AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții

Notă de prezentare privind proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice

Proiectul de ordin are în vedere, în principal, următoarele modificări și completări:
a) detalierea procedurii de solicitare și obținere a confirmării dreptului operatorilor economici,
persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, de a presta servicii
transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice, în
România;
b) introducerea unor dispoziții legale noi cu privire la reconfirmarea drepturilor operatorilor
economici prevăzuți la lit. a);
c) completarea procedurii de vizare a atestatului;
d) înlocuirea drepturilor și obligațiilor titularilor de atestate cu Condițiile-cadru de valabilitate
asociate atestatelor destinate activităţii de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice;
e) completarea documentelor justificative anexate cererii de emitere a unui atestat cu
organigrama operatorului economic cuprinzând compartimentele responsabile cu desfăşurarea
activităţilor în domeniul pentru care solicită atestarea și declaraţia privind consimțământul în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal a reprezentantului legal/administratorului/directorului
general al operatorului economic;
f) modificarea unora dintre cerințele necesare atestării cum ar fi cerințele privind personalul
minim autorizat existent la momentul solicitării atestării și pe toată durata de valabilitate a atestatului
sau cele cu privire la dotarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor permise conform
tipului de atestat deţinut.
Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune
procesului de consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice.
Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la
adresa: licente.ee@anre.ro.
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