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REGULAMENT  

cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice 

 

Secțiunea 1  

Dispoziții generale  

 

1. ”Regulamentul cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice” (în continuare – 

Regulament) stabilește condițiile de eliberare, suspendare și retragere autorizațiilor cu privire la 

laboratorul electrotehnic (în continuare – autorizație). 

2. Prevederile Regulamentului se extind asupra persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, 

care solicită autorizarea în calitate de laboratoare electrotehnice (în continuare – LET), în vederea 

desfășurării pe teritoriul Republicii Moldova a activităților de efectuare a măsurărilor și încercărilor 

profilactice și de reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice, în conformitate cu prevederile       

NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”. 

3. Prin derogare de la prezentul Regulament, operatorii de sistem (în continuare – OS) și centralele 

electrice cu termoficare (în continuare – CET), licențiați de Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică (în continuare – Agenția) care dețin laboratoare electrotehnice, vor efectua măsurări și 

încercări exclusiv în rețelele și instalațiile electrice proprii și vor notifica Agenția despre modul de 

organizare a laboratoarelor electrotehnice și tipurile de lucrări efectuate. 

4. În sensul Regulamentului se utilizează noțiunile definite de Legea nr. 107/2016 cu privire la 

energia electrică și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, precum și următoarele noțiuni: 

autorizație de laborator electrotehnic – document emis de Agenție, care atestă autorizarea unui 

laborator de a efectua lucrări de măsurări şi încercări profilactice şi de reglare-recepţie în reţelele şi 

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

executate de laboratoarele electrotehnice; 

laborator electrotehnic mobil – laborator electrotehnic prefabricat de uzina producătoare pe un 

mijloc de transport; 

registrul privind evidența autorizațiilor – document cu caracter public pentru evidența  

laboratoarelor electrotehnice autorizate, ținut și gestionat de Agenție; 

raport tehnic – document întocmit pe un formular special emis de către un laborator electrotehnic, 

autorizat în conformitate cu prevederile prezentului regulament și Legii 174/2017 cu privire la 

energetică, care va conține concluzia despre starea tehnică a unei instalații electrice și corespunderea ei 

cerințelor documentelor normativ-tehnice în vigoare cu scopul exploatării inofensive a acesteia și evitării 

cazurilor de electrocutare, incendii sau avarii. 
5. În condițiile Regulamentului, vor fi prelucrate datele cu caracter personal strict necesare pentru 

realizarea scopului stabilit, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate, corespunzător 

prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

6. Registrele menționate la pct. 10, 30, 65, se vor ține de către Agenție în format electronic și în 

format electronic. 
 

Secțiunea 2 

Autorizația 

 

7. Autorizația se eliberează pe un formular, conform modelului stabilit în Anexa nr. 1, care conține:  

1) seria, numărul și data aprobării;  



 

2) denumirea agentului economic, IDNO; 

3) măsurările și încercările ce pot fi efectuate de laboratorul electrotehnic;  

4) numele, prenumele șefului laboratorului;  

5) numărul și data ordinului de desemnare a șefului laboratorului;  

6) termenul de valabilitate a autorizației. 

8. Autorizația este un document de strictă evidență, nominal, netransmisibil, valabilă pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de 3 ani.  

9. La expirarea termenului de valabilitate a autorizației, calitatea de laborator electrotehnic poate fi 

obținută cu promovarea unui nou examen în ordinea și condițiile instituite pentru obținerea autorizației. 

10. Autorizațiile eliberate, suspendate sau retrase, se înregistrează în Registrul privind evidența 

autorizațiilor, conform modelului din Anexa nr. 2. 

11. Autorizația eliberată se semnează de către Directorul general al Agenției. 

12. Autorizația acordă dreptul de a efectua măsurări și încercări profilactice și de reglare-recepție în 

rețelele și instalațiile electrice. 

13. Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care posedă laborator electrotehnic sunt în drept 

să solicite eliberarea autorizației pentru efectuarea următoarelor lucrări: (Anexa nr. 3) 

1) măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice; 

2) măsurări a rezistenței prizei de pământ; 

3) aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ în sistemul TN; 

4) aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul izolat; 

5) încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită; 

6) încercări ale mijloacelor de protecție; 

7) măsurări a tensiunii de atingere și a tensiunii de pas; 

8) determinarea rigidității dielectrice a uleiului de transformator; 

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

transformatoarele de putere; 

10) încercări ale dispozitivelor de protecție automată contra curenților de defect; 

11) încercări ale motoarelor electrice; 

12) încercări cu tensiune mărită ale echipamentelor și aparatelor electrice; 

13) încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă și limitatoarelor de tensiune; 

14) determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor de putere; 

15) măsurări ale parametrilor dielectrici a transformatoarelor, aparatelor, condensatoarelor și 

izolatoarelor. 

14. Autorizația poate fi solicitată de către persoanele juridice sau întreprinzătorii individuali care 

întrunesc cumulativ următoarele condiții: 

1) dispun de laborator electrotehnic; 

2) au desemnat prin ordin șeful laboratorului electrotehnic, care corespunde prevederilor prezentului 

Regulament; 

3) dispun de personal electrotehnic în număr minim necesar pentru executarea lucrărilor în condiții 

de securitate și care deține grupă de securitate electrică conform prevederilor „Normelor de securitate 

electrică în instalațiile electrice” NE1-02:2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRE nr. 394/2019; 

4) dispun de mijloace tehnice pentru măsurări și încercări, mijloace de protecție proprii, precum și 

încăpere pentru păstrarea acestora; 

5) dispun de documentația prevăzută în pct. 28. 

15. În cazul solicitării privind efectuarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice cu 

tensiunea mai mică de 1000 V inclusiv, șeful laboratorului electrotehnic trebuie să posede studii 

superioare de licență/studii profesional tehnice postsecundare şi postsecundare nonterţiare/studii 

profesional tehnice cu programe combinate/studii profesional tehnice secundare în domeniul 

electroenergetic și experiență de muncă în domeniu de cel puțin un an în instalațiile electrice cu tensiunea 

mai mică de 1000 V inclusiv, precum și să dețină un stagiu de cel puțin o lună sub supravegherea unui 

lucrător cu experiență în domeniul măsurărilor și încercărilor precum și grupa de securitate electrică nu 

mai mică de IV. 



 

16. În cazul solicitării autorizației pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice 

cu tensiunea mai mică de 1000 V inclusiv și mai mare de 1000 V, șeful laboratorului electrotehnic va 

întruni cerințele de la pct. 15, iar în cazul studiilor profesional tehnice postsecundare și postsecundare 

nonterţiare/studiilor profesional tehnice cu programe combinate/studiilor profesional tehnice secundare 

este necesar să dețină experiență de muncă în domeniu de cel puțin 2 ani în instalațiile electrice cu 

tensiunea mai mare de 1000 V. 

17. La solicitarea autorizării lucrării cu codul 03 – „Aprecierea acționării protecției în instalațiile 

electrice cu neutrul legat la pământ în sistemul TN”, aceasta se va acorda doar în complex cu lucrările 

cu codul 01 – „Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice” 

și 02 – „Măsurări a rezistenței prizei de pământ”, care în ansamblu confirmă posibilitatea exploatării 

inofensive a instalației electrice. 

18. În cazul când titularul autorizației solicită suplinirea tipurilor măsurărilor și încercărilor conținute 

în autorizația de bază valabilă, autorizarea laboratorului electrotehnic se efectuează similar procedurii 

de autorizare inițială, pentru lucrarea solicitată și anexarea la cerere a următoarelor documente: 

1) actul de examinare a laboratorului electrotehnic care va conține concluziile referitor la gradul de 

pregătire a laboratorului electrotehnic și admiterea șefului de laborator la examenul pentru verificarea 

cunoștințelor pentru lucrarea solicitată; 

2) metodica de efectuare a măsurărilor și încercărilor pentru lucrarea solicitată; 

3) lista mijloacelor tehnice de măsurări și încercări, a mijloacelor de protecție a laboratorului pentru 

lucrarea solicitată; 

4) copiile buletinelor de verificare metrologică sau certificatele de etalonare a mijloacelor tehnice de 

măsurări și încercări, rapoartele tehnice de încercări a mijloacelor de protecție pentru lucrarea solicitată. 

19. Lucrarea suplinită va fi inclusă în autorizația inițială (de bază), iar termenul de valabilitate nu va 

depăși termenul inițial al autorizației. 

20. Examenele pentru suplinirea tipurilor măsurărilor și încercărilor conținute în autorizația de bază 

cu autorizarea laboratorului electrotehnic vor fi organizate semestrial. 

21. Personalul electrotehnic din cadrul laboratorului electrotehnic, trebuie să posede pregătire 

teoretică în domeniul electroenergetic, să dețină un stagiu de cel puțin o lună sub supravegherea unui 

lucrător cu experiență în domeniul măsurărilor și încercărilor precum și grupa de securitate electrică nu 

mai mică de III. 

22. Mijloacele tehnice necesare pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice 

este necesar să fie însoțite de pașapoartele și/sau instrucțiunile producătorului, buletine de verificare 

metrologică sau certificate de etalonare, eliberate în conformitate cu prevederile Legii metrologiei           

nr. 19/2016. 

23. Mijloacele de protecție trebuie să fie supuse verificărilor și încercărilor periodice în conformitate 

cu cerințele „Instrucțiunii cu privire la aplicarea și încercarea mijloacelor de protecție utilizate în 

instalațiile electrice” pusă în aplicare prin Ordinul nr. 67 din 30.12.2004 al Ministerului Energeticii 

Republicii Moldova. 

24. Laboratorul electrotehnic mobil trebuie să fie dotat cu mijloace de protecție în volumul indicat 

în „Instrucțiunea cu privire la aplicarea și încercarea mijloacelor de protecție utilizate în instalațiile 

electrice”. Cerințe tehnice către laboratorul electrotehnic mobil sunt stabilite în pașaportul uzinei 

producătoare. 

25. Laboratorul electrotehnic trebuie să posede sau să arendeze  încăpere corespunzătoare cerințelor 

igienico-sanitare, securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor în conformitate cu 

reglementarea tehnică “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1159/2007 și după caz,  să fie asigurat cu condiții de mediu 

corespunzătoare metodelor utilizate, pentru a nu invalida rezultatele și a nu afecta calitatea cerută a 

încercărilor și măsurărilor. 

26. În cazul efectuării încercărilor mijloacelor de protecție, încăperea laboratorului electrotehnic 

asigură respectarea „Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” NE1-02:2019, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019. 

 

 



 

Secțiunea 3 

Înregistrarea cererilor pentru eliberarea autorizației 

 

27. Procedura de autorizare prevede:  

1) depunerea cererii conform modelului stabilit în Anexa nr. 4, cu anexarea documentelor prevăzute 

la pct. 28;  

2) examinarea documentelor și a laboratorului electrotehnic la locul amplasării acestuia; 

3) emiterea Actului de examinare a laboratorului electrotehnic care conține concluziile referitor la 

corespunderea laboratorului electrotehnic și admiterea șefului de laborator la examenul pentru 

verificarea cunoștințelor (în continuare – examen); 

4) desfășurarea examenului;  

5) validarea rezultatelor examenului; 

6) adoptarea hotărârii de către Consiliul de Administrație al Agenției cu privire la aprobarea eliberării 

autorizațiilor; 

7) eliberarea autorizațiilor și evidența valabilității lor. 

28. La cererea depusă solicitantul anexează următoarele documente: 

1) copia deciziei de înregistrare a  persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, cu toate 

modificările; 

2) ordinul de creare a laboratorului electrotehnic, ordinul privind desemnarea în funcție a șefului de 

laborator și lista personalului laboratorului; 

3) declarația pe propria răspundere a șefului laboratorului electrotehnic, conform modelului stabilit 

în Anexa nr. 5; 

4) fișa individuală a șefului laboratorului electrotehnic, conform modelului stabilit în anexa nr. 6; 

5) copia actelor de studii ale șefului LET;  

6) documentul ce confirmă vechimea/stagiul în muncă ale șefului LET; 

7) fișele de post ale angajaților laboratorului electrotehnic; 

8) copiile taloanelor de autorizare privind acordarea grupei de securitate electrică a șefului de 

laborator și personalului laboratorului electrotehnic;  

9) metodele de efectuare a măsurărilor și încercărilor conform lucrărilor solicitate; 

10) lista mijloacelor tehnice de măsurări și încercări, a mijloacelor de protecție a laboratorului; 

11) copiile buletinelor de verificare metrologică sau certificatele de etalonare a mijloacelor tehnice 

de măsurări și încercări, rapoartele tehnice de încercări a mijloacelor de protecție; 

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

29.  Cererea pentru eliberarea autorizației se depune sub formă de document electronic, cu semnătură 

electronică, în aplicația „Examen-Electricieni” (în continuare - aplicație), care generează confirmarea 

recepționării cererii de către Agenție. 

 În cazul în care solicitantul nu dispune de semnătură electronică, cererea se depune pe adresa poștei 

electronice a Agenției.  

Documentele în original și în copie, pe suport de hârtie, se prezintă subdiviziunii responsabile a 

Agenției până/sau în ziua examenului. 
30. Cererea pentru eliberarea autorizației se înregistrează în Registrul de evidență a cererilor depuse 

pentru eliberarea autorizației, conform formularului stabilit în Anexa nr. 7. 

31. În baza cererii depuse de către solicitant se instituie un dosar de autorizare, care se păstrează în 

subdiviziunea responsabilă a Agenției, conform Nomenclatorului dosarelor Agenției aprobat de 

Directorul general. 

 

Secțiunea 4 

Examinarea cererii pentru eliberarea autorizației 
 

32. La depunerea documentelor de către solicitant, subdiviziunea responsabilă a Agenției verifică 

documentele anexate sub aspectul corespunderii acestora cerințelor Regulamentului.  



 

33. 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, completate sau refăcute. În acest caz, solicitantul nu este admis la examen, iar procedura de 

autorizare se va relua prin depunerea unei cereri noi privind eliberarea autorizației. 

 

Secțiunea 5 

Examinarea la locul amplasării a laboratorului electrotehnic  

 

34. Examinarea la locul amplasării a laboratorului electrotehnic, se efectuează de către personalul 

Agenției și include verificarea asigurării laboratorului electrotehnic cu: 

1) încăpere cu respectarea prevederilor pct. 1 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova, nr. 353 din 05.05.2010 privind Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă; 

2) personal electrotehnic calificat; 

3) aparate (mijloace) tehnice pentru măsurări și încercări, verificate metrologic sau etalonate, 

necesare pentru efectuarea lucrărilor solicitate; 

4) mijloace de protecție în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la aplicarea și încercarea 

mijloacelor de protecție utilizate în instalațiile electrice pentru asigurarea lucrărilor în condiții de 

securitate; 

5) arhiva rapoartelor tehnice (excepție - autorizarea primară); 

6) registrul de evidență a încercărilor mijloacelor de protecție - pentru laboratoarele electrotehnice 

care efectuează încercări ale mijloacelor de protecție; 

7) registrul de evidență a rapoartelor tehnice (excepție - autorizarea primară); 

8) altă documentație (pașapoartele, instrucțiunile mijloacelor tehnice de măsurări, instrucțiunile de 

securitate și sănătate în muncă, etc). 

35. După verificarea de către Agenție a actelor depuse și examinarea la locul amplasării a 

laboratorului  electrotehnic,  se emite Actul de examinare, conform modelului stabilit în Anexa  nr. 8.  

36. Actul de examinare se emite de către inspectorul Agenției în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 

depunerii cererii. 

37. Actul de examinare va conține concluziile referitor la corespunderea laboratorului electrotehnic 

pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor solicitate în corespundere cu cerințele documentelor 

normativ–tehnice. 

38. În cazul depistării neajunsurilor, Agenția va notifica în scris solicitantul în termen de 5 zile 

lucrătoare de la emiterea Actului de examinare, cu privire la acest fapt, cât și despre necesitatea 

completării, indicând documentele ce urmează a fi anexate, completate sau refăcute. În acest caz, 

solicitantul nu este admis la examen, iar procedura de autorizare se va relua prin depunerea unei cereri 

noi privind autorizarea laboratorului electrotehnic. 

39. În cazul constatării corespunderii laboratorului electrotehnic cerințelor prezentului Regulament, 

șeful laboratorului electrotehnic se admite la examen. 

 

Secțiunea 6 

Comisia de examinare 

 

40. 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. 

41. Deciziile Comisiei de examinare se adoptă cu majoritatea simplă (50%+1) a voturilor în formă 

deschisă a tuturor membrilor Comisiei de examinare. 

42. 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. 

43. În lipsa Președintelui, realizarea atribuțiilor acestuia sunt executate de către vicepreședinte. 

44. Secretariatul Comisiei de examinare este asigurat de către reprezentantul Secției autorizări, DSE. 

Secretarul Comisiei de examinare nu are drept de vot. 

45. 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 LET; 

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 Președintelui Comisiei pentru vizare/semnare; 

5) păstrează dosarele LET. 

46. În baza procesului-verbal al Comisiei de examinare, în termen de 3 zile lucrătoare după data 

desfășurării examenului, Consiliului de Administrație al Agenției i se prezintă proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea eliberării autorizațiilor. 

47. Pe parcursul procesului de examinare, membrii Comisiei de examinare au obligația de a 

întreprinde măsurile necesare pentru a evita situațiile de apariție a conflictului de interese. 

48. Membrii Comisiei de examinare au obligația de a se abține de la participarea la ședința Comisiei 

de examinare, informând președintele Comisiei de examinare despre cauzele abținerii dacă este soț/soție, 

rudă sau afin, cu unul sau mai mulți candidați. 

49. Membrul Comisiei de examinare care s-a abținut de la participarea la ședința Comisiei de 

examinare este înlocuit cu membrul supleant, fapt consemnat în procesul verbal al Comisiei de 

examinare. 

 

Secțiunea 7 

Organizarea și desfășurarea examenului  

 

50. Examenul se organizează lunar, în penultima zi de luni sau în cazuri justificate la decizia 

Comisiei de examinare cu informarea prealabilă a solicitanților cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la 

examen. 

51. Anunțul privind organizarea și desfășurarea examenului se publică pe pagina web oficială a 

Agenției. 

52. Examenul se susține la calculator prin intermediul aplicației, procedură descrisă în secțiunea 8. 

53. În cazurile când este imposibilă desfășurarea examenului prin intermediul aplicației din motive 

tehnice, Comisia de examinare poate decide desfășurarea examenului în formă scrisă. La finalizarea 

acestuia, Comisia de examinare verifică răspunsurile oferite și decide asupra promovării examenului de 

către candidați.  

54. Comisia de examinare supraveghează procesul de verificare a cunoștințelor pe tot parcursul 

desfășurării sesiunii.   

55. Pentru buna organizare și desfășurare a examenului, Comisia de examinare este obligată să: 

1) pregătească lista subiectelor pentru examenul în scris în funcție de măsurările și încercările 

efectuate de laboratorul electrotehnic; 

2) evalueze lucrările scrise; 

3) decidă asupra rezultatelor examenului; 

4) valideze rezultatul examenului prin semnarea unui proces-verbal și să prezinte rezultatele 

examenului subdiviziunii responsabile a Agenției pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea eliberării autorizațiilor.  

56. La data și ora programată, candidații sunt admiși în sala de examen în baza actului de identitate, 

conform listei întocmite. 

57. Durata timpului alocat desfășurării examenului este de 3 ore astronomice. 



 

58. Subiectele propuse pentru examen, se generează de aplicație din lista subiectelor, în funcție de 

numărul de lucrări solicitate: 10 întrebări din grila generală și plus câte 5 întrebări din fiecare lucrare, 

care le va executa laboratorul electrotehnic, acestea fiind constituite din întrebări cu variante de răspuns. 

59. Subiectele propuse pentru examenul în formă scrisă se stabilesc de către Comisia de examinare 

în funcție de numărul de lucrări solicitate: 10 întrebări din grila generală și plus câte 5 întrebări din 

fiecare lucrare, care le va executa laboratorul electrotehnic, acestea fiind constituite din întrebări cu 

variante de răspuns. 

60. Nu se admite în timpul desfășurării examenului utilizarea mijloacelor cu caracter informativ, 

comunicarea cu persoane din exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace, 

care se califică 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 numai în prezența președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Comisiei de examinare. 

61. 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, fără drept de activitate în calitate de șef de 

laborator pe perioada dată. 

62. În baza răspunsurilor oferite de candidat, aplicația generează un „Raport de susținere a 

examenului” în care se reflectă rezultatele examenului. 

63. Calitatea răspunsurilor scrise ale solicitanților se apreciază  cu calificativele  ”satisfăcător”  sau 

”nesatisfăcător”. 

64. Se consideră că a promovat examenul și a obținut calificativul ”satisfăcător”, șeful de laborator 

electrotehnic care a dat răspunsuri corecte la cel puțin 80% din subiectele incluse la examen. 

65. Rezultatul examenului se validează de către membrii Comisiei de examinare prin semnarea 

Procesului-verbal cu privire la rezultatele examenului desfășurat, în baza „Raportului de susținere a 

examenului” generat de aplicație sau rezultatelor răspunsurilor scrise și se înregistrează în Registrul 

examinării șefilor de laborator pentru obținerea autorizației, conform formularului din Anexa nr. 9. 

66. Subiectele și rezultatele examenului, se păstrează în Dosarul candidatului și/sau cabinetul 

personal din aplicație, pe un termen indicat în Nomenclatorul dosarelor Agenției aprobat de Directorul 

general. 

67. Contestația cu privire la rezultatele examenului se înaintează și se înregistrează la Agenție în 

termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor. 

68. Contestația referitoare la rezultatele examenului, se examinează de către Comisia de examinare 

a contestațiilor, desemnată prin ordinul Directorului general. În cadrul Comisiei de examinare a 

contestației se includ membri care nu au participat în cadrul Comisiei de examinare. 

69. 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 - reprezentanții DSE, desemnați conform ordinului Directorului General. 

70. Deciziile Comisiei de examinare a contestațiilor se adoptă cu majoritatea simplă (50%+1) a 

voturilor în formă deschisă a tuturor membrilor Comisiei de examinare a contestațiilor. 

71. 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; 

3) semnează procesele-verbale ale Comisiei de examinare a contestațiilor. 

72. În lipsa Președintelui, realizarea atribuțiilor acestuia sunt executate de către vicepreședinte. 

73. Secretariatul Comisiei de examinare a contestațiilor este asigurat de către reprezentantul DSE. 

Secretarul Comisiei de examinare a contestațiilor nu are drept de vot. 

74. Secretarul Comisiei de examinare are următoarele atribuții: 

1) organizează convocarea ședințelor Comisiei de examinare a contestațiilor; 

2) asigură gestionarea cererilor și a documentelor în legătură cu autorizarea LET; 

3) informează membrii Comisiei de examinare a contestațiilor cu privire la cererile și documentele 

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. 



 

75. Examinarea contestației se face în cel mult 10 zile lucrătoare din data înregistrării acesteia. 

Rezultatul examinării contestației se consemnează într-un proces-verbal prezentat ulterior Directorului 

general, semnat de către membrii Comisiei de examinare a contestației și se păstrează în dosarul 

candidatului. 

76. Rezultatul examinării contestației se aduce la cunoștința candidatului în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data depunerii contestației. 

77. Candidatul care nu a promovat examenul este în drept să participe la următorul examen, prin 

înaintarea unei noi cereri. 

78. În cazul neprezentării la data și ora stabilită, candidații pot participa la alt examen numai după 

depunerea unei noi cereri. 

79. Autorizația se eliberează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării 

examenului. 

80. Pe pagina web oficială a Agenției, la compartimentul Supraveghere Energetică, se publică 

sistematic (lunar) și periodic (în baza Hotărârii Consiliului de Administrație):  

1) lista actualizată a LET cu termenul de valabilitate a autorizației și grupei de securitate electrică 

valabilă a șefului LET; 

2) lista subiectelor pentru examenul candidaților pentru obținerea autorizației corespunzător tipului 

respectiv de lucrări;  

3) anunțurile privind desfășurarea examenelor pentru obținerea autorizației. 

81. În lista publicată pe pagina web oficială a Agenției se includ doar laboratoarele electrotehnice 

care dețin autorizația valabilă și la care șefii și personalul LET dețin grupa de securitate electrică valabilă. 

 

Secțiunea 8 

Examenul la calculator prin intermediul aplicației „Examen Electricieni” 

 

82. Pentru înregistrarea cererii privind autorizarea LET, anexarea actelor prevăzute în pct. 28, 

precum și pentru susținerea examenelor prin intermediul aplicației, solicitantul se conduce de Ghidul de 

utilizare al aplicației. 

83. Ghidul de utilizare a aplicației poate fi accesat și consultat pe pagina web oficială a Agenției. 

84. Pentru înregistrare, activarea profilului și autentificare, solicitantul introduce în aplicație 

informații privind grupa de securitate electrică și autorizația de LET deținută anterior (numărul, tipul 

lucrărilor, data de expirare), precum și documentele specificate în pct. 28. Solicitantul poartă 

responsabilitate pentru corectitudinea informațiilor și datelor introduse în aplicație.  

85. În cadrul examinării cererii pentru eliberarea autorizației, în cazul în care veridicitatea 

documentelor și informațiilor introduse în aplicație nu se confirmă, se aplică prevederile pct. 38. 

86. În ziua examenului, candidatul cu dosarul validat și admis la examen, se înregistrează în 

aplicație în sala de examinare a Agenției. În cazul în care înregistrarea nu a reușit, candidatului i se 

acordă suport tehnic din partea specialiștilor Agenției. 

87. Întrebările incluse în testele de examinare se generează aleatoriu de aplicație din lista 

subiectelor pentru examen și conțin 4 variante de răspuns, dintre care o variantă corectă, iar procesul de 

selectare a răspunsurilor va fi unul ireversibil în cazul în care candidatul a selectat un răspuns. Aplicația 

prevede un algoritm integrat și prestabilit de determinare a corectitudinii răspunsurilor și apreciază 

corectitudinea răspunsurilor. 

88. Examenul se consideră finalizat după expirarea timpului regulamentar sau înainte de termen 

la epuizarea tuturor întrebărilor incluse în test. Aplicația generează „Raportul de susținere a 

examenului”, în care sunt prezentate răspunsurile candidaților. În baza acestui Raport, Comisia de 

examinare semnează Procesul-verbal de validare a rezultatelor examenului. 

 

Secțiunea 9 

Drepturile și obligațiile LET  

 

89. LET are dreptul să exercite activități în conformitate cu tipurile măsurărilor și încercărilor pentru 

care a fost autorizat. 



 

90. Rezultatele măsurărilor şi încercărilor vor fi expuse în Raportul tehnic conform modelului stabilit 

în Anexa nr. 10, care va conține concluzia despre starea tehnică a instalației electrice şi corespunderea 

ei cerinţelor documentelor normativ-tehnice, cu anexarea obligatorie a proceselor–verbale şi a schemei 

electrice real existente. Schema trebuie să conțină instalația de utilizare a energiei electrice a 

consumatorului în întregime sau o porțiune a ei, supuse verificărilor, cu menționarea aparatului de 

protecție în amonte. 

91. LET are următoarele obligații: 

1) să respecte prevederile actelor normative, documentelor normativ-tehnice și Regulamentului; 

2) să confirme anual grupa de securitate electrică (șeful de laborator și personalul electrotehnic al 

LET); 

3) să permită accesul reprezentanților Agenției pentru realizarea de controale/inspecții/verificări și 

atribuțiilor de supraveghere energetică de stat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

energetică și a prezentului Regulament; 

4) să efectueze măsurări și încercări în baza contractului încheiat cu beneficiarul; 

5) să elaboreze și să transmită beneficiarului Raportul tehnic cu rezultatele măsurărilor și încercărilor 

executate de acesta și doar cele ce țin de competențele prevăzute de tipul autorizației, cu anexarea 

obligatorie a proceselor–verbale şi a schemei electrice real existente;  

6) să poarte răspundere pentru veridicitatea şi corectitudinea efectuării măsurărilor şi încercărilor 

expuse în procesele–verbale, precum și de concluziile referitor la starea tehnică a instalaţiei electrice; 

7) să nu execute lucrări, manevre sau intervenții sub orice formă în instalațiile electrice ale 

operatorilor de sistem; 

8) să restituie autorizația în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării de retragere a 

autorizației în cazul, în care Agenția a aprobat decizia respectivă; 

9) să prezinte lunar Agenției, în format electronic, lista și copiile rapoartelor tehnice întocmite în 

rezultatul efectuării măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice conform modelului stabilit în 

Anexa nr. 11. 

 

Secțiunea 10 

Suspendarea și retragerea autorizației  

 

92. Agenția suspendă sau retrage 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. 

93. Agenția suspendă autorizația pe un termen de 6 luni. Agenția retrage autorizația, cu acordarea 

titularului, dreptului de a solicita eliberarea unei noi autorizații după expirarea unui termen de 6 luni de 

la retragere. 

94. Agenția suspendă autorizația, în cazurile în care se constată: 

1) concluzii incorecte referitor la starea tehnică a instalației electrice; 

2) neajunsuri sau abateri referitoare la veridicitatea și corectitudinea efectuării măsurărilor și 

încercărilor expuse în Rapoartele tehnice; 

3) Rapoartele tehnice emise de laboratorul electrotehnic au fost eliberate fără a fi efectuate măsurări 

și încercări; 

4) Rapoartele tehnice emise de laboratorul electrotehnic au fost efectuate de către persoane care nu 

activează la acest laborator; 

5) Rapoartele tehnice emise de laboratorul electrotehnic în lipsa schemelor electrice a instalației 

electrice; 

6) executarea de lucrări în afara competenței prevăzute de autorizație; 

7) executarea lucrărilor electrice cu implicarea personalului, care nu deține grupă de securitate 

conform prevederilor „Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” NE1-02:2019, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019; 

8) încălcarea prevederilor „Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”                    

NE1-02:2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019, la executarea 

măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice; 



 

9) expirarea termenului de valabilitate a grupei de securitate electrică a șefului de laborator și/sau a 

personalului electrotehnic al laboratorului electrotehnic;  

10) cererea titularului privind suspendarea autorizației; 

11) eliminarea solicitantului de la examen conform pct. 60. 

95.  Agenția retrage autorizația în următoarele situații: 

1) în cazul în care se constată că titularul autorizației a încălcat în mod repetat obligațiile prevăzute 

de Regulament; 

2) în cazul în care s-a constatat încălcarea condițiilor de autorizare;  

3) la eliberarea unei noi autorizații, în perioada valabilității autorizației precedente, care include total 

sau parțial competențele autorizației pe care o deține;  

4) la cererea titularului autorizației; 

5) la decizia de radiere a titularului autorizației din Registrul de stat al persoanelor juridice și din 

Registrul întreprinzătorilor individuali; 

6) la depistarea unor date neveridice în documentele prezentate Agenției; 

7) la constatarea transmiterii autorizației sau a copiei acesteia, către o altă persoană pentru a efectua 

măsurări și încercări în instalațiile electrice; 

8) orice intervenție neautorizată a personalului LET în instalațiile electrice ale consumatorilor și 

operatorilor de sistem; 

9) neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanțelor care au dus la suspendarea autorizației. 

96.  Despre suspendarea sau retragerea autorizației, se fac înscrierile respective în Registrul de 

evidență a autorizațiilor cu privire la LET. 

97. În baza notei informative cu privire la retragerea/suspendarea autorizației, Consiliul de 

Administrație al Agenției decide retragerea sau suspendarea autorizației LET.  

98.  Hotărârea privind retragerea sau suspendarea autorizației LET se aduce la cunoștință titularului 

în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei Consiliului de administrație al Agenției. 

Reluarea activității LET se dispune prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției, emise în 

termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a actelor ce confirmă înlăturarea 

motivelor care au determinat suspendarea.  

99. Hotărârea privind retragerea sau suspendarea autorizației poate fi contestată în conformitate cu 

prevederile Codului administrativ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 1 la 

Regulamentul cu privire la autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice 

aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr. _____ din __________ 2021 

 

 

  REPUBLICA  MOLDOVA 

AGENȚIA  NAȚIONALĂ  PENTRU  

 REGLEMENTARE  ÎN  ENERGETICĂ 
 

 

 AUTORIZAŢIE 
  CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC 

Seria:  LET    Nr. _____  din  _____________ 

 

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică        

Laboratorul electrotehnic ____________________________________________ 
                                                                                                                                         (denumirea agentului economic,  IDNO) 

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor profilactice și de reglare-

recepție în rețelele și instalațiile electrice pentru următoarele lucrări: 
 

 

 

 

 

 

Șeful laboratorului  electrotehnic ___________________, numit prin ordinul ________________________  
                                                                                    (prenumele, numele)                                                                                    (denumirea agentului economic)                                                                                                                   

nr._____ din _______        

 

Autorizația este valabilă până la:  ________________  
                                                                                                     (data)    

 

  Director general ANRE _____________  ______________                                                                
                                                                           (semnătura)                                           (prenumele, numele)                                              (L.Ș.) 

 



 
Anexa nr. 2 la 

Regulamentul cu privire la autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice 

aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr. _____ din __________ 2021 

 

 

REGISTRUL PRIVIND EVIDENȚA AUTORIZAȚIILOR CU PRIVIRE LA LABORATORUL 

ELECTROTEHNIC  

  

 
Nr. 

d/o 

Laborat

orul 

electrot

ehnic, 

adresa 

Numărul 

autorizației 

laboratorului 

electrotehnic 

Data 

emiterii 

Valabili

tatea 

Lucrările 

permise 

Numele, 

prenumele 

șefului 

laboratorului 

electrotehnic 

Date de contact 

ale șefului 

laboratorului 

electrotehnic 

Data 

eliberării 

autorizației 

Numele și 

semnătura 

persoanei care a 

primit autorizația 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 3 la 

Regulamentul cu privire la autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice 

aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr. _____ din __________ 2021 

 

 

LISTA 
cu codurile lucrărilor de măsurări și încercări profilactice și  

de reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice pentru autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice* 

 

Codul  
Denumirea măsurărilor, încercărilor 

2021 2020  

01 12 Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor 

electrice 

02 13 Măsurări a rezistenței prizei de pământ 

03 01 Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ în 

sistemul TN 

04  Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul izolat 

05 06 Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită 

06 07 Încercări ale mijloacelor de protecție 

07 14 Măsurări a tensiunii de atingere și a tensiunii de pas 

08 03 Determinarea rigidității dielectrice a uleiului de transformator 

09 11 Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de 

absorbție la transformatoarele de putere 

10 05 Încercări ale dispozitivelor de protecție automată contra curenților de defect 

11 08 Încercări ale motoarelor electrice 

12 10 Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice 

13 04 Încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă și limitatoarelor de tensiune 

14 02 Determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor de putere 

15 15 Măsurări ale parametrilor dielectrici a transformatoarelor, aparatelor, 

condensatoarelor și izolatoarelor 
 În Cerere se vor menționa doar lucrările care se solicită pentru autorizarea laboratorului electrotehnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 4 la  

Regulamentul cu privire autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice 

aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr. _____ din __________ 2021 

 

 

______________________________________  
     denumirea agentului economic 

______________________________________________________ 
adresa, date de contact 

       nr. _________  din  _________________  

Către ANRE                                                                      

Cerere 
 

       Prin prezenta, solicităm verificarea cunoștințelor  șefului de laborator electrotehnic și autorizarea 

LET pentru efectuarea următoarelor lucrări de măsurări și încercări în instalațiile electrice: 

 

1. _________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

        

Laboratorul electrotehnic ____________________________________________________________  
                                                                                                                            denumirea agentului economic 

este amplasat pe adresa ______________________________________________________________,                             

 

șef de laborator electrotehnic __________________________________________________________,  
                                                                                                                    nume, prenume 

date de contact  _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                  nr. telefon; e-mail 

 

 La cerere sunt anexate următoarele documente: 

1) copia deciziei de înregistrare a persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, cu toate 

modificările; 

2) ordinul de creare a laboratorului electrotehnic, ordinul de desemnare în funcție a șefului de 

laborator și lista personalului laboratorului; 

3) declarația pe propria răspundere (Anexa 5); 

4) fișa individuală a șefului de laborator (Anexa 6); 

5) copia actelor de studii ale șefului LET;  

6) documentul ce confirmă vechimea/stagiul  în muncă ale șefului LET;  

7) fișele de post ale angajaților laboratorului electrotehnic; 

8) copiile taloanelor de autorizare privind acordarea grupei de securitate electrică a șefului de 

laborator și personalului laboratorului electrotehnic; 

9) metodele de efectuare a măsurărilor și încercărilor conform lucrărilor solicitate; 

10) lista mijloacelor tehnice de măsurări și încercări, a mijloacelor de protecție a laboratorului; 

11) copiile buletinelor de verificare metrologică sau certificatele de etalonare a mijloacelor tehnice 

de măsurări și încercări, rapoartele tehnice de încercări a mijloacelor de protecție; 

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

Director                _______________________                   ____________________________ 
                                                                   numele, prenumele                                                                                semnătura 



 
Anexa nr. 5 la 

Regulamentul cu privire la autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A ȘEFULUI DE LABORATOR 

ELECTROTEHNIC 

 

 

 

Eu, subsemnatul  _____________________________________________________________________, 

posesor al Buletinului de identitate: seria _______ nr. _____________eliberat de _______________ 

________________________________________ 

la data de _________________________________________________________________________  cu 

viza de reședință  

_______________________________________________________________________________ 

prin prezenta declar pe proprie răspundere că cunosc: 

 

 prevederile actelor normative, documentelor normativ-tehnice privind executarea măsurărilor și 

încercărilor în instalațiile electrice;  

 

 normele de securitate și sănătate în muncă și normelor de securitate la executarea lucrărilor în  

instalațiile electrice. 

 

Mă oblig:  

 

 să respect și aplic întocmai cerințele actelor normative enumerate; 

 

 să depun beneficiarului rapoartele tehnice cu rezultatele măsurărilor și încercărilor, schemele electrice 

monofilare ale instalațiilor electrice supuse măsurărilor și încercărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                                                   ___________________ 
             (Data)                                                                                                                                  (Semnătura) 
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Regulamentul cu privire la autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice 

aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr. _____ din __________ 2021 

 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ 

a șefului de laborator 

 

 

Denumirea și apartenența laboratorului  ______________________________________________ 

Numele, prenumele  _____________________________________________________________ 

Data nașterii    __________________________________________________________________ 

Locul de muncă și funcția _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Documentul în baza căruia execută funcția de șef laborator  (ordinul) ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pregătirea profesională ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data ultimei verificări a cunoștințelor și grupa acordată: _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Enumerarea principalelor ocupații în sectorul electroenergetic: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       ___________________                                                            __________________ 
                               data                                                                                                                                          semnătura 
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REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CERERILOR DEPUSE PENTRU ELIBERAREA 

AUTORIZAȚIEI CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC 

 

Nr. d/o 
Denumirea laboratorului 

electrotehnic 

Data depunerii 

documentelor 

Tipurile măsurărilor și 

încercărilor solicitate 

Semnătura secretarului 

comisiei 

1 2 3 4 5 
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Regulamentul cu privire la autorizarea  

laboratoarelor electrotehnice 

aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr. _____ din __________ 2021 

 

 

Act de examinare a laboratorului electrotehnic 
nr.________ din __ ________ 20__ 

 

cu privire la examinarea laboratorului electrotehnic întocmită de către inspectorul ____________________  

                                           numele, prenumele 
Serviciului teritorial ________________________ al ANRE, în prezența șefului laboratorului electrotehnic 

______________________________________________________________________ 
numele, prenumele 

În conformitate  cu  prevederile   Legii nr.  174 /2017  cu privire   la   energetică,   la   data  de ”____” 

_____  20 ___ a  fost  examinat  laboratorul  electrotehnic  ____________________________________  
                                                                                                                                                                                               agentul economic                                                                                                                                                                                    

1. Laboratorul  electrotehnic solicită autorizarea efectuării  următoarelor măsurări și  încercări în instalații 

electrice: 

Codul 

lucrării 

Denumirea  măsurărilor și încercărilor 

  

   

2. Au fost prezentate următoarele documente: 

Nr. 

d/o 

 Denumirea Data  

aprobării 

   

   

   

Documentația  ___________________ cerințelor  documentelor  normativ-tehnice. 
                                                   (corespunde, nu  corespunde) 

3. Laboratorul electrotehnic este dotat cu următoarele mijloace tehnice de măsurare (încercare): 

Nr. 

d/o 

Denumirea Producătorul Seria, data 

fabricării 

Data ultimei 

verificări metrologice 

      

     

Dotarea laboratorului cu mijloacele tehnice de măsurare (încercare) __________  efectuarea  
                                                                                                                                                                                                 permite / nu permite                                                                                                                                                                                                               

măsurărilor și încercărilor indicate în pct. 1.                      

 

4. Personalul laboratorului electrotehnic: 

Nr. 

d/o 
Numele  Funcția Studiile 

Grupa de securitate 

electrică pentru 

măsurări si încercări 

Data  

autorizării 

      

      

 

5. Laboratorul este echipat cu următoarele mijloace de protecție: 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cantitatea 

Data  efectuării  

încercărilor  electrice 



 

    

    

    

 

6. Laboratorul electrotehnic este amplasat______________________________________________ 
                                                                                                                       adresa, nr. biroului, suprafața 

________________________________ , care  corespunde  cerințelor  de  asigurare a  activității. 

 

7. În  rezultatul  examinării  au  fost  depistate  următoarele  neajunsuri,  încălcări  ale  cerințelor  

documentelor normativ-tehnice privind:                                                                                     

a) documentația - _________________________________________________________________ 
   se indică concret neajunsurile, încălcările cerințelor documentelor normativ-tehnice 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) echipamentele, aparatele, mijloacele de protecție - _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c)  pregătirea personalului -  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Laboratorul electrotehnic __________________ normelor-tehnice și regulamentelor. 

                                             corespunde, nu corespunde                                

 

Inspector Serviciu teritorial ______________      ___________________  / ________________ / 

                                                                                               numele, prenumele                             semnătura 

 

Actul de examinare este înregistrat la Serviciul teritorial ________________ cu nr. _______  din  “___ ” ____ 20 __  
 

           - al doilea exemplar rămâne la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 
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REGISTRUL EXAMINĂRII ȘEFILOR DE LABORATOR PENTRU OBȚINEREA 

AUTORIZAȚIEI CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC 

 
 

Nr. d/o 
Denumirea laboratorului 

electrotehnic 

 

Numele, prenumele 

șefului de laborator 

Tipurile măsurărilor 

și încercărilor 

solicitate 

Data examinării 
Decizia 

comisiei 

Semnătura 

candidatului 

1 2 3 4 5 6 7 
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LABORATORUL ELECTROTEHNIC              

de măsurări și încercări electrice 

 ”________________________________________________” 
denumirea laboratorului electrotehnic 

________________________________________________________________________________  
adresa,   telefon 

                                 

                              Autorizația cu privire la laboratorul electrotehnic  nr  ___________   

                                  valabilă până la  ”____” _________________ 202___ 

 

                                                        A P R O B 

Director ______________________  

______________ /________/ 

 

 

         RAPORT TEHNIC nr. ____ din ”__” ___202__ 
            cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor 

 de reglare-recepție și profilactice  
 

 

PROPRIETAR: 

                            ________________________________________________________________  
                                                                                      denumirea agentului economic şi/sau proprietarul  instalației electrice; adresa; tel;  

                            ________________________________________________________________  
                                                                                                                    numele administratorului, funcția 

 

 

La solicitarea proprietarului/reprezentantului proprietarului au fost efectuate următoarele 

lucrări: 

 

1. ________________________________________  proces verbal nr. ______ din ”____” ____ 202__ 
                                          denumirea lucrării 

2. ________________________________________  proces verbal nr. ______ din ”____” ____ 202__ 
                                          denumirea lucrării 

3. ________________________________________  proces verbal nr. ______ din ”____” ____ 202__ 
                                          denumirea lucrării 

 

Lucrări care n-au fost acceptate de proprietar/reprezentatul proprietarului  
1. _________________________________________  

                                          denumirea lucrării 

2. _________________________________________   
                                          denumirea lucrării 

 



 

 

 

 

Măsurările şi încercările au fost efectuate de formația de lucru:                                   

__________________________   
(numele, prenumele, funcția)                                                                                                                                                                    

__________________________   
                                                                                                                                                                                  (numele, prenumele, funcția)   

 
Nr. autorizației (dispoziţiei) de lucru___________________,  admitent ___________________        

                                                                                                                                                                                         (numele,  prenumele, funcția)                       

 

Tipul măsurărilor şi încercărilor: 

________________________________________________________________________  
(măsurări şi încercări de reglare-recepție sau periodice) 

Caracteristica instalației electrice: 

________________________________________________________________________________ 
Categoria (I; II; III), modul (LEA; cablu) şi sistemul (TN-C; TN-S; etc.) de alimentare; 

________________________________________________________________________________ 

Corespunderea instalației electrice documentației de proiect, precum și cerințelor documentelor normativ-tehnice; 

________________________________________________________________________________ 
Clasa de pericol de incendiu-explozie, tipul aparatului de protecție contra curenților de scurtcircuit, corespunderea învelișurilor cablurilor conform clasei funcționale 

________________________________________________________________________________ 
Respectarea cerințelor de securitate; etc. 

 

Procesele verbale și schema instalației electrice sunt anexate pe ___ foi. 

                                                                             

Neajunsurile depistate: 

________________________________________________________________________________ 
(se notează, cu referire la punctul documentului normativ-tehnic, toate neajunsurile depistate în rezultatul inspectării vizuale, măsurărilor și 

________________________________________________________________________________ 
încercărilor) 

________________________________________________________________________________ 

 

Recomandări:  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Concluzii: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Şef de laborator:                              /___________________________________/______________  
                                                                                                                                         numele,  prenumele                                                                                        semnătura     

 

A primit : ______________202__/____________________________________/______________  
                                           data primirii                                              numele, prenumele şi funcția reprezentantului proprietarului                                                   semnătura 
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Lista lucrărilor executate de Laboratorul electrotehnic ______________________________,  

șef LET ________________________________________, în perioada _______________________ 
 

Nr. 

d/o 
Beneficiarul 

Adresa locului de 

consum/producere 

Destinația 

instalației 

Puterea, 

kW 

Aparatul 

de 

protecție 

în tabloul 

de 

evidență 

Raportul 

tehnic (nr., 

data) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

...       
 

 

 

 

Numele, Prenumele______________________________ _________________________  

                                                                                                                                                                                                                                   Semnătura  

 

Data _____________ 

 

 

 
 


