ANUNȚ
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei își propune să organizeze examene
de autorizare a persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.
Ţinând cont de măsurile instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind
declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia, desfăşurarea examenelor
trebuie să respecte toate măsurile prevăzute de legislaţie.
Astfel, pentru ca decizia ANRE cu privire la modalitatea de desfăşurare a examenelor să fie în
concordanţă cu măsurile în vigoare pentru combaterea şi prevenirea infecțiilor cu COVID -19 pe
teritoriul României, persoanele care solicită sau au solicitat înscrierea la examenele de autorizare
a persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale trebuie să aducă la
cunoștința autorității intenţia cu privire la participarea la examenul de autorizare.
Intenția se va concretiza prin:
- transmiterea confirmării participării la examenul de instalator autorizat în cazul dosarelor
depuse deja pentru sesiunea primăvară, la adresa de e-mail: instalatori@anre.ro
- depunerea dosarului întocmit în conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru
autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale” aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul
persoanelor care solicită înscrierea la această sesiune
Programul de organizare și desfășurare:
29 – octombrie - 2020
29 - octombrie

Publicarea anunțului
06 – noiembrie - 2020

Înscrierea candidaților

06 – noiembrie - 2020 (data poştei)

Termen final de înscriere

11 - noiembrie - 2020

Publicarea listei tuturor candidaților (solicitanți
care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condițiile
prevăzute în Regulament), cu indicarea motivelor
de neîndeplinire, unde este cazul

13 - noiembrie - 2020

Data limită pentru completarea dosarelor (după
caz)

16 – noiembrie 2020

Publicarea listei finale a tuturor candidaților
(solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen/ nu
îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentneadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire,
unde este cazul

16 – noiembrie - 2020

Precizarea centrului și a seriei în care vor fi
programați candidații

18 – noiembrie 2020

Data începerii desfășurării examenelor de
autorizare

Nota: Programul de organizare și desfasurare a examenelor ar putea suferi modificări în funcție de
numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE-ului pentru informații
actualizate.

