AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcția Reglementări Tehnice

Notă de prezentare a proiectului de Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea
cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii
Prezentul proiect de Ordin supus consultării publice reprezintă varianta revizuită a Normei tehnice
privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, aprobate
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2011.
Revizuirea reglementării menţionate este determinată de necesitatea corelării şi completării
acesteia cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
domeniul instalţiilor electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, și a Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiectează, execută şi verifică instalţii electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 45/2016, cu
modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de ordin stabilește cerinţele specifice pentru operatorii economici și pentru personalul
care execută lucrări sub tensiune.
De asemenea, proiectul de act normativ corelează condiţiile de autorizare a electricienilor din
punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă cu cele privind lucrul sub tensiune şi cu cele
reglementate de Ordinul ANRE nr. 11/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Documentul conține prevederi referitoare la:
- metodele de lucru sub tensiune în instalațiile electrice;
- selecția, formarea profesională și autorizarea personalului care execută lucrări sub tensiune în
instalațiile electrice;
- dotarea cu mijloace de protecție, scule, dispozitive și echipamente de muncă pentru executarea
lucrărilor sub tensiune în instalațiile electrice;
- măsurile organizatorice și tehnice pentru executarea în condiții de siguranță a lucrărilor sub
tensiune în instalațiile electrice.
Față de varianta anterioară, în normă au fost introduse prevederi referitoare la lucrul sub tensiune
în instalaţii electrice de medie tensiune, având în vedere tendința de extindere a acestei categorii de
lucrări.
Invităm părțile interesate să transmită în scris, în termen de 30 zile,
observațiile/propunerile/sugestiile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice prin fax
la numărul 021.312.4365 (ANRE), precum și în format electronic editabil la adresa de e-mail
srtee@anre.ro.
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