
1 
 

SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul  

Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat 

 (denumirea proiectului)  

Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare și 

coordonare 

Participantul 

la avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării 

  
Argumentarea autorului proiectului 

Iurie Tintiuc (Scrisoare nr. f/n din 13.06.2021) 

pct.8 

Autorizația este un document de 

strictă evidență, nominal, 

netransmisibil și este valabilă pe 

întreg teritoriul Republicii 

Moldova, pe un termen de 3 ani și 

acordă dreptul electricianului 

autorizat de a executa instalațiile 

electrice şi, respectiv, cu dreptul 

de a întocmi documentația 

aferentă lucrărilor executate. 

Autorizația se aprobă prin 

Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRE. 
Iurie Tintiuc 1 

De fapt pentru a activa garantat neîntrerupt ești nevoit sa depui 

actele cu jumate de an înainte. Corespunzător periodicitatea este 

2,5 ani. Totodată pentru atestarea in calitate de Diriginte de 

șantier volumul de cunoștința cerut e mai vast, dar periodicitatea 

este 5 ani cum si pentru restul specialiștilor de grad mai înalt 

(proiectanți, verificatori de proiecte, experți atestați). Totodată 

petrecerea examenelor cu așa frecventa practic dublează 

cheltuielile de timp a specialiștilor ANRE care sunt implicați in 

procesul de atestare. Consider ca va fi corect ca periodicitatea sa 

fie 5 ani. 

Nu se acceptă. 

În a. 2020 aproximativ 40% din solicitanți 

au obținut rezultate nesatisfăcătoare la 

examenul pentru obținerea autorizației de 

electrician autorizat, iar la momentul 

actual aproximativ 10% din solicitări de 

eliberare a actului de corespundere sunt 

cu refuz (de exemplu în a. 2020 din 380 

de solicitări pentru eliberarea actului de 

corespundere în 31 de cazuri a fost refuz) 

din motive precum ar fi: elaborarea 

proiectelor cu abateri de la cerințele 

documentelor normativ-tehnice, lucrări 

nefinisate, necoordonarea în modul 

stabilit a proiectelor, denotă situația că 

electricienii autorizați nu respectă/nu 

cunosc cerințele stabilite de actele 

normative și documentele normativ-

tehnice în vigoare. Astfel, la momentul 

actual, majorarea valabilității pe un 

termen mai mare 5 ani ar agrava situația 

la capitolul dat. Totodată este necesar de 

menționat că actele normative și 

documentele normativ-tehnice se supun 

modificărilor periodice (de exemplu: 

legea nr. 107/2016 cu privire la energia 
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electrică din momentul aprobării a fost 

modificată de 5 ori, Regulamentul privind 

racordarea la rețelele electrice și prestarea 

serviciilor de transport și de distribuție a 

energiei electrice, aprobat prin Hotărârea 

ANRE nr. 168/2019, a fost modificat de 2 

ori), ceea ce are drept consecință 

necesitatea perfectării continue a 

cunoștințelor în domeniu. 

pct.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 și puterea de 

până la 10 kW;  

2) Autorizație de gradul II: 

acordă dreptul pentru executarea 

instalațiilor electrice cu tensiunea 

de până la 1000 V și puterea de 

până la 200 kW;  

3) Autorizație de gradul III: 

acordă dreptul pentru executarea 

instalațiilor electrice cu tensiunea 

de până la 10 kV și putere 

nelimitată;  

4) Autorizație de gradul IV: 

acordă dreptul pentru executarea 

instalațiilor electrice cu tensiune 

și putere nelimitată.  

Iurie Tintiuc 2 

In noțiuni generale urmează sa fie stipulat sensul cuvintelor de 

genul "până la" pentru a pune capăt istoriilor cu 9,9999999(9) 

kW sau 149, 999999(9)kW, si altor posibilelor tractări eronate. 

Parțial se acceptă. 

Pentru claritatea interpretării pct. 12 a fost 

modificat după cum urmează: 

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 

puterea 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 

puterea de 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 putere nelimitată;  

4) Autorizație de gradul IV: acordă 

dreptul pentru executarea instalațiilor 

electrice cu tensiune și putere nelimitată. 

 

pct.51 (pct. 49 din redacția 

actualizată) 

Contestația cu privire la 

desfășurarea și rezultatele 

Iurie Tintiuc 3 

Consider ca dreptul de contestație 3 zile e redus la imposibil. 

Practica civila prevede posibilitatea contestării deciziilor timp 

de 30 zile. Merita de luat in considerație si importanta vitala a 

Nu se acceptă. 

Practica de contestare a rezultatelor 

examenelor în alte domenii prevede timp 

restrânși pentru depunerea contestațiilor 
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examenului se înaintează și se 

înregistrează la Agenție în termen 

de cel mult 3 zile lucrătoare de la 

data anunțării rezultatelor.  

certificatului de atestare. Pentru cineva este unica sursa de venit. 

Consider ca termenul de contestare urmează sa fie majorat. 

(de exemplu: Regulamentului privind 

modul de desfășurare a examenului de 

calificare în profesia de notar și de 

contestare a rezultatelor acestuia, aprobat 

prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 

631/2017; Regulamentului privind 

activitatea Comisiei de calificare și 

evaluare a experților judiciari, 

Regulamentului privind condițiile de 

desfășurare și promovare a examenului de 

calificare pentru atribuirea calității de 

expert judiciar și a modelului licenței 

pentru exercitarea profesiei de expert 

judiciar, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1411/2016; 

Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea examenului de atestare a 

interpreților și traducătorilor, aprobate 

prin Ordinul nr. 1045/2016 etc.). 

pct.59 (pct. 63 din redacția 

actualizată) 

În cazul expirării Grupei de 

securitate electrică competențele 

de electrician autorizat sunt nule 

în conformitate cu prevederile 

”Normelor de exploatare a 

instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici” NE1-

01:2019, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al 

ANRE nr. 393/2019, care 

stabilesc că executarea lucrărilor 

de reparații, amenajare, încercări, 

măsurări și diagnostic trebuie să 

fie efectuată doar de către 

personal electrotehnic autorizat la 

grupa de securitate electrică.  

Iurie Tintiuc 4 

Gradul de electrosecuritate apreciază un volum de cunoștința 

clar determinat si depinde numai de cifra gradului si volumele 

clar stabilite in DNT. Nu este clar de ce ești nevoit sa te retestezi 

din nou pentru electrician autorizat separat, responsabil de 

gospodăria electrica separat, daca schimbi întreprinderea din 

nou examen? Cunoașterea schemelor a întreprinderii concrete 

este întrebare de procesul tehnologic si nu poate fi verificat de 

comisia ANRE fiind ca ei apriori nu o cunosc pentru toate 

întreprinderile. Consider ca în autorizația de electrosecuritate 

urmează a fi scos indicațiile legate de genul și locul de activitate. 

Nu se acceptă. 

Autorizarea la grupa de securitate 

electrică se efectuează în conformitate cu 

cerințele NE1-02:2019 „Norme de 

securitate la exploatarea instalațiilor 

electrice”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE nr. 

394/2019 și NE1-01:2019 „Norme de 

exploatare a instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici”, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRE nr. 393/2019. 

Propunerea dată necesită a fi înaintată în 

cazul inițierii de către ANRE a procedurii 

de modificare a normelor menționate.  

Totodată la angajarea prin cumul la alt 

agent economic (instituție), în cazul în 

care condițiile tehnice ale instalației 
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În lista publicată pe pagina web 

oficială a Agenției se includ doar 

electricienii autorizați care dețin 

autorizația și grupa de securitate 

electrică valabilă. 

electrice sunt similare sau inferioare și 

tipul de personal, tipul de lucrări speciale 

nu se modifică, se admite efectuarea 

mențiunii „angajat prin cumul la SRL„..” 

în Talonul de autorizare deținut. În acest 

caz persoana nu se supune verificării 

cunoștințelor conform pct. 47 din NE1-

01:2019 „Norme de exploatare a 

instalațiilor electrice ale consumatorilor 

noncasnici”.  

La angajarea prin cumul în cadrul altui 

agent economic, în cazul în care condițiile 

tehnice ale instalației electrice sunt 

superioare, persoana trebuie să fie supusă 

obligatoriu verificării cunoștințelor, cu 

acordarea grupei de securitate electrică și 

eliberarea talonului de autorizare 

corespunzător situației. 

pct.74 (pct. 71 din redacția 

actualizată) 

Electricianul autorizat, are 

următoarele drepturi:  

sbp.1) să execute personal 

instalații electrice sau părți ale 

acestora, cu respectarea 

prevederilor documentelor 

normativ-tehnice potrivit 

competențelor acordate de gradul 

de autorizare pe care îl deține; 

pct.75 sbp.2) 

Electricianul autorizat are 

următoarele obligații: 

1) să execute personal 

instalații electrice și doar conform 

proiectelor (verificate și 

coordonate) și avizelor de 

racordare, cu respectarea 

Iurie Tintiuc 5 

Este exclusa prevederea de regulamentul curent de 

"supraveghere a lucrărilor" de electrician autorizat. Ce juridic 

din start formează condiții ilegale de activitate a organizațiilor 

de electromontaj. Electrician autorizat este doar grad de atestare 

tehnica profesionala. Activează deținătorul acestei atestări 

numai in cazul deținerii și atestării tehnicoprofesionale de 

Diriginte de lucrări specializate, în caz contrar este o crima și se 

pedepsește inclusiv conform Codului penal. Este angajata 

aceasta persoana ca "Inginer lucrări electromontaj". Funcțiile lui 

sunt de a organiza si a supraveghea lucrările de electromontaj și 

nici de cum de a executa, ce prevede lucrul de montor electric. 

Deși formularea corecta ar fi: de a organiza si supraveghea 

lucrări de electromontaj. O executa instalația electrica 

electromotorii dar nu inginerii. 

Nu se acceptă. 

Legea nr.107/2016 (Articolul 48, alin.(1) 

Prevede că proiectarea şi executarea 

instalației de racordare, precum şi punerea 

sub tensiune a instalației de utilizare a 

unui solicitant potențial consumator final 

se efectuează de operatorul de sistem... 

consumatorul final potențial este în drept 

să angajeze un proiectant şi un electrician 

autorizat pentru proiectare și, respectiv, 

pentru executarea instalației de racordare. 

Totodată noțiunea din art.2 a aceleași legi 

stabilește că electricianul autorizat este 

persoană fizică autorizată de organul 

supravegherii energetice de stat cu dreptul 

de a executa instalațiile electrice și, 

respectiv, cu dreptul de a întocmi 

documentația aferentă lucrărilor 

efectuate. Deși nu se contestă aptitudinile 
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cerințelor de securitate. În cazul 

constatării unor neconformități de 

orice natură, electricianul 

autorizat este obligat să sesizeze 

beneficiarul și/sau proiectantul; 

personalului specializat de efectua 

asemenea lucrări - Legea menționează 

expres că astfel de lucrări trebuie să o facă 

doar electricienii autorizați și nu alte 

persoane sub supravegherea acestuia. 

pct. 75 (pct. 72 din redacția 

actualizată) 

Electricianul autorizat are 

următoarele obligații: ... 

Sbp. 6) să asiste și să 

supravegheze punerea sub 

tensiune a instalației electrice 

executate, la rețeaua electrică a 

operatorului de sistem; 

 

Iurie Tintiuc 6 

Este imposibil juridic si fizic îndeplinirea acestui punct. 

Conform p.75 4): 4) să elaboreze și să depună beneficiarului 

documentele necesare pentru admiterea în exploatare a 

instalației electrice executate și pentru racordarea ei la rețeaua 

electrică; Corespunzător când beneficiarul sa adresa la operator 

RED Inginerul lucrări de electromontaj nu cunoaște (Deținător 

al autorizațiilor de Electrician autorizat (EA)). Nu are 

obligațiunea operatorul RED stipulata in careva legislație de a 

invita Inginerul lucrărilor de electromontaj la aplicarea tensiunii. 

Cum EA poate sa asiste la ceia ce nu cunoaște când se va 

petrece? Din start specialistul este pus in condiții inexecutabile 

si favorabile pentru manipulare de genul "ap trebuie sa te 

înțelegi cu oamenii". Sau urmează a fi exclusa aceasta cerința, 

sau in prealabil urmează a fi obligat operatorul RED sa 

preîntâmpine de înainte Inginerul de lucrări de electromontaj 

(deținătorul autorizației Electrician autorizat in cazul dat). 

Parțial se acceptă.  

Sbp. 6 din pct. 76 din redacția actualizată 

a fost exclus din textul Regulamentului cu 

privire la autorizația de electrician 

autorizat deoarece se regăsește în 

Regulamentul de admitere în exploatare a 

instalațiilor electrice 

Totodată, conform art. 48 alin (5) 

operatorul de sistem pune sub tensiune 

instalația de utilizare a solicitantului în 

termen de până la 2 zile lucrătoare. 

Procedura internă de punere sub tensiune 

a instalației de utilizare se stabilește de 

operatorul de sistem și prevede anunțarea 

utilizatorului și electricianului autorizat 

despre data și ora punerii sub tensiune a 

instalației de utilizare. 

pct. 76 (pct. 73 din redacția 

actualizată) 

La depistarea unor încălcări 

comise de electricianul autorizat, 

șeful Serviciului teritorial al 

Agenției informează electricianul 

autorizat despre abaterile de la 

prevederile actelor normative și 

documentelor normativ-tehnice la 

executarea instalațiilor electrice, 

urmând să înainteze șefului DSE 

al Agenției demersul privind 

inițierea procedurii de suspendare 

sau retragere a autorizației. După 

recepționarea și examinarea 

Iurie Tintiuc 7 

"Abaterile de la prevederile actelor normative și documentelor 

normativ-tehnice la executarea instalațiilor electrice" se 

examinează in cadrul admiterii instalației electrice in exploatare, 

care are scop de a înlătura obiecțiile si nu de a pedepsi. Sau in 

cazul accidentelor de electrocutare din cazul execuției proaste, 

pentru care este prevăzută responsabilitatea până la codul penal 

cu sistarea dreptului de activitate (si evident retragerea 

legitimației). Regulamentul EA determina procedura de 

activitate a deținătorului autorizației. Corespunzător si 

responsabilitatea in fata ANRE o poarta pentru execuția 

procedurii (de exemplu supravegherea lucrărilor ce nu 

corespund gradului de EA sau fără grupa de electrosecuritate). 

La orice instalație daca dorești poți sa găsești neajunsuri, luând 

in considerație ca DNT deseori contrazice intre sine si poate fi 

Parțial se acceptă. 

Pct. 73 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Agenția suspendă sau retragere 

autorizația prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al Agenției. În Hotărâre se 

indică temeiurile pentru care se suspendă 

sau se retrage autorizația, iar în cazul 

suspendării - perioada pentru care se 

suspendă autorizația.” 
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demersului, șeful DSE este în 

drept să inițieze procedura de 

suspendare sau retragere a 

autorizației. 

Consiliul de Administrație va 

decide suspendarea sau retragerea 

autorizației la propunerea șefului 

DSE. 

tractata in mod diferit. Si atunci din nou ajungem la ideea "ap 

trebuie sa te înțelegi cu oamenii". 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (Aviz nr. 19/5-1030 din 15.06.2021)  

Lipsa recomandărilor și propunerilor 

ÎCS Premier Energy Distribution SA (Aviz nr. 0503/55928 din 16.06.2021) 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor 

SA „Rețele Electrice de Distribuție Nord” (Aviz nr. SPP-06/812 din 17.06.2021) 

Pct.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. 

SA RED 

Nord 
8 

Care IE? de utilizare și distribuție? Nu se acceptă. 

Legea nr. 107/2016 cu privire la energia 

electrică prevede că electrician 

autorizat – persoană fizică autorizată de 

organul supravegherii energetice de stat 

cu dreptul de a executa instalațiile 

electrice și, respectiv, cu dreptul de a 

întocmi documentația aferentă lucrărilor 

efectuate. 

Pct. 75 (pct. 72 din redacția 

actualizată) 

Electricianul autorizat are 

următoarele obligații: ... 
SA RED 

Nord 
9 

De adăugat subpct. 14) 

Persoana fizică care deține orice grad de autorizare, va activa în 

cadrul unui agent economic și va confirma prin declarație de 

corespundere a IE executarea prin intermediul acestu agent 

economic. 

Nu se acceptă. 

Legea nr. 107/2016 cu privire la energia 

electrică prevede că electrician 

autorizat – persoană fizică autorizată de 

organul supravegherii energetice de stat 

cu dreptul de a executa instalațiile 

electrice și, respectiv, cu dreptul de a 

întocmi documentația aferentă lucrărilor 

efectuate. 

La general SA RED 

Nord 
10 

De adăugat punctul 6 și 7 din Regulamentul de admitere a 

instalațiilor electrice. 
Se acceptă parțial. 
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În textul Regulamentului cu privire la 

autorizația de electrician autorizat a fost 

inclus un punct nou (pct. 14) cu următorul 

conținut: 

„14. Electricianul autorizat care este 

angajat la un operator de sistem nu poate 

executa și depune Declarația pentru 

instalația de utilizare sau centrala 

electrică, ce va fi conectată la rețeaua 

electrică a acestui operator de sistem.” 

Ministerul Economiei și Infrastructurii (Aviz nr.07-3110 din 28.06.2021) 

Pct. 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 admiterea 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.  

4) realizarea sarcinilor de 

supraveghere energetică de stat 

MEI 11 

În conformitate cu prevederile art. art.46 alin.(1) din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative, ”Dispozițiile de 

conținut sunt reglementările în fond ale raporturilor sociale care 

formează obiectul actului normativ. În acest context aliniatele 

2), 3), 4) urmează a fi excluse deoarece nu fac obiectul 

proiectului Regulamentului, or, prevederile la care se face 

referință nu sunt dezvoltate în cuprinsul (textul) proiectului. 

Se acceptă. 

Pct. 5 a fost modificat după cum urmează: 

Prevederile Regulamentului se aplică la 

examinarea instalațiilor noi și reconstruite 

pentru eliberarea actului de corespundere, 

cu aprecierea calității lucrărilor efectuate 

și corespunderea lor cerințelor 

documentelor normativ-tehnice la 

admiterea în exploatare a instalațiilor 

electrice. 

Pct.6 

Registrele menționate la pct. 10, 

19 se vor ține de către Agenția 

Națională pentru Reglementare în 

Energetică (în continuare – 

MEI 12 

Sintagma „și/sau”, instituie o norma incertă, fiind judicios de a 

notifica expres modul de ținere a registrelor sau referința la actul 

normativ subsecvent.   

Se acceptă. 

Pct. 6 a fost modificat după cum urmează: 

Registrele menționate la pct. 10, 19 se vor 

ține de către Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică (în 
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Agenția) și/sau în format 

electronic. 

continuare – Agenția) și în format 

electronic. 

Pct. 23 (pct. 21 din redacția 

actualizată) 

În cazul în care se constată că, 

documentația depusă este 

incompletă și/sau nu corespunde 

cerințelor Regulamentului, 

Agenția notifică solicitantul prin 

poștă, fax sau poștă electronică în 

termen de 5 zile lucrătoare cu 

privire la acest fapt, indicând 

neajunsurile depistate și 

documentele ce urmează a fi 

anexate. În acest caz, procedura 

de eliberare a autorizației se va 

relua prin depunerea unei cereri 

noi privind eliberarea autorizației. 

MEI 13 

Prevederea referitor la depunerea unei cereri noi, în cazul în 

care se constată că documentația depusă este incompletă și/sau 

nu corespunde cerințelor Regulamentului, urmează a fi revizuită 

deoarece în acest caz considerăm că ar putea fi instituit un 

mecanism nou potrivit căruia se va acorda un termen de 

remediere a neajunsurilor depistate, iar după prezentarea 

documentației solicitate, procesul respectiv ar putea fi reluat fără 

depunerea unei noi cereri. 

Nu se acceptă. 

Considerăm că Agenția nu poate obliga 

candidații să înlăture neajunsurile 

depistate. Spre exemplu dacă candidatul 

nu deține studii necesare în domeniul 

electroenergetic, ar fi inoportun indicarea 

termenului de remediere al acestui 

neajuns. Situație asemănătoare este și în 

cazul lipsei experienței profesionale.   

Pct.26 (pct. 23 din redacția 

actualizată) 

Comisia de examinare este 

instituită prin ordinul Directorului 

general al Agenției și este 

constituită din 5 membri cu drept 

de vot, dintre care un președinte și 

un vicepreședinte. 

MEI 14 

Considerăm judicios completarea după punctul 26 cu o 

prevedere nouă privind criteriile de desemnare a membrilor 

Comisiei de examinare, pentru a se evita orice contestări și 

interpretări din partea electricienilor referitor la competențele 

membrilor Comisiei. 

Se acceptă. 

Secțiunea 6 din redacția actualizată a fost 

modificată și suplinită cu puncte 

suplimentare, după cum urmează: 

25. Comisia de examinare se constituie 

din 5 membri, după cum urmează: 

1) președintele – șeful Departamentului 

Supraveghere Energetică (în continuare – 

DSE); 

2) vicepreședintele – reprezentantul DSE, 

desemnat conform ordinului Directorului 

General; 

3) 3 membri – reprezentații DSE, 

desemnați conform ordinului Directorului 

General. 

Suplimentar, prin ordinul Directorului 

General se desemnează 5 membri 

adiționali, care înlocuiesc membrii de 

bază în cazul când aceștia absentează sau 

Pct. 28 Comisia de examinare își 

desfășoară activitatea în baza 

prezentului Regulament și a 

ordinului de instituire a Comisiei 

de examinare. 
MEI 15 

Sintagma ”şi a ordinului de instituire a Comisiei de examinare”, 

urmează a fi exclusă or, normele juridice care reglementează 

activitatea Comisiei de evaluare urmează a fi expuse exclusiv în 

Regulament și nu în Ordinul la care se face referință. 
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în cazul examinării contestațiilor 

rezultatelor verificării cunoștințelor, fără 

emiterea unui alt ordin. 

26. Deciziile Comisiei de examinare se 

adoptă cu majoritatea simplă (50%+1) a 

voturilor în formă deschisă a tuturor 

membrilor Comisiei de examinare. 

27. Președintele Comisiei de examinare 

are următoarele atribuții: 

1) asigură conducerea Comisiei de 

examinare; 

2) solicită întrunirea Comisiei de 

examinare; 

3) semnează procesele-verbale ale 

Comisiei de examinare. 

28. În lipsa Președintelui, realizarea 

atribuțiilor acestuia sunt executate de 

către vicepreședintele. 

29. Secretariatul Comisiei de examinare 

este asigurat de către reprezentantul 

Secției autorizări, DSE. Secretarul 

Comisiei de examinare nu are drept de 

vot. 

30. Secretarul Comisiei de examinare are 

următoarele atribuții: 

1) organizează convocarea ședințelor 

Comisiei de examinare; 

2) asigură gestionarea cererilor și a 

documentelor în legătură cu autorizarea 

electricienilor autorizați; 

3) informează membrii Comisiei de 

examinare cu privire la cererile și 

documentele depuse de solicitanți; 

4) întocmește proiectele de ordin, 

procesele-verbale ale ședințelor Comisiei 

de examinare și le înaintează 
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Președintelui Comisiei pentru 

vizare/semnare; 

5) păstrează dosarele electricienilor 

autorizați. 

Pct. 43 (pct. 41 din redacția 

actualizată) 

Subiectele propuse pentru 

sesiunea de examinare se 

generează de aplicație din lista 

subiectelor pentru sesiunile de 

examinare a cunoștințelor, în 

funcție de gradul autorizației 

solicitat, acestea fiind constituite 

din 30 de întrebări cu variante de 

răspuns. Subiectele propuse 

pentru sesiunea de examinare în 

formă scrisă se stabilesc de către 

Comisia de examinare, și 

constituie din 10 întrebări din lista 

subiectelor pentru sesiunile de 

examinare a cunoștințelor, în 

funcție de gradul autorizației 

solicitat. 

MEI 16 

Potrivit art.54 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele normative, “conţinutul proiectului se expune într-un 

limbaj simplu, clar şi concis, pentru a se exclude orice echivoc, 

cu respectarea strictă a regulilor gramaticale, de ortografie şi de 

punctuaţie”, respectiv propunem revizuirea/ajustarea prevederii, 

deoarece nu este expres prevăzut dacă vor fi două seturi distincte 

de subiecte de examinare publicate pe pagina oficială web a 

Agenției or, din aceleași set de subiecte (cel inclus în soft) se vor 

selecta 10 subiecte pentru proba scrisă. 

Se acceptă. 

Pct. 44 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Subiectele propuse pentru sesiunea de 

examinare se generează de aplicație din 

lista subiectelor pentru sesiunile de 

examinare a cunoștințelor, în funcție de 

gradul autorizației solicitat, acestea fiind 

constituite din 30 de întrebări cu variante 

de răspuns. Subiectele propuse pentru 

sesiunea de examinare în formă scrisă se 

stabilesc de către Comisia de examinare, 

și constituie 30 de întrebări cu variante de 

răspuns. 

 

Pct. 75 sbp. 9) (pct. 72 din 

redacția actualizată) 

Electricianul autorizat are 

următoarele obligații:... 

9) să manifeste un comportament 

corect, etic și profesional în raport 

cu beneficiarii, cu colaboratorii 

Agenției și colaboratorii 

operatorului de sistem;… 

4) să elaboreze și să depună 

beneficiarului documentele 

necesare pentru admiterea în 

exploatare a instalației electrice 

MEI 17 

Sintagma ”comportament corect, etic şi profesional” 

considerăm că este una incertă și discreționară. În acest sens 

recomandăm elaborarea și aprobarea de către ANRE a unui Cod 

de Conduită a electricienilor autorizați, care să stabilească 

cerințe/criterii de comportament și etică profesională.  

 

 

 

 

 

Obiecția caracterului discreționar este valabilă și pentru sbp. 4) 

referința la ”documentele necesare” și sbp. 10) referința la 

”actele necesare referitoare la instalațiile electrice”, precum și 

”prezentarea oricăror date”. Subsecvent, menționăm că aceste 

Se acceptă. 

Sbp. 9) a fost exclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

Sbp. 4) din pct. 76 din redacția actualizată 

a fost modificat după cum urmează: 
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executate și pentru racordarea ei 

la rețeaua electrică; 

10) să prezinte Agenției, la 

solicitarea acesteia, actele 

necesare referitoare la instalațiile 

electrice executate de 

electricianul autorizat și 

examinate de către inspectorii 

Agenției în procesul de exercitare 

a sarcinilor de supraveghere 

energetică de stat sau în procesul 

de examinare a solicitărilor, 

petițiilor sau demersurilor 

persoanelor fizice și juridice, 

precum și prezentarea oricăror 

date și informații aferente 

desfășurării activității sale în 

calitate de electrician autorizat 

cerințe urmează a fi expuse exhaustiv în cadrul proiectului citat 

sau redate în text referința la norma juridică din documentul 

normativ-tehnic relevant. 

să elaboreze și să depună beneficiarului 

documentele pentru admiterea în 

exploatare a instalației electrice executate 

și pentru racordarea ei la rețeaua electrică; 

Sbp. 8) din pct. 76 din redacția actualizată 

a fost modificat după cum urmează: 

să prezinte Agenției, la solicitarea 

acesteia, actele referitoare la instalațiile 

electrice executate de electricianul 

autorizat și examinate de către inspectorii 

Agenției în procesul de exercitare a 

sarcinilor de supraveghere energetică de 

stat sau în procesul de examinare a 

solicitărilor, petițiilor sau demersurilor 

persoanelor fizice și juridice, precum și 

prezentarea datelor și informațiilor 

aferente desfășurării activității sale în 

calitate de electrician autorizat 

Pct. 72 sbp. 13) (pct. 76 din 

redacția actualizată) 

să desfășoare activitatea de 

antreprenoriat în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova. 

MEI 18 

Sintagma „să desfășoare activitatea de antreprenoriat în 

conformitate cu legislația Republicii Moldova” instituie o 

norma incertă, respectiv pentru a se exclude orice echivoc 

considerăm judicios excluderea acesteia din proiect. 

Se acceptă. 

Sbp. 13) a fost exclus. 

Pct. 76 (pct. 73 din redacția 

actualizată) 

La depistarea unor încălcări 

comise de electricianul autorizat, 

șeful Serviciului teritorial al 

Agenției informează electricianul 

autorizat despre abaterile de la 

prevederile actelor normative și 

documentelor normativ-tehnice la 

executarea instalațiilor electrice, 

urmând să înainteze șefului DSE 

al Agenției demersul privind 

inițierea procedurii de suspendare 

sau retragere a autorizației. După 

MEI 19 

Recomandăm descrierea pe lung a abrevierii „DSE” utilizată în 

punctul respectiv. 
Se acceptă. 

În proiectul Regulamentului exprimarea 

prin abrevieri se efectuează în 

conformitate cu art. 54 alin. (1) lit.i) din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. 
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recepționarea și examinarea 

demersului, șeful DSE este în 

drept să inițieze procedura de 

suspendare sau retragere a 

autorizației. 

Obiecții/ propuneri cu caracter 

general 

MEI 20 

În conformitate cu prevederile art. art.7 lit. k) din Legea nr. 

107/2016 cu privire la energia electrică, ANRE “eliberează, 

suspendă sau retrage autorizațiile de electrician autorizat și 

monitorizează activitatea electricienilor autorizați în baza unui 

regulament aprobat de Agenție”. În acest context considerăm 

necesar completarea regulamentului cu prevederi care se referă 

la monitorizarea activității electricienilor. 

Totodată, având în vedere că proiectul prenotat are tangență 

asupra activității de întreprinzător, în scopul conformării cu 

prevederile art.13 din Legea nr.235/2006 și art. 25 din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative, considerăm oportun 

ca proiectul Regulamentului să fie prezentat spre examinare 

Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător (Analiza impactului de reglementare 

la proiectul Regulamentului în cauză a fost avizată parțial 

pozitiv în ședința Grupului de lucru din 31 iulie 2019, procesul-

verbal nr.15). 

În scopul monitorizării activității 

electricianului autorizat au fost prevăzute 

obligații în pct. 72. 

 

 

 

 

Agenția intenționează să prezinte 

proiectul Regulamentului spre examinare 

Grupului de lucru al Comisiei de Stat 

pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 

Consiliul Concurenței (Aviz nr. dj-06/250-1107 din 28. 06.2021 

Lipsa propunerilor și obiecțiilor 

Ministerul Justiției (Expertiza nr. 04/5294 din 15.07.2021) 

Comentariu general 

Ministerul 

Justiției 
21 

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. k3) din Legea nr. 107/2016 cu privire 

la energia electrică, Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică eliberează, suspendă sau retrage autorizațiile de 

electrician autorizat și monitorizează activitatea electricienilor 

autorizați în baza unui regulament aprobat de Agenție. Astfel, 

atragem atenția că, legea în cauză nu prevede denumirea 

regulamentului. 

Regulamentul transpune exact atribuțiile 

ANRE de eliberare, suspendare sau 

retragere a autorizațiilor de electrician 

autorizat conform prevederilor art. 14 

alin. (1) lit. (l) din Legea nr. 174/2017 cu 

privire la energetică și conform art. 7 alin. 

(1) lit. k3) din Legea nr. 107/2016 cu 

privire la energia electrică. 

Secțiunea 3 
Ministerul 

Justiției 
22 

Denumirea Secțiunii 3 referitor la competențele electricienilor 

autorizați urmează a fi revăzută, întrucât drepturile și obligațiile 

electricianului autorizat sunt stabilite în Secțiunea 10 

Se acceptă. 

Denumirea Secțiunii 3 a fost modificată 

după cum urmează: 
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Tipuri de autorizări și 

competențele electricienilor 

autorizați 

Tipuri de autorizări  

Pct. 14 

Competențele gradelor superioare 

include posedarea cunoștințelor și 

abilităților necesare а gradelor 

inferioare. 

Ministerul 

Justiției 
23 

Pct. 14 se va revizui dat fiind faptul că posedarea cunoștințelor 

și abilităților necesare gradelor inferioare reprezintă o cerință 

specifică pentru electricienii autorizați care urmează să dețină 

grade superioare. Astfel, doar gradele superioare pot întruni 

anumite caracteristici. 

Se acceptă. 

Pct. 14 a fost exclus din Proiectul 

regulamentului. 

Secțiunile 6, 7 și 8  

Ministerul 

Justiției 
24 

Referitor la Secțiunile 6, 7 și 8 privind statutul Comisiei de 

examinare (pct. 28-38), organizarea și desfășurarea examenului 

pentru evaluarea cunoștințelor candidaților (pct. 39-64), 

evaluarea cunoștințelor la calculator prin intermediul aplicației 

„Examen Electricieni” (pct. 65-72), atragem atenția că, Comisia 

de examinare este formată exclusiv din angajați ai 

Departamentului Supraveghere Energetică din subordinea 

ANRE, fără însă a fi antrenați specialiști din domeniul 

energeticii care dețin cunoștințele respective. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 

(1) lit. (l) din Legea nr. 174/2017 cu 

privire la energetică, Agenția are atribuție 

de eliberare a autorizațiilor de electrician 

autorizat, iar alți specialiști din domeniul 

energeticii nu dețin competențe în acest 

domeniu. Totuși, Agenția se va preocupa 

de analiza posibilităților de implementare 

a obiecției în cauză. 

Pct. 43 (pct. 42 din redacția 

actualizată), 80 (pct. 73 din 

redacția actualizată) 

Pct. 43. Nu se admite în timpul 

desfășurării examenului utilizarea 

mijloacelor cu caracter 

informativ, comunicarea cu 

persoane din exteriorul sălii de 

examinare prin orice modalități, 

acestea fiind calificate 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 

în prezența președintelui sau, 

Ministerul 

Justiției 
25 

La pct. 43, propoziția a doua, după textul „după caz,” și pct. 80 

după textul „notei informative” se vor completa cu prepoziția 

„a”. 

Se acceptă. 

Pct. 43 a fost modificat după cum 

urmează: 

Nu se admite în timpul desfășurării 

examenului utilizarea mijloacelor cu 

caracter informativ, comunicarea cu 

persoane din exteriorul sălii de examinare 

prin orice modalități, acestea fiind 

calificate 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 în prezența președintelui sau, după 

caz, a vicepreședintelui Comisiei de 

examinare. 

Pct. 80 a fost modificat după cum 

urmează: 
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după caz, a vicepreședintelui 

Comisiei de examinare. 

Pct. 80 

În baza notei informative șefului 

DSE cu privire la 

retragerea/suspendarea 

autorizației, Consiliul de 

Administrație al Agenției poate 

decide retragerea/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 

hotărârii Consiliului de 

administrație al Agenției.  

Agenția suspendă sau retragere 

autorizația prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al Agenției. În Hotărâre se 

indică temeiurile pentru care se suspendă 

sau se retrage autorizația, iar în cazul 

suspendării - perioada pentru care se 

suspendă autorizația. 

Pct. 54 (pct. 59 din redacția 

actualizată) 

Candidatul care nu a promovat 

examenul de verificare a 

cunoștințelor este în drept să 

participe la următoarea sesiune de 

examinare, prin înaintarea unei 

noi solicitări.  

Ministerul 

Justiției 
26 

La pct. 54 se va revedea noțiunea de „solicitare”. Astfel, nu este 

clar dacă candidatul care nu a promovat examenul va participa 

la următoarea sesiune în baza unei noi cereri sau în alt mod. 

Se acceptă. 

Pct. 59 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Candidatul care nu a promovat examenul 

de verificare a cunoștințelor este în drept 

să participe la următoarea sesiune de 

examinare, prin înaintarea unei noi 

cereri.” 

Pct. 64 (pct. 63 din redacția 

actualizată) 

În cazul expirării Grupei de 

securitate electrică competențele 

de electrician autorizat sunt nule 

în conformitate cu prevederile 

”Normelor de exploatare a 

instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici” NE1-

01:2019, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al 

Ministerul 

Justiției 
27 

Pct. 64 referitor la nulitatea „competențelor de electrician 

autorizat” se va revedea, întrucât poate fi declarată nulă doar o 

autorizație și nu competențele. Cu atât mai mult, conform art. 7 

alin. (1) lit. k1) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia 

electrică drepturile autorității sunt limitate la cele ce țin de 

eliberarea, suspendarea sau retragerea autorizațiilor de 

electrician autorizat, dar nu și cele de declarare a nulității 

acestora. 

Se acceptă. 

Pct. 63 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„În lista publicată pe pagina web oficială 

a Agenției se includ doar electricienii 

autorizați care dețin autorizația și grupa 

de securitate electrică valabilă.” 
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ANRE nr. 393/2019, care 

stabilesc că executarea lucrărilor 

de reparații, amenajare, încercări, 

măsurări și diagnostic trebuie să 

fie efectuată doar de către 

personal electrotehnic autorizat la 

grupa de securitate electrică.  

În lista publicată pe pagina web 

oficială a Agenției se includ doar 

electricienii autorizați care dețin 

autorizația și grupa de securitate 

electrică valabilă. 

Pct. 82 

Autorizațiile emise anterior și 

valabile la data intrării în vigoare 

a Regulamentului, rămân valabile 

pe perioada pentru care au fost 

emise. 

Ministerul 

Justiției 
28 

Pct. 82, referitor la autorizațiile care au fost emise anterior 

intrării în vigoare a Regulamentului, reprezintă o normă de 

dispoziție și urmează a fi inclusă în proiectul hotărârii 

Se acceptă. 

Pct. 82 a fost exclus din proiectul 

Regulamentului și inclus în proiectul 

Hotărârii Consiliului de Administrație al 

ANRE. 

La general 

Ministerul 

Justiției 
29 

Adițional, semnalăm că, prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al ANRE nr. 404/2019 din 1 noiembrie 2019 a fost 

aprobat documentul normativ-tehnic în domeniul energeticii RA 

02-02:2019 „Regulamentul cu privire la autorizația de 

electrician autorizat” care este structurat în aceleași secțiuni, 

similar proiectului prezentat, cu excepția Secțiunii 7 

„Organizarea și desfășurarea examenului pentru evaluarea 

cunoștințelor candidaților”. Regulamentul nominalizat se aplică 

de către Agenție și la etapa actuală, astfel nu este clar cum vor 

fi examinate cererile recepționate pentru obținerea autorizației 

în baza reglementării în vigoare sau cererile aflate în examinare 

Se acceptă. 

Prevederile în cauză se vor regăsi în 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRE. 

La general 

Ministerul 

Justiției 
30 

De asemenea, raporturile cu privire la procedura de eliberare, 

suspendare sau retragere a autorizațiilor de electrician autorizat 

sunt reglementate și de Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului de 

administrație al ANRE nr. 394/2019 din 1 noiembrie 2019 NE1- 

02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor 

electrice”. În acest sens, semnalăm că prevederile proiectului nu 

sunt corelate cu actul normativ enunțat 

Nu se acceptă. 

Anexa nr. 2 din „Norme de securitate la 

exploatarea instalațiilor electrice”, 

stabilește procedura de acordare a grupei 

de securitate electrică. Normele stabilesc 

și noțiunea grupei de securitate electrică – 

sistem de cerințe de calificare, care 
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include instruirea cu verificarea ulterioară 

a cunoștințelor în domeniul executării 

lucrărilor la locurile de muncă unde există 

riscuri de natură electrică și cu înmânarea 

talonului de autorizare, care determină 

dreptul lor de a fi admiși la lucrări în 

instalații electrice. 

Totodată menționăm că „Norme de 

securitate la exploatarea instalațiilor 

electrice” nu prevăd raporturi cu privire la 

procedura de eliberare, suspendare sau 

retragere a autorizației de electrician 

autorizat. Adițional atragem atenția că 

grupa de securitate electrică nu acordă 

dreptul de a executa instalații electrice. 

Pct.1, 10, 11, 19, 21, 68, 73, 76 

Ministerul 

Justiției 
31 

Cu titlu de observație generală, semnalăm că prevederile pct.1, 

10, 11, 19, 21, 68, 73, 76 din proiect referitor la componenta 

reperfectării autorizațiilor nu sunt conforme cu cerințele art. 7 

alin. (1) lit. k1 ) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia 

electrică, prin care autorității i s-a atribuit dreptul de eliberare, 

suspendare sau retragere a autorizației de electrician autorizat, 

dar nu și cel de reperfectare a acesteia 

Se acceptă. 

Din proiectul Regulamentului a fost 

excluse prevederile ce țin de reperfectarea 

autorizațiilor. 

Centrul Național Anticorupție (Expertiza nr. EDA21/7347 din 20.07.2021 

Obiecție generală 

CNA 32 

În textul proiectului a fost identificată o multitudine de expresii 

pentru redarea unuia și aceluiași sens. Cu titlu exemplificativ, 

enumerăm normele ce conțin expresii diferite însă, pot fi 

interpretate ca având aceeași semnificație: 

- pct. 31 - sesiune de examinare; 

- pct. 35 - examen pentru evaluarea cunoștințelor; 

- pct. 36 - sesiune de evaluare a cunoștințelor; 

- pct. 38 - examen pentru verificarea cunoștințelor; 

- pct. 40 - sesiune de verificare a cunoștințelor. 

Respectiv, suntem în prezența a cel puțin 5 expresii diferite care 

au ca scop exprimarea termenului de examen ca mijloc de 

verificare și de apreciere a cunoștințelor solicitanților 

autorizațiilor de electrician autorizat. Această varietate de 

Se acceptă. 

La pct. 31, 35, 36, 38 etc., expresiile cu 

semnificația de examen au fost substituite 

cu termenul „examen”. 
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expresii este de natură să compromită calitatea și coerența 

actului normativ, or potrivit art. 54 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, terminologia utilizată 

în textul proiectului actului normativ trebuie să fie constantă și 

uniformă. 

Prin urmare, riscul proiectului constă în faptul că la aplicare, 

terminologia utilizată neuniform poate provoca practici vicioase 

de interpretare a sensului normei, și anume, tratarea ca 

fenomene diferite a aceluiași fenomen, din cauza numirii diferite 

a lui sau tratarea ca același fenomen a fenomenelor distincte din 

motivul confundării a două noțiuni diferite în textul 

reglementării. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea 

exponenților sectoarelor și public, și privat. 

Se recomandă unificarea terminologică a proiectului în privința 

expresiilor cu semnificația de examen ce se conțin la punctele: 

31, 35, 36, 38, 40 etc. din proiectul Regulamentului. În acest 

context, se recomandă substituirea tuturor expresiilor de la 

punctele menționate cu termenul „examen”. 

Pct. 21. 

În cazul depunerii cererii pentru 

eliberarea unei autorizații noi, 

subdiviziunea responsabilă a 

Agenției, verifică complexitatea 

documentelor și datele ce se 

conțin în dosarul de autorizare al 

titularului autorizației și la 

necesitate solicită documentele 

suplimentare care urmează a fi 

actualizate. 

CNA 33 

Pct. 21 din proiectul Regulamentului consacră dreptul ANRE de 

a solicita documente suplimentare în cazul în care un solicitant 

depune cererea pentru eliberarea autorizației. Reglementarea 

acestei posibilități a ANRE este incertă și ridică dubii privind 

oportunitatea în condițiile în care proiectul expertizat stabilește 

exhaustiv actele ce se prezintă împreună cu cererea de eliberare 

a autorizației și prevede procedura în cazul în care nu sunt 

prezentate toate actele. 

În această ordine de idei, pct. 17 din proiectul Regulamentului 

enumeră 8 documente care urmează a fi anexate la cererea 

pentru eliberarea autorizației. Soluția pentru cazul în care nu 

sunt prezentate toate actele necesare este prescrisă la pct. 23 din 

proiectul Regulamentului, potrivit căruia, în cazul în care se 

constată că, documentația depusă este incompletă și/sau nu 

corespunde cerințelor Regulamentului, solicitantul nu este 

admis la examenul pentru verificarea cunoștințelor, iar 

procedura de eliberare a autorizației se va relua prin depunerea 

unei cereri noi privind eliberarea autorizației. 

Parțial se acceptă. 

Pct. 21 a fost exclus din proiectul 

Regulamentului. 
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Așadar, nu pot fi identificate circumstanțele în care ANRE ar 

putea solicita documente suplimentare, dar mai important decât 

atât, nu este clară procedura pe care entitatea publică a va derula 

în acest caz. Norma analizată este neclară și imprevizibilă, 

creând premise de abuzuri din partea entității publice și plasând 

persoanele fizice, solicitanți de autorizații, într-o situație 

vulnerabilă. Statuarea unui drept al entității publice în lipsa unor 

indicatori cerți de realizare a acestui drept și în lipsa unei 

obligații corelative a persoanelor fizice vizate, poate genera 

compromiterea integrității entității publice și deteriorarea 

relațiilor dintre entitatea publică și persoanele fizice. 

La pct. 21 din proiectul Regulamentului se recomandă 

excluderea cuvintelor „și la necesitate solicită documentele 

suplimentare care urmează a fi actualizate”. 

Alternativ, proiectul poate fi completat cu punct nou care să 

fixeze un set de acte ce se vor prezenta doar la cererea entității 

publice și doar în anumite circumstanțe. 

Pct. 22 (pct. 20 din redacția 

actualizată) 

 La depunerea documentelor de 

către solicitant, subdiviziunea 

responsabilă a Agenției verifică 

documentele anexate sub aspectul 

corespunderii acestora cerințelor 

Regulamentului. În cazul 

corespunderii acestora 

solicitantul se admite la examenul 

pentru verificarea cunoștințelor. 

37. Se includ în listele pentru 

verificarea cunoștințelor, 

solicitanții care întrunesc toate 

cerințele prevăzute de 

Regulament și au depus setul 

complet de documente specificate 

în pct. 17 cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înaintea sesiunii de 

examinare. 

CNA 34 

Pct. 22 din proiectul Regulamentului reglementează atribuția 

ANRE de a verifica documentele anexate la Cererea de 

solicitare a autorizației și în cazul corespunderii acestora 

cerințelor Regulamentului atunci solicitantul este admis la 

examen. Problematica normei respective constă în lipsa 

reglementării unui termen în care ANRE urmează să exercite 

această atribuție. 

În lipsa unui asemenea termen, poate fi aplicat pct. 37 care 

stabilește că solicitantul care întrunește toate cerințele 

Regulamentului și care a depus setul complet de documente cu 

cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea examenului este inclus în lista 

pentru verificare cunoștințelor. Însă, în acest caz nu este clar în 

ce termen ANRE urmează să constate competitivitatea setului 

de acte și respectarea cerințelor Regulamentului. Mai mult decât 

atât, ANRE nu este limitat la cele 3 zile lucrătoare, deoarece 

respectarea acestui termen de către solicitant nu-i dă dreptul 

decât să fie inclus în lista pentru verificarea cunoștințelor însă 

nu și admiterea la examenul înaintea căruia a depus cererea și 

setul de acte. Promptitudinea entității publice sau, din contra, 

neglijența acesteia în cadrul examinării cererii și actelor anexate 

Parțial se acceptă. 

Pct. 37 și 65 au fost excluse din proiectul 

Regulamentului. 

Pct. 20 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„20. La depunerea documentelor de către 

solicitant, subdiviziunea responsabilă a 

Agenției verifică documentele anexate 

sub aspectul corespunderii acestora 

cerințelor Regulamentului. În cazul 

corespunderii acestora solicitantul este 

admis la examen. Agenția notifică 

solicitantul prin poștă, fax sau poștă 

electronică în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data depunerii cererii cu privire la 

acest fapt.” 
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65. Solicitanții sunt admiși la 

sesiunea de evaluare a 

cunoștințelor prin intermediul 

aplicației din momentul 

înregistrării și validării cererii de 

către Agenție. În cazul în care 

solicitantul nu întrunește toate 

cerințele de admitere la examen 

prevăzute de prezentul 

Regulament, cererea nu este 

validată, despre ce este informat 

solicitantul și ca rezultat acesta nu 

poate participa la sesiunea de 

examinare. 

la cerere, deopotrivă pot fi justificate de prevederile proiectului. 

Or, acțiunea de verificare a unor documente necesită timp, iar 

lipsa reglementării acestui aspect permite responsabililor un 

comportament arbitrar. 

În această ordine de idei sunt relevante și prevederile pct. 65 din 

proiectul Regulamentului, care de asemenea vizează procesul de 

admitere la examen al solicitanților, însă nici acest punct nu 

oferă claritate asupra aspectelor examinate anterior. Pct. 65 

stabilește că solicitanții sunt admiși la examen din momentul 

înregistrării și validării cererii de către ANRE, iar cererea nu se 

consideră validată atunci când solicitantul nu îndeplinește toate 

cerințele Regulamentului. Respectiv, nici pct. 65 nu 

reglementează termenul în care ANRE urmează să verifice 

cererea solicitantului și actele anexate pentru a-l admite la 

examen sau nu. 

Prin urmare, observăm că normele care reglementează 

admiterea la examen a solicitanților sunt răzlețe și nu sunt 

sistematizate în aceeași secțiune, ceia ce îngreunează 

interpretarea și înțelegerea acestora. Mai mult decât atât, 

normele respective (pct. 22, 37, 65) reglementează aceleași 

relații sociale – admiterea solicitanților la examen, însă 

utilizează formulări diferite, însă nici una din aceste norme nu 

reglementează termenul în care ANRE va verifica cererea de 

solicitare, actele anexate la cerere și respectarea cerințelor 

Regulamentului de către solicitant. 

În concluzie, proiectul reglementează o procedură 

administrativă ambiguă referitor la admiterea solicitanților la 

examen. În lipsa unor reglementări detaliate și clare, entitatea 

publică responsabilă de desfășurarea procedurii administrative 

poate abuza de ambiguitatea și caracterul lacunar al normelor 

proiectului pentru a-și atinge anumite interese ce pot fi contrare 

interesului public. Totodată, persoanele fizice implicate în 

această procedură pot fi vulnerabile în raport cu 

imprevizibilitatea normelor dar și a acțiunilor entității publice, 

fapt ce îi poate determina în identificarea unor soluții contrare 

legislației pentru depășirea situației respective. 
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La pct. 22 din proiectul Regulamentului se recomandă 

reglementarea termenului în care ANRE urmează să verifice 

cererea de solicitare, actele anexate la cererea respectivă și 

întrunirea cerințelor Regulamentului de către solicitanți pentru a 

fi admiși la examen. 

Totodată, se recomandă sistematizarea și uniformizarea 

prevederilor pct. 22, 37 și 65 din proiectul Regulamentului 

pentru a oferi claritate și previzibilitate procedurii 

administrative de admitere a solicitanților la examen. 

Pct. 25 alin. (2) (Pct.23 din 

redacția actualizată) 

25. Comisia de examinare se 

constituie din 5 membri, după 

cum urmează: 

1) președintele – șeful 

Departamentului Supraveghere 

Energetică (în continuare – DSE); 

2) vicepreședintele – 

reprezentantul DSE, desemnat 

conform ordinului Directorului 

General; 

3) 3 membri – reprezentații DSE, 

desemnați conform ordinului 

Directorului General. 

Suplimentar, prin ordinul 

Directorului General se 

desemnează 5 membri adiționali, 

care înlocuiesc membrii de bază 

în cazul când aceștia absentează 

sau în cazul examinării 

contestațiilor rezultatelor 

verificării cunoștințelor, fără 

emiterea unui alt ordin. 

CNA 35 

Norma precitată prescrie 2 cazuri în care membrii supleanți ai 

Comisiei de examinare vor substitui membrii Comisiei de 

examinare, iar aceste cazuri sunt: 

(1) când membrii Comisiei de examinare absentează; și 

(2) în cazul examinării contestațiilor rezultatelor verificării 

cunoștințelor. 

Dacă primul caz este clar, atunci în cel de-al 2-lea caz este 

evidentă neclaritatea aplicabilității normei. 

Problematica normei analizate constă în incertitudinea relației 

dintre membrii supleanți ai Comisiei de examinare și procesul 

de examinare a contestațiilor. Proiectul reglementează separat 

procesul de contestare la pct. 52-55, iar potrivit pct. 53 

contestația se examinează de Comisia de examinare a 

contestațiilor desemnată prin ordinul Directorului general al 

ANRE și nu se invocă nimic referitor la membrii supleanți ai 

Comisiei de examinare. 

Prin urmare reglementarea conținută la pct. 25 alin. (2) din 

proiectul Regulamentului, în condițiile stabilite de proiect, nu 

are aplicabilitate și este de natură să creeze ambiguitate în 

procesul administrativ de activitate, atât a Comisiei de 

examinare, cât și a Comisiei de examinare a contestațiilor. 

Incertitudinea cazurilor când membrii supleanți ai unui organ 

colegial urmează să înlocuiască membrii de bază constituie o 

premisă pentru comportamente arbitrare, interpretări abuzive și 

crearea unei practici neuniforme. 

La pct. 25 alin. (2) din proiectul Regulamentului se recomandă 

excluderea cuvintelor „sau în cazul examinării contestațiilor 

rezultatelor verificării cunoștințelor”. 

Se acceptă. 

Pct. 23 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Comisia de examinare se constituie din 5 

membri, după cum urmează: 

1) președintele – șeful Departamentului 

Supraveghere Energetică (în continuare – 

DSE); 

2) vicepreședintele – reprezentantul DSE, 

desemnat conform ordinului Directorului 

General; 

3) 3 membri – reprezentații DSE, 

desemnați conform ordinului Directorului 

General. 

Suplimentar, prin ordinul Directorului 

General se desemnează 5 membri 

supleanți, care înlocuiesc membrii de 

bază în cazul când aceștia absentează, fără 

emiterea unui alt ordin. 
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Totodată, se recomandă substituirea termenului „membri 

adiționali” cu „membri supleanți”, pentru a asigura unitatea 

terminologică cu pct. 34 din proiectul Regulamentului. 

Pct. 43 (pct. 40 din redacția 

actualizată) și pct. 74  

43. Durata timpului alocat 

desfășurării examenului prin 

intermediul aplicației nu va 

depăși 3 ore astronomice, iar 

durata timpului alocat 

desfășurării examenului în scris 

va constitui 2 ore astronomice 

pentru gradul I și II și 3 ore 

astronomice pentru gradul III și 

IV. 

74. Termenul de valabilitate a 

autorizației 

reperfectată/duplicatului nu poate 

depăși termenul indicat în 

autorizația inițială. 
CNA 36 

Normele citate au obiecte de reglementare distincte, însă 

tangența acestora este realizată de utilizarea unei expresii 

defectuoase și neclare, ce poate genera interpretări contrare, 

comportamente abuzive și compromiterea integrității. 

Expresia ambiguă este nu depășește, care se regăsește în 

normele analizate și creează confuzie pentru relațiile sociale 

reglementate de ambele. Astfel, pct. 43 prescrie că durata 

examenului „nu va depăși 3 ore”, iar pct. 74 prescrie că termenul 

de valabilitate al autorizației „nu poate depăși termenul indicat 

în autorizația inițială”. 

În cazul ambelor norme se creează impresia că termenul indicat 

este unul maximal, însă care ar putea fi minimizat. În cazurile 

„necesare”, agenții publici ar putea profita de această 

ambiguitate prin reducerea termenelor respective. Justificarea 

acestora ar fi că actul normativ prevede că termenul nu trebuie 

să depășească o anumită perioadă, de exemplu 3 ore pentru 

examen, iar depășirea acestui termen ar constitui o încălcare, 

însă nu este încălcare stabilirea unui termen mai mic, spre 

exemplu 2 ore pentru examen. Este evident că o asemenea 

interpretare ar contraveni intereselor solicitanților de autorizații 

și ar putea fi considerată chiar abuzivă, însă maniera de redactare 

a proiectului nu exclude și o asemenea abordare. 

Mai mult decât atât, această confuzie capătă contrast la pct. 43 

care prevede că durata examenului desfășurat prin intermediul 

aplicației „nu va depăși 3 ore” iar durata examenului în scris „va 

constitui 2 ore astronomice”. Astfel, dacă pentru examenul în 

scris este stabilit concret termenul de 2 ore, atunci pentru 

examenul electronic este stabilit un termen incert - să nu 

depășească 3 ore. 

Formulările defectuoase din normele analizate au incidență 

directă asupra termenelor administrative și, respectiv, asupra 

procedurii administrative, pe care le viciază. O procedură 

administrativă ambiguă este de natură să creeze premise 

prielnice pentru manifestări de corupție, abuzuri din partea 

Parțial se acceptă. 

Pct. 40 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Durata timpului alocat desfășurării 

examenului prin intermediul aplicației 

sau în scris este de 3 ore astronomice.” 

Pct. 74 a fost exclus din proiectul 

Regulamentului. 
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agenților publici și pentru vulnerabilizarea persoanelor fizice 

private care se află în raport juridic cu entitatea publică în cauză. 

La pct. 43 din proiectul Regulamentului se recomandă 

înlocuirea expresiei „nu va depăși” cu „este de”. 

La pct. 74 din proiectul Regulamentului se recomandă 

înlocuirea expresiei „nu poate depăși” cu „coincide cu” sau 

„este”. 

Pct. 46 (pct. 43 din redacția 

actualizată) 

Admiterea persoanei eliminate la 

o nouă sesiune de evaluare a 

cunoștințelor este posibilă doar 

după expirarea unui termen de cel 

puțin 3 luni, fără drept de 

activitate în calitate de electrician 

autorizat pe perioada dată. 

CNA 37 

Pct. 46 din proiectul Regulamentului prescrie o sancțiune pentru 

solicitanții de autorizații eliminați de la examen din motivul 

utilizării mijloace informative sau a comunicării cu persoane din 

exteriorul sălii unde se petrece examenul. Sancțiunea, în acest 

caz, este dublă: 

- admiterea la un nou examen se permite doar după expirarea a 

cel puțin 3 luni; 

- privarea de dreptul de a activa în calitate de electrician 

autorizat pe perioada dată (cel puțin 3 luni). 

Obiecția în privința pct. 46 vizează sancțiunile respective, care 

nu sunt suficient de clare și previzibile. 

Modalitatea de formulare a primei sancțiuni nu îi conferă 

precizie, deoarece nu este stabilit de când începe curgerea 

termenului de 3 luni și nu este clară expresia „cel puțin 3 luni”. 

În condițiile în care proiectul nu precizează nimic, atunci pot fi 

valabile interpretările potrivit cărora curgerea termenului de 3 

luni începe de la data examenului de la care a fost eliminat 

solicitantul sau de la data depunerii unei noi cereri de obținere a 

autorizației. De asemenea, utilizarea expresiei „cel puțin 3 luni” 

creează impresia că termenul de 3 luni este unul minimal, 

existând posibilitatea extinderii. Desigur, o asemenea 

interpretare ar contraveni intereselor solicitanților de autorizații 

și ar putea fi considerată chiar abuzivă, însă proiectul permite o 

asemenea interpretare. 

Cea de a 2-a sancțiune, de asemenea nu oferă claritate și 

certitudine, în primul rând referitor la regimul juridic al privării 

de dreptul de a activa în calitate de electrician autorizat și, în al 

2-lea rând, perioada privării respective. Proiectul 

Regulamentului reglementează la pct. 79 și 80 suspendarea și 

retragerea autorizației, însă aceste puncte nu reglementează 

Se acceptă. 

Pct. 43 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Admiterea persoanei eliminate la un nou 

examen este posibilă doar după expirarea 

unui termen de 6 luni de la data 

examenului de la care a fost eliminat. 

Dacă solicitantul deține o autorizație 

valabilă la data examenului aceasta se va 

suspenda pentru o perioadă de 6 luni 

începând de la data examenului de la care 

a fost eliminat sau până la data 

valabilității autorizației, dacă valabilitatea 

acesteia este mai mică de 6 luni.” 

Pct. 75 din redacția actualizată a fost 

completat cu un nou temei de suspendare 

a autorizației: 

„eliminarea solicitantului de la examen 

conform pct. 46 din prezentul 

Regulament” 
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situația autorizațiilor titularii cărora au fost eliminați de la 

examen. Prin urmare, proiectul nu clarifică dacă privarea de 

dreptul de a activa în calitate de electrician autorizat se 

realizează ca urmare a suspendării sau a retragerii autorizației și 

nici nu prescrie regimul juridic al acestui impediment de 

activitate. În continuare, nu este clar termenul pentru care 

operează privarea de dreptul de a activa în calitate de electrician 

autorizat, deoarece expresia „cel puțin 3 luni” utilizată în proiect 

nu este de natură să definească cu strictețe limitele acestei 

perioade. 

Așadar, norma analizată este vulnerabilă la riscuri de corupție 

deoarece reglementează confuz sancțiunile pentru solicitanții 

eliminați de la examen. În aceste condiții, sunt posibile abuzuri 

atât din partea agenților publici responsabili de aplicarea 

sancțiunilor respective, cât și din partea persoanelor fizice 

cărora li se aplică sancțiunile. Lipsa de claritate a normelor 

juridice, în special când vizează raporturi juridice de 

constrângere, constituie o premisă cu mare însemnătate pentru 

încurajarea manifestărilor de corupție. 

Se recomandă reformularea pct. 46 din proiectul 

Regulamentului astfel încât să fie clară sancțiunea impusă 

solicitanților de autorizații care au fost eliminați de la examen. 

În acest sens, se propun următoarele: 

- înlocuirea cuvintelor „cel puțin 3 luni” cu „3 luni de la data 

examenului de la care a fost eliminat”; 

- divizarea normei juridice în 2 enunțuri, astfel încât al 2-lea 

enunț să fie dedicat privării activității în calitate de electrician 

autorizat; 

- referitor la privarea de dreptul de activitate în calitate de 

electrician autorizat, se va specifica faptul că dacă solicitantul 

deține o autorizație valabilă la data examenului aceasta se va 

suspenda pentru o perioadă de 3 luni începând de la data 

examenului de la care a fost eliminat sau până la data 

valabilității, dacă valabilitatea acesteia este mai mică de 3 luni; 

- completarea pct. 79 din proiectul Regulamentului cu un nou 

temei de suspendare: „eliminarea solicitantului de la examen 

conform pct. 46 din prezentul Regulament”. 
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Pct. 53 (pct. 50 din redacția 

actualizată) 

Contestația referitoare la 

rezultatul examenului se 

examinează de către Comisia de 

examinare a contestațiilor, 

desemnată prin ordinul 

Directorului general. În cadrul 

Comisiei de examinare a 

contestației se includ doar 

membri care nu au participat în 

cadrul Comisiei de examinare 

inițiale. 

CNA 38 

Norma precitată face referire la existența unui organ colegial 

responsabil de examinarea contestațiilor cu privire la rezultatele 

examenului - Comisia de examinare a contestațiilor. Ceea ce 

putem afla despre această Comisie din proiect este că ea se 

desemnează prin ordinul Directorului general al ANRE și se 

includ în componența ei doar membri care nu au participat în 

cadrul Comisiei de examinare. 

Dacă activitatea și componența Comisiei de examinare este 

reglementată la pct. 25-34, atunci proiectul nu reglementează 

nimic despre componența Comisiei de examinare a 

contestațiilor. Astfel, nu este reglementat numărul membrilor, 

calitatea acestora, dacă ANRE poate atrage membri în această 

Comisie din afara ANRE, precum și alte aspecte care ar contura 

specificul acestei Comisii. 

Prin urmare, proiectul este lacunar și imprevizibil referitor la 

componența Comisiei de examinare a contestațiilor și specificul 

activității acesteia. Situația respectivă permite entității publice 

responsabile de crearea Comisiei de a acționa în lipsa unor 

indicatori de referință transparenți și cunoscuți publicului, ceea 

ce poate genera abuzuri. Chiar dacă autor al proiectului este 

ANRE și responsabil de crearea Comisiei pentru examinarea 

contestațiilor va fi tot ANRE în persoana Directorului general, 

este important ca prin intermediul actului normativ publicul 

(persoanele fizice) să fie în cunoștință de cauză despre procesele 

în care va fi implicat, entitățile cu care va interacționa și ce 

reprezintă aceste entități. 

Se recomandă completarea pct. 53 din proiectul Regulamentului 

cu reglementări referitoare la componența Comisiei de 

examinare a contestațiilor și aspecte privind specificul de 

activitate. 

Se acceptă. 

Pct. 50 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Contestația referitoare la rezultatul 

examenului se examinează de către 

Comisia de examinare a contestațiilor, 

desemnată prin ordinul Directorului 

general. În cadrul Comisiei de examinare 

a contestațiilor se includ membri care nu 

au participat în cadrul Comisiei de 

examinare.  

Proiectul Regulamentului  

Comisia de examinare a contestațiilor se 

constituie din 5 membri, după cum 

urmează: 

1) președintele, vicepreședintele – 

reprezentanții DSE, desemnați conform 

ordinului Directorului General; 

2) 3 membri – reprezentații DSE, 

desemnați conform ordinului Directorului 

General.” 

În proiectul Regulamentului au fost 

introduse aspecte privind specificul de 

activitate a Comisiei de examinare a 

contestațiilor: 

„53. Deciziile Comisiei de examinare a 

contestațiilor se adoptă cu majoritatea 

simplă (50%+1) a voturilor în formă 

deschisă a tuturor membrilor Comisiei de 

examinare. 

54. Președintele Comisiei de examinare a 

contestațiilor are următoarele atribuții: 

1) asigură conducerea Comisiei de 

examinare a contestațiilor; 

2) solicită întrunirea Comisiei de 

examinare a contestațiilor; 
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3) semnează procesele-verbale ale 

Comisiei de examinare a contestațiilor. 

55. În lipsa Președintelui, realizarea 

atribuțiilor acestuia sunt executate de 

către vicepreședinte. 

56. Secretariatul Comisiei de examinare a 

contestațiilor este asigurat de către 

reprezentantul DSE. Secretarul Comisiei 

de examinare nu are drept de vot.  

57. Secretarul Comisiei de examinare a 

contestațiilor are următoarele atribuții: 

1) organizează convocarea ședințelor 

Comisiei de examinare a contestațiilor; 

2) asigură gestionarea contestațiilor în 

legătură cu autorizarea electricienilor 

autorizați; 

3) informează membrii Comisiei de 

examinare a contestațiilor cu privire la 

contestațiile depuse de candidați; 

4) întocmește proiectele de ordin, 

procesele-verbale ale ședințelor Comisiei 

de examinare a contestațiilor și le 

înaintează Președintelui Comisiei pentru 

vizare/semnare. 

Pct. 55 (pct. 58 din redacția 

actualizată) 

Rezultatul examinării contestației 

se aduce la cunoștința 

candidatului în termen de 3 zile 

lucrătoare de la avizarea de către 

Directorul general a procesului-

verbal semnat de către membrii 

Comisiei de examinare a 

contestației. 

CNA 39 

Norma citată prescrie termenul în care persoana care a contestat 

rezultatele examenului va fi informată despre rezultatele 

examinării contestației. Pct. 54 din proiectul Regulamentului 

stabilește că contestația se examinează în 10 zile lucrătoare de 

la data înregistrării acesteia, iar pct. 55 stabilește că autorul 

contestației va fi informat despre rezultatele examinării 

contestației în termen de 3 zile lucrătoare de la avizarea 

Procesului-verbal al Comisiei de examinare a contestațiilor de 

către Directorul general al ANRE. 

Pornind de la cele specificate, observăm că de fapt lipsește un 

termen concret în care autorul contestației va fi informat despre 

rezultatele examinării contestației. Termenul în care va fi 

informat autorul contestației depinde direct de termenul în care 

Se acceptă. 

Pct. 58 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Rezultatul examinării contestației se 

aduce la cunoștința candidatului în termen 

de 15 zile lucrătoare de la data depunerii 

contestației.” 
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Directorul general va aviza Procesul-verbal al Comisiei de 

examinare a contestațiilor, iar problematica proiectului constă în 

faptul că nu stabilește un termen de acțiune pentru Directorul 

general în acest sens. Așadar, deși proiectul prevede termenul de 

10 zile lucrătoare (pentru examinare) și 3 zile lucrătoare (pentru 

informare), totuși este imposibil pentru autorul contestației de a 

calcula termenul în care să se aștepte la un răspuns la contestația 

sa, deoarece proiectul conține un element de incertitudine, și 

anume: discreția Directorului general de a aviza Procesul-verbal 

al Comisiei de examinare a contestațiilor în lipsa unei condiții 

temporale. 

Mai mult decât atât, în condițiile normei analizate, este dificil de 

evaluat semnificația acțiunii de avizare a unui Proces-verbal al 

unei Comisii de către Directorul general al ANRE. Respectiv, 

nu sunt clare atribuțiile Directorului general în procesul de 

avizare a unui Proces-verbal și competențele acestuia. Ar putea 

Directorul general să dispună modificarea conținutului 

Procesului-verbal sau doar îl primește pentru informare?! 

Prin urmare, norma analizată este lacunară și imprevizibilă 

deoarece nu este reglementată procedura de avizare a 

Procesului-verbal de către Directorul general al ANRE și nu 

prescrie termenul în care Directorul general al ANRE urmează 

să avizeze Procesul-verbal al Comisiei de examinare a 

contestațiilor și, în consecință, nu poate fi calculat termenul în 

care autorul contestației urmează să fie informat despre 

rezultatele examinării contestației. Aceste elemente pot genera 

apariția discreţiei periculoase a agenților publici de a dezvolta 

reguli procedurale convenabile propriilor sale interese, contrare 

interesului public. 

Se recomandă completarea pct. 55 din proiectul Regulamentului 

cu prevederi adiționale în privința procedurii administrative de 

avizare a Procesului-verbal al Comisiei de examinare a 

contestațiilor de către Directorul general al ANRE, precum și în 

privința specificării exacte a termenului în care autorul 

contestației urmează a fi informat despre rezultatele examinării 

contestației sale. 
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Pct. 58 (pct. 61 din redacția 

actualizată) 

Autorizația se emite și se 

eliberează în termen de cel mult 5 

zile lucrătoare de la data emiteri 

hotărârii Consiliului de 

Administrație al Agenției, privind 

aprobarea eliberării autorizațiilor. 

CNA 40 

Scopul pct. 58 din proiectul Regulamentului este de a statua 

termenul în care se emite și se eliberează autorizația, iar acest 

termen este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii 

hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției privind 

aprobarea eliberării autorizațiilor. Urmare a analizei acestui 

termen, observăm că de fapt lipsește un termen concret în care 

se va emite și elibera autorizația, deoarece proiectul nu prescrie 

termenul în care Consiliul de Administrație urmează să emită o 

hotărâre în acest sens și nici nu face trimitere la vreun alt act 

normativ care reglementează expres acest termen. 

Nici o altă normă din proiect nu prevede termenul în care 

Consiliul de Administrație trebuie să emită o hotărâre cu privire 

la aprobarea eliberării autorizațiilor și nici nu este menționată 

vreo trimitere la un alt act normativ care ar reglementa acest 

aspect. Așadar, în acest sens persistă o confuzie privind 

calcularea termenului în care se vor emite și elibera autorizațiile, 

or, deși în proiect sunt fixate anumite termene certe, totuși există 

și anumite elemente de incertitudine. 

În contextul acestei analize este pertinentă chestiunea nivelului 

de discreție al Consiliului de Administrație asupra 

emiterii/eliberării autorizațiilor în condițiile în care aceste 

autorizații se eliberează ca urmare a petrecerii examenului și 

promovării acestuia. Lipsa specificării unui termen în care 

Consiliul de Administrație urmează să aprobe emiterea și 

eliberarea autorizațiilor creează impresia că acest organ colegial 

are discreția de a examina fără limite temporale rezultatele 

examenului. Nu este exclus, ca în dependență de anumite 

interese subiective, aprobarea emiterii și eliberării autorizațiilor 

să se realizeze într-un termen destul de restrâns sau, dimpotrivă, 

într-un termen extins. 

Riscul lipsei termenelor concrete sau a termenelor incerte 

întotdeauna lasă loc pentru interpretări abuzive din partea 

agenților publici. Astfel, apare discreția excesivă a agentului 

public de a aprecia și stabili în fiecare caz separat termene care 

îi sunt convenabile, atât pentru propriile acțiuni, cât și pentru 

acțiunile altor subiecți de drept cărora aceste termene le sunt 

aplicabile. 

Se acceptă.  

Pct. 61 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Autorizația se eliberează în termen de cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data 

desfășurării examenului.” 



28 
 

Se recomandă completarea pct. 58 din proiectul Regulamentului 

cu termenul concret în care Consiliul de Administrație al ANRE 

urmează să aprobe emiterea și eliberarea autorizațiilor. 

Alternativ, la pct. 58 poate fi inserată o trimitere la norma unui 

act normativ concret care deja reglementează acest termen. 

Pct. 60 alin. (1) (pct. 63 din 

redacția actualizată) și pct. 79 

sbpct. 7) (pct. 75 din redacția 

actualizată) 

60. În cazul expirării Grupei de 

securitate electrică competențele 

de electrician autorizat sunt nule 

în conformitate cu prevederile 

”Normelor de exploatare a 

instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici” NE1-

01:2019, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al 

ANRE nr. 393/2019, care 

stabilesc că executarea lucrărilor 

de reparații, amenajare, încercări, 

măsurări și diagnostic trebuie să 

fie efectuată doar de către 

personal electrotehnic autorizat la 

grupa de securitate electrică. 

În lista publicată pe pagina web 

oficială a Agenției se includ doar 

electricienii autorizați care dețin 

autorizația și grupa de securitate 

electrică valabilă. 

79. Agenția este în drept să 

suspende autorizația în cazurile, 

în care se constată: 

7) expirarea termenului de 

valabilitate a grupei de securitate 

electrică; 

CNA 41 

Normele citate au același obiect de reglementare - stabilirea 

consecințelor juridice în cazul expirării termenului de 

valabilitate a grupei de securitate electrică. În pofida obiectului 

de reglementare identic, pct. 60 și 79 sunt contradictorii. Astfel, 

pct. 60 alin. (1) stabilește că expirarea valabilității grupei de 

securitate electrică conduce la nulitatea competențelor de 

electrician autorizat, iar pct. 79 sbpct. 7) prescrie pentru cazul 

respectiv suspendarea autorizației de electrician autorizat. 

Așadar, o normă pedepsește cu nulitatea competențelor de 

electrician autorizat, iar altă normă pedepsește cu suspendarea 

autorizației de electrician autorizat. 

Urmare a analizei normelor prenotate, considerăm că pct. 60 

este expus defectuos și în lipsă de coordonare cu cadrul normativ 

în vigoare. Astfel, în motivarea consecinței juridice a nulității 

competențelor de electrician autorizat, pct. 60 face trimitere la 

„Normele de exploatare a instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici” aprobate prin Hotărârea Consiliului 

de Administrației al ANRE nr. 393/2019, însă aceste norme nu 

conțin reglementări referitoare la nulitatea competențelor. În 

acest context, conform pct. 49 și 50 din „Normele de exploatare 

a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, „49. 

Personalului electrotehnic și electrotehnologic la care a expirat 

termenul de valabilitate a grupei de securitate electrică și care 

nu s-a prezentat la verificarea cunoștințelor nemotivat, li se 

interzice executarea lucrărilor în instalațiile electrice și se 

considera că posedă grupa I de securitate electrică. 50. 

Persoanele care nu au susținut examenul de verificare a 

cunoștințelor pot fi admise pentru o nouă examinare, dar nu mai 

devreme de 2 săptămâni. În perioada dată se consideră că 

persoana deține grupa I de securitate electrică”. 

În concluzie, contradicția de norme identificată reduce din 

calitatea actului normativ și generează problematici de 

Se acceptă. 

Pct. 63 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„În lista publicată pe pagina web oficială 

a Agenției se includ doar electricienii 

autorizați care dețin autorizația și grupa 

de securitate electrică valabilă.” 
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interpretare și aplicare a normelor, or declararea nulității 

competențelor și suspendarea unei autorizații sunt instituții 

juridice distincte. Riscul de corupție în asemenea caz constă în 

oferirea posibilității agenților publici de a selecta la libera 

discreție norma aplicabilă în fiecare caz aparte, ceea ce poate 

determina o practică neuniformă, condiționarea unei anumite 

interpretări a normelor contradictorii, acțiuni de răzbunare etc. 

Se recomandă excluderea contradicției dintre prevederile pct. 60 

alin. (1) și pct. 79 sbpct. 7) din proiectul Regulamentului 

referitor la consecințele juridice în cazul expirării valabilității 

grupei de securitate electrică. 

În acest sens, se propune modificarea pct. 60 alin (1) astfel încât 

sancțiunea nulității competențelor de electrician autorizat să fie 

înlocuită cu sancțiunea suspendării autorizației de electrician 

autorizat conform pct. 78 și 79 din Regulament și retragerii 

autorizației de electrician autorizat în condițiile pct. 80 din 

Regulament. 

Pct. 73 

Agenția eliberează duplicatul 

autorizației, precum și autorizația 

reperfectată în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data depunerii 

cererii. În cazul eliberării 

duplicatului autorizației, Agenția 

emite Hotărârea Consiliului de 

Administrație privind anularea 

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. 

CNA 42 

Obiecția înaintată față de norma citată constă în formularea 

defectuoasă și dificil de înțeles. Sintetizând, formularea 

problematică din normă este următoarea: „[...] Agenția emite 

Hotărârea Consiliului de Administrație privind anularea 

autorizației [...] nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat 

următoare adoptării deciziei”. Respectiv, nu este cert cum se va 

desfășura procesul administrativ reglementat de această normă. 

Deși, contextual se poate presupune intenția de reglementare și 

posibilul comportament al agenților publici, totuși această 

normă poate genera mai multe versiuni de interpretare în baza 

cărora să apară comportamente abuzive. 

Pentru a spori calitatea actului normativ și pentru a evita orice 

dubii în procesul de implementare a proiectului, se recomandă 

reformularea normei analizate, astfel încât să fie certe și 

previzibile acțiunile entității publice ANRE, a Consiliului de 

Administrație al ANRE, precum și a agenților publici din 

această entitate. 

Se recomandă reformularea enunțului al 2-lea din cadru pct. 73 

din proiectul Regulamentului în vederea precizării acțiunilor 

Se acceptă parțial. 

Prevederile referitor la reperfectarea și 

duplicatul autorizației de electrician 

autorizat au fost excluse din proiectul 

Regulamentului. 
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ANRE, ale Consiliului de Administrație al ANRE și ale 

agenților publici din această entitate publică. 

Pct. 77 (pct. 73 din redacția 

actualizată) 

La depistarea unor încălcări 

comise de electricianul autorizat, 

șeful Serviciului teritorial al 

Agenției informează electricianul 

autorizat despre abaterile de la 

prevederile actelor normative și 

documentelor normativ-tehnice la 

executarea instalațiilor electrice, 

urmând să înainteze șefului 

Departamentului supraveghere 

energetică (în continuare – DSE) 

al Agenției demersul privind 

inițierea procedurii de suspendare 

sau retragere a autorizației. După 

recepționarea și examinarea 

demersului, în cazul confirmării 

încălcărilor comise de 

electricianul autorizat, șeful DSE 

urmează să inițieze procedura de 

suspendare sau retragere a 

autorizației, prin înaintarea în 

adresa Consiliului de 

administrație al ANRE a notei 

informative și proiectului de 

Hotărâre privind suspendarea sau 

retragerea autorizației de 

electrician autorizat. 

CNA 43 

Pct. 77 din proiectul Regulamentului formulează în mod succint 

o procedură complexă de depistare a încălcărilor și de 

suspendare/retragere a autorizațiilor. În asemenea caz, 

procedura administrativă vizată este reglementată lacunar și 

multe aspecte care nu-și găsesc reglementare în proiect rămân la 

latitudinea agenților publici implicați în acest proces. 

Spre exemplu, pct. 77 prescrie că șeful Serviciului teritorial al 

ANRE informează electricianul autorizat despre abaterile de la 

prevederile actelor normative. Cu toate acestea, proiectul nu 

reglementează cum are loc informarea, ce drepturi și obligații 

are în acest caz electricianul autorizat ce a fost informat despre 

abateri, nu sunt specificate careva termene, precum și este 

incertă evidența/înregistrarea acestor informări. 

Totodată, proiectul mai prevede că după recepționarea și 

examinarea demersului, în cazul confirmării încălcărilor comise 

de electricianul autorizat, șeful Departamentului supraveghere 

energetică urmează să inițieze procedura de suspendare sau 

retragere a autorizației. Nici în acest caz nu sunt stabilite rigori 

cum se petrece această procedură administrativă și nici nu se 

face trimitere la un alt act normativ care ar reglementa procedura 

respectivă. 

Prin urmare, norma analizată nu reglementează suficient de 

detaliat procedura administrativă vizată și creează o lacună 

normativă sub acest aspect. Riscul de corupție al normei 

respective constă în incertitudinea pe care o creează în relațiile 

sociale, îndeosebi cele referitoare la mecanismele de realizare a 

drepturilor, de îndeplinire a obligațiilor, ambiguitatea 

atribuțiilor funcționarilor publici și a procedurilor 

administrative de care ei sunt responsabili etc., situații în care 

agenții publici responsabili de executarea proiectului respectiv 

se pot prevala de această deficiență pentru a comite abuzuri. 

Se recomandă completarea pct. 77 din proiectul Regulamentului 

cu prevederi suplimentare referitor la procedura administrativă 

de depistare a încălcărilor (modalitatea de interacțiune dintre 

agenții publici și electricienii autorizați, termenele de procedură, 

Se acceptă. 

Pct. 73 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Agenția suspendă sau retragere 

autorizația prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al Agenției. În Hotărâre se 

indică temeiurile pentru care se suspendă 

sau se retrage autorizația, iar în cazul 

suspendării - perioada pentru care se 

suspendă autorizația.” 

Pct. 79 a fost modificat după cum 

urmează: 

„Hotărârea privind retragerea sau 

suspendarea autorizației de electrician 

autorizat se aduce la cunoștință titularului 

în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

emiterii hotărârii Consiliului de 

administrație al Agenției. 

Reluarea activității electricianului 

autorizat se dispune prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al Agenției, 

emise în termen de cel mult 10 zile 

lucrătoare de la depunerea cererii și a 

actelor ce confirmă înlăturarea  motivelor 

care au determinat suspendarea.” 
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drepturile și obligațiile părților implicate în procesul 

administrativ etc.). În cazul în care o asemenea procedură este 

reglementată de un alt act normativ, atunci se recomandă 

includerea unei trimiteri la acel act normativ. 

Pct. 78 (pct. 74 din redacția 

actualizată) 

În funcție de gravitatea 

încălcărilor cerințelor prezentului 

Regulament, Agenția este în 

drept: 

1) să suspende autorizația pe un 

termen de la 3 luni până la 6 luni; 

2) să retragă autorizația, cu 

acordarea titularului dreptul de a 

solicita eliberarea unei noi 

autorizații după expirarea unui 

termen de cel puțin 6 luni de la 

retragere. 

CNA 44 

Urmare a analizei normei citate s-au identificat mai multe 

deficiențe care sunt de natură să pericliteze procedura 

administrativă de suspendare și retragere a autorizațiilor de 

electrician autorizat. În acest sens, menționăm următoarele 

aspecte: 

- inițial se observă că aplicarea pct. 78 presupune existența mai 

multor niveluri de gravitate a încălcărilor, datorită utilizării 

cuvintelor „În funcție de gravitatea încălcărilor” și datorită 

prescrierii mai multor posibilități ale ANRE în dependență de 

aceste niveluri de gravitate. În pofida celor expuse, proiectul nu 

conține prevederi care să definească nivelurile de gravitate și 

nici nu cuprinde o listă a circumstanțelor atenuante și agravante 

în dependență de care se va aprecia gravitatea încălcării cadrului 

legal. 

- pct. 78 sbpct. 1) stabilește că suspendarea autorizației se 

realizează pe un termen de la 3 luni până la 6 luni. Tangențial 

celor menționate anterior, iterăm lipsa unor indicatori obiectivi 

și transparenți în proiect care ar permite entității publice ANRE 

să aleagă cel mai optim termen de suspendare a autorizației în 

calitate de sancțiune pentru încălcările comise de electricieni. 

Un aspect important la acest compartiment este necesitatea 

asigurării unui echilibru corect dintre gravitatea încălcării și 

sancțiunea aplicată, iar corectitudinea acestui echilibru să poată 

fi evaluată prin prisma unui element de referință. În lipsa unui 

element de referință, nu este clar când se va suspenda autorizația 

de către ANRE pentru 3 luni și când pentru 6 luni, dar și mai 

neclar este cum va putea fi evaluat de către un terț (fie persoana 

sancționată, fie publicul, fie instanța de judecată) acest termen 

de suspendare. 

- pct. 78 sbpct. 2) prevede că în cazul retragerii autorizației 

titularul poate solicita o nouă autorizație după cel puțin 6 luni de 

la retragerea autorizației. Suplimentar la obiecțiile menționate 

anterior, care sunt perfect valabile și pentru această normă, 

Se acceptă. 

Pct. 74 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

„Agenția suspendă autorizația pe un 

termen de 6 luni. Agenția retrage 

autorizația, cu acordarea titularului 

dreptul de a solicita eliberarea unei noi 

autorizații după expirarea unui termen de 

cel puțin 6 luni de la retragere.” 
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observăm că proiectul prevede doar termenul minim în care 

titularul sancționat nu poate solicita autorizație. Termenul 

minim este de 6 luni, însă termenul maxim nu este reglementat 

de proiect. Respectiv, ANRE își arogă libertatea deplină de a 

decide termenul în care un specialist în electricitate este privat 

de dreptul de a solicita autorizație. Prin urmare, această libertate 

este riscantă pentru integritatea instituțională și profesională a 

agenților publici. 

În concluzie, norma statuată la pct. 78 constituie un vid 

normativ, deoarece nu reglementează toate aspectele la care face 

referire și care sunt necesare de reglementat pentru 

aplicabilitatea corectă a proiectului. Respectiv, există riscuri de 

manifestări de corupție și alte abuzuri din partea agenților 

publici. 

Se recomandă completarea pct. 78 din proiectul Regulamentului 

cu prevederi care să reglementeze circumstanțele atenuante și 

agravante sau nivelurile de gravitate ale încălcărilor astfel încât 

să fie asigurată transparența și obiectivitatea alegerii unei 

sancțiuni concrete pentru o încălcare concretă. 

De asemenea, se recomandă, la pct. 78 sbpct. 2), specificarea 

exactă a termenului pentru care titularul autorizației retrase este 

privat de a solicita o nouă autorizație. 

Pct. 78, pct. 79 și pct. 80 (pct. 74, 

75, 76 din redacția actualizată) 

78. În funcție de gravitatea 

încălcărilor cerințelor prezentului 

Regulament, Agenția este în 

drept: [...] 

79. Agenția este în drept să 

suspende autorizația în cazurile, 

în care se constată: [...] 

80. Agenția este în drept să 

retragă autorizația în următoarele 

situații: [...] 

CNA 45 

Comun normelor precitate le este atribuirea entității publice 

ANRE a unor drepturi în loc de obligații. Având în vedere natura 

relațiilor sociale pe care le reglementează și circumstanțele în 

care normele respective vor fi incidente, entitatea publică este 

obligată să acționeze, dar nu „este în drept”. 

Spre exemplu, pct. 79 sbpct. 1) din proiectul Regulamentului 

stabilește că ANRE este în drept să suspende autorizația în cazul 

în care constată necorespunderea instalației electrice executate 

cu documentația de proiect. În asemenea împrejurări este 

imprevizibil și incert comportamentul entității publice de a 

suspenda sau nu autorizația, deoarece pct. 79 consacră un drept 

a entității publice dar nu o obligație. Mai mult decât atât, nu sunt 

clare criteriile de care ANRE se va ghida pentru a decide 

necesitatea suspendării autorizației sau lipsa unei asemenea 

Se acceptă. 

Pct. 74, 75, 76 din redacția actualizată au 

fost modificate după cum urmează: 

„Agenția suspendă autorizația pe un 

termen de 6 luni. Agenția retrage 

autorizația, cu acordarea titularului 

dreptul de a solicita eliberarea unei noi 

autorizații după expirarea unui termen de 

cel puțin 6 luni de la retragere.” 

„79. Agenția suspendă autorizația în 

cazurile, în care se constată: [...]” 

„80. Agenția retrage autorizația în 

următoarele situații: [...]” 
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necesități în cazul încălcării de către titularul autorizației a unor 

condiții anumite. 

Aceeași situație confuză este comună pentru toate normele 

prenotate. 

Problematica normelor mai constă în faptul că deși se acordă 

drepturi entității publice, proiectul nu reglementează regulile de 

exercitare a drepturilor respective. În proiect, posibilitatea 

entității de a acționa sau de a se abține de la acțiune are 

consecințe directe asupra persoanelor fizice titulare de 

autorizații, or persoanele respective sunt interesate ca, de regulă, 

entitatea publică să nu-și exercite dreptul, adică să nu fie 

suspendate sau retrase autorizațiile. Lipsa unor norme care ar 

prescrie imperativ conduita entității publice permite instaurarea 

unei legături de influență reciprocă dintre agentul privat 

(persoana fizică) și cel public, fiecare având posibilitatea să-și 

promoveze interesul privat contrar interesului public în baza 

normelor incerte și a lacunei normative. 

Prin urmare, coruptibilitatea elementelor descrise rezidă în 

discreția agenților publici care apare în cazul utilizării unor 

asemenea determinări permisive ale competențelor lor (este în 

drept, are dreptul, poate), care urmau a fi stabilite de o manieră 

imperativă. Această discreție poate fi folosită în mod abuziv de 

către agentul public pentru a nu-și executa obligațiile sale legale 

tocmai în virtutea caracterului permisiv al formulării 

competențelor sale. Riscul de coruptibilitate a acestor norme 

crește în cazul examinat, deoarece lipsesc criterii pentru a stabili 

în ce cazuri entitatea publică „este în drept" și în ce cazuri poate 

să nu-și realizeze competențele. 

Se recomandă excluderea cuvintelor „este în drept” de la pct. 78, 

pct. 79 și pct. 80 din proiectul Regulamentului. Drept urmare, se 

vor declina corect cuvintele rămase astfel încât acestea să redea 

un caracter imperativ normelor juridice (spre exemplu: Agenția 

retrage autorizația în următoarele cazuri). 

 


