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OFERTĂ CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ 

electricieni autorizați, verificatori de proiecte și experți tehnici de calitate și extrajudiciari în 
domeniul instalațiilor electrice tehnologice 

 
PREVEDERI LEGALE 
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din “Regulamentul pentru autorizarea 
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a 
experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice”, aprobat prin 
Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116/2016, vizarea 
periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea 
adeverințelor verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate şi extrajudiciari în 
domeniul instalațiilor electrice tehnologice, este permisă numai după ce aceștia fac dovada că 
au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, organizat 
de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic, sau de 
societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu. 
Cursurile de pregătire teoretică trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi 
bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente. 

 
ACORD CU ANRE 
În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor 
de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și 
extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, Facultatea Inginerie Hunedoara,  Universitatea 
Politehnica Timișoara a obținut acordul, Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE) – Aviz ANRE nr. 37 din 19 februarie 2015, să organizeze cursuri de pregătire 
teoretică în domeniul instalațiilor electrice necesară candidaților la examenul de autorizare 
organizat de către ANRE în conformitate cu prevederile legale. 
 
GRUP ȚINTĂ 
Cursurile sunt organizate de cadre didactice universitare din cadrul Departamentului de 
Inginerie Electrică și Informatică Industrială, Facultatea Inginerie Hunedoara,  Universitatea 
Politehnica Timișoara și se adresează candidaților care doresc să susțină examenul ANRE 
pentru: 

• autorizarea electricienilor (gradele I, II A, III A, IV A, II B, III B, IV B); 
• autorizarea verificatorilor de proiecte; 
• autorizarea responsabililor tehnici cu execuția; 
• autorizarea experților tehnici de calitate și extrajudiciari. 

 
TEMATICA 
Conținutul cursurilor respectă integral tematica recomandată de ANRE: 

• Electrotehnică și electroenergetică; 
• Legislaţie; 
• Normative tehnice. 
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PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR 
Cursul se derulează pe parcursul a minim 20 de ore și maxim 30 de ore în funcție de gradul de 
pregătire al cursanților, cu condiţia formării unei grupe de minimum 3 cursanţi.  
EVALUARE ȘI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE 
Evaluarea cursanților se realizează prin teste tip grilă similare examenului ANRE, pe durata a 
60 de minute. Nota la examenul de absolvire reprezintă nota obținuta la testul final de evaluare. 
La finalul cursului absolvenţii vor primi un Certificat de absolvire, cu antetul organizatorului, 
care va face parte din dosarul pentru înscriere la examenul de autorizare de la ANRE. 
 
 


