport cu costurile ce urmează a fi suportate, în cazul elaborării şi aprobării Regulamentului 

privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice, beneficiile intervenției statului sunt net superioare și 

incontestabile. Astfel, principalele beneficii majore ale intervenției statului ar putea fi următoarele: 

1) stabilirea regulilor clare şi publicarea Regulamentului va permite persoanelor fizice şi agenților 

economici din Republica Moldova reducerea timpului în procesul obținerii informației privind procedurile 

de obținere a informației privind procedura ce ține de autorizarea laboratoarelor electrotehnice şi însăși 

obținerea autorizației, va face acest proces transparent; 

2) pentru eliberarea autorizațiilor de către Agenție nu se vor percepe plăți, noua reglementare nu va 

impune cheltuieli suplimentare suportate de către laboratoarele electrotehnice;  

3) regulile stabilite în Regulament vor fi nediscriminatorii şi transparente fiind publicate pe pagina 

oficială a Agenției www.anre.md şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 

4) contribuția la funcționarea și dezvoltarea eficientă și pe termen lung a sistemului energiei electrice 

și a sectorului energiei electrice; 

5) simplificarea documentației privind solicitarea autorizației cu privire la laboratorul electrotehnic 

și introducerea posibilității de transmitere a unor documente pe cale electronică; 

6) promovarea concurenței la efectuarea lucrărilor de măsurări și încercări; 

7) asigurarea transparenței și îmbunătățirea calității serviciilor și informațiilor, creând un mecanism 

efectiv de monitorizare a activității laboratoarelor electrotehnice. 

8) reducerea numărului instalațiilor electrice care pot provoca incendii, avarii, șocuri electrice sau 

electrocutări; 

9) micșorarea numărului electrocutărilor. 

Executarea instalațiilor electrice de persoane care nu cunosc sau care nu respectă cerințele 

documentelor normativ-tehnice creează premise de apariție a instalațiilor electrice periculoase. 

Elaborarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice, va contribui la buna 

funcționare a sectorului electroenergetic, având ca efecte și reducerea numărului șocurilor electrice și 

electrocutărilor. 

Deși în perioada  2010 – 2020, se observă o scădere a cazurilor de șocuri electrice și electrocutări, 

situația continuă a fi alarmantă (a se vedea tabelul de mai jos). 

 

http://www.anre.md/


Statistica șocurilor electrice și electrocutărilor 
Categorii de 

accidentați 

Note de 

clasificare 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cu 

populația 

Copii Cazuri 8 1 2 5 3 4 5 4 4 2 - 

Șocuri 

electrice 

8 1 2 5 3 4 5 4 4 2 - 

Electrocutări 4 1 1 3 3 2 3 2 3 2 - 

Maturi Cazuri 18 7 13 19 13 14 13 12 9 9 7 

Șocuri 

electrice 

18 8 13 19 13 14 13 12 9 9 8 

Electrocutări 16 7 10 16 12 11 10 10 6 5 7 

Angajați în 

producere 

Cazuri 10 7 8 9 9 6 5 6 - 5 8 

Șocuri 

electrice 

10 7 8 9 4 6 5 6 - 5 8 

Electrocutări 5 3 5 3 5 3 4 3 - 3 6 

Total Cazuri 36 15 23 33 25 24 23 22 13 16 15 

Șocuri 

electrice 

36 16 23 33 20 24 23 22 13 16 16 

Electrocutări 25 11 16 22 20 16 17 15 9 10 13 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor 

electrotehnice 
Conform Legii cu privire la energia electrică, art. 7, alin. (1), lit. k2),  Agenția eliberează, suspendă 

sau retrage autorizațiile cu privire la laboratoarele electrotehnice și monitorizează activitatea acestora în 

baza unui Regulament aprobat de către Agenție. 

La momentul actual procedura de eliberare, suspendare și retragere este stabilită în Regulamentul 

privind funcționarea laboratoarelor electrotehnice, care efectuează măsurări și încercări în instalațiile 

electrice. Acest Regulament este caduc din motivul că Inspectoratul Energetic de Stat a fost lichidat prin 

absorbție la ANRE. În afară de aceasta acest regulament nu a trecut procedurile legale de legiferare și nu 

a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Acțiunile în sensul elaborării Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice 

clarifică procedurile și condițiile de: 

1) Eliberarea autorizației cu privire la laboratorul electrotehnic cu desfășurarea următoarelor etape:  

a) prezentarea cererii cu anexarea documentelor necesare pentru înscrierea la examen; 

b) examinarea documentelor prezentate de către Comisia de examinare și admiterea 

solicitantului la examen; 

c) deplasarea la locul amplasării a laboratorului electrotehnic pentru examinarea acestuia; 

d) examinarea cunoștințelor candidaților de către Comisia de examinare la sesiuni și adoptarea 

deciziilor respective referitor la rezultate; 

e) emiterea și eliberarea autorizațiilor, evidența valabilității lor. 

2) Suspendarea şi retragerea autorizației; 

3) Stabilirea termenelor de prezentare a documentelor pentru înregistrarea și admiterea candidaților 

și respectiv de eliberare, suspendare, retragere a autorizațiilor cu privire la laborator electrotehnic; 

4) Organizarea examenului pentru obținerea autorizației cu privire la laborator electrotehnic; 

5) Desfășurarea activității Comisiei de examinare, prin: 



a) asigurarea organizării şi desfășurării examenului; 

b) procedura de aprobare și publicare a listei întrebărilor pentru examen; 

c) aprecierea răspunsurilor lucrărilor scrise; 

d) decizia asupra rezultatelor examenului; 

e) examinarea contestărilor candidaților referitoare la rezultatele examenului cu adoptarea 

deciziilor respective; 

f) prezentarea rezultatele examenului, pentru eliberarea autorizațiilor cu privire la laborator 

electrotehnic; 

g) asigurarea calității și complexității întrebărilor publicate pe pagina web a ANRE pentru gradele 

de autorizare. 

6) Drepturile și obligațiile laboratoarelor electrotehnice. 

De asemenea, conform Regulamentului în redacția propusă, desfășurarea examenului va avea loc în 

mod electronic, prin intermediul aplicației “Examen-Electricieni” (în continuare – aplicație). Menționăm 

faptul că în cadrul aplicației laboratoarele vor avea o secțiune separată. În același timp, aplicația oferă 

posibilitatea depunerii cererii și celorlalte documente necesare, în mod electronic, de la distanță, prin 

cabinetul personal disponibil în cadrul aplicației. 

Luând în considerare faptul că, relațiile sociale sunt foarte complexe și la momentul adoptării actului 

normativ este imposibil să se poată determina cu o precizie absolută toate circumstanțele raporturilor 

juridice, cât și faptul că unii termeni se interpretează în mai multe sensuri, Agenția a decis să ofere o 

explicație cu privire la modul în care trebuie înțeleși și utilizați aceștia. 

Astfel, în contextul Regulamentului, „registrul privind evidența autorizațiilor” este un document public 

pentru evidența laboratoarelor electrotehnice autorizate, ținut și gestionat de Agenție. 

Concomitent, pentru a evidenția suplimentar și elimina definitiv orice interpretări, reiterăm faptul că 

autorizația de laborator electrotehnic este un document emis de Agenție, care atestă autorizarea unui 

laborator de a efectua lucrări de măsurări și încercări profilactice și de reglare-recepție în rețelele și 

instalațiile electrice și competența legală de a emite rapoarte tehnice cu privire la măsurările și încercările 

executate de laboratoarele electrotehnice. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
La momentul actual principalele costuri pentru procedura de autorizare sunt cele de elaborare și 

copierea/imprimarea documentelor necesare pentru obținerea autorizației (cererea, declarația pe proprie 

răspundere, ordinul de creare a laboratorului electrotehnic și de desemnare în funcție a șefului de laborator, 

lista angajaților laboratorului, fișa individuală a șefului de laborator, fișele de post ale angajaților 

laboratorului electrotehnic, buletin de identitate, actele de studii ale șefului de laborator și angajaților 

laboratorului, talonul de autorizare pentru acordarea grupei de securitate a șefului de laborator și angajaților 

laboratorului, metodele de efectuare a măsurărilor și încercărilor, iar la eliberarea unei noi autorizații și 

rapoartele măsurărilor și încercărilor efectuate), costuri pentru procurarea și verificarea mijloacelor tehnice 

pentru măsurări și încercări, mijloacelor de protecție, trebuie să posede încăpere pentru păstrarea lor, iar în 

cazul verificării mijloacelor de protecție și determinarea rigidității dielectrice a uleiului de transformator 

trebuie să posede instalație de încercare staționară, cheltuieli de deplasare la locul amplasării a 

laboratorului electrotehnic pentru examinare, precum și de deplasare la sediul emițătorului autorizației 

pentru susținerea examenului și ridicarea autorizației (de exemplu deplasarea de la Edineț sau Giurgiulești 

la Chișinău). 

În conformitate cu prevederile proiectului în redacție nouă, se vor diminua costurile datorită 

posibilității depunerii cererii și celorlalte documente necesare, în mod electronic, de la distanță, prin 

cabinetul personal disponibil din cadrul aplicației. Se vor reduce și costurile legate de deplasare pentru 

ridicarea autorizației în unele cazuri, deoarece laboratoarele electrotehnice vor avea posibilitatea accesării 

autorizației din cabinetul personal din cadrul aplicației. 

Alte costuri de conformare nu au fost identificate, deoarece proiectul Regulamentului privind 

autorizarea laboratoarelor electrotehnice nu impune alte cerințe suplimentare în sensul sporirii costurilor 

suportate de utilizatori în procesul de aplicare al Regulamentului.  

Este necesar de menționat că eliberarea autorizației de laborator electrotehnic nu necesită achitarea 

unor taxe impuse de ANRE. Astfel, autorii consideră că aprobarea şi implementarea Regulamentului 



privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice nu va afecta negativ activitatea acestora. Intervenția 

propusă nu va necesita alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. 

Aprobarea proiectului în cauză va atrage doar efectuarea cheltuielilor pentru ANRE privind 

traducerea acestuia în limba rusă. 

5. Modul de încorporare a Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice în 

cadrul normativ în vigoare 
Proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice are destinația de a pune în 

aplicare prevederile art. 7, alin. (1), lit. k2), din Legea cu privire la energia electrică. 

Conform art. 7, alin. (1), lit. k2), din Legea cu privire la energia electrică, Agenția eliberează, suspendă 

sau retrage autorizațiile cu privire la laboratoarele electrotehnice și monitorizează activitatea acestora în 

baza unui Regulament aprobat de către Agenție. 

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice, va fi 

completat vidul normativ cu privire la procedura și cazurile de eliberare, suspendare sau retragere a 

autorizațiilor. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului Regulamentului privind autorizarea 

laboratoarelor electrotehnice 
Agenția a plasat Nota Informativă, AIR și proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor 

electrotehnice pe pagina oficială a Agenției pentru a fi accesibile publicului larg în scopul prezentării 

propunerilor și obiecțiilor pe marginea acestora. Suplimentar, AIR-ul și proiectul Regulamentului va fi 

consultat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, operatorul reţelei de transport Î.S. „Moldelectrica”, 

titularii de licențe pentru distribuția energiei electrice Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., S.A. 

„RED Nord”, SA „CET Nord”, precum și Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență, Asociația Consumatorilor de Energie din Moldova, Asociația Businessului 

European (EBA), Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederația Națională a 

Patronatului din Republica Moldova, Consiliul Concurenței şi Federația “CONDRUMAT”. 

În cadrul consultărilor publice, avize au fost prezentate de către următoarele instituții: 

1. ÎS. “Moldelectrica” – 1 propuneri; 

2. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – lipsa propunerilor; 

3. Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. – lipsa propunerilor; 

4. SA „Rețele Electrice de Distribuție Nord” – 3 propuneri; 

5. Agenția pentru Supraveghere Tehnică – 1 propuneri; 

6. Ministerul Economiei și Infrastructurii – 17 propuneri; 

7. Consiliul Concurenței – 1 propuneri; 

8. “Termoelectrica” S.A – 1 propuneri; 

9. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – 5 propuneri (în cadrul ședinței de 

consultări publice); 

10. Ministerul Justiției – 14 propuneri; 

11. Centrul Național Anticorupție – 4 propuneri. 

Astfel, în total au fost prezentate avize cu un număr de 48 propuneri în total, cu privire la proiectul 

Regulamentului menționat. Din acestea, au fost acceptate 28 propuneri, ceea ce constituie 58% din numărul 

total de propuneri. Au fost parțial acceptate 7 propuneri, acestea constituind 15% din numărul total de 

propuneri, iar 13 propuneri care reprezintă 27% din numărul total de propuneri, nu au fost acceptate. 

7. Constatările expertizei anticorupție 
Urmare a examinării proiectului se relevă existența formulărilor ambigue, caracterul lacunar în 

prezentarea atribuțiilor membrilor Comisiei de examinare, lipsa procedurilor administrative și omisiunea 

precizării subiecților responsabili de executarea anumitor sarcini, reprezentând factori de risc capabili să 

genereze comportament abuziv și manifestări de corupție. Proiectul regulamentului a fost ajustat conform 

recomandărilor expertizei în vederea excluderii factorilor de risc. 

8. Constatările expertizei juridice 
Proiectul Regulamentului a fost modificat luând în considerare obiecțiile constate în cadrul expertizei 

juridice nr. 04/5789 din 29.07.2021 realizată de Ministerul Justiției. De asemenea, proiectul 

Regulamentului a fost ajustat și conform avizului nr. 04/5796 din 29.07.2021 cu privire la excluderea 



dublărilor unor puncte, care se regăsesc și în conținutul Regulamentului cu privire la autorizația de 

electrician autorizat.  

9. Constatările altor expertize 
Analiza impactului prezentată, a fost în parte completată, însă Chiar dacă de principiu Agenția are 

împuternicirea legală de a elabora și propune un act normativ ce se referă la procedura de acordare a 

autorizației în cauză, totuși această autorizație nu este reglementată de lege și nu poate fi impusă agenților 

economici, la fel și soluțiile propuse în proiectul de Regulament, nu se încadrează în limita legii, nu sunt 

argumentate și nu este reflectat impactul deplin al acestora. În conformitate cu pct. 20 din  Hotărârea 

Guvernului nr. 1429/16.12.2008, Opiniile consultanților (experților) au caracter consultativ şi sunt 

elaborate în baza principiilor de reglementare a activității de întreprinzător. 
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