
ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile “Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care 

desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 182/2020, 

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, desfăşurarea examenelor 

trebuie să respecte toate măsurile prevăzute de legislaţie. 

 

Programul de organizare și desfășurare: 

 

17 - august - 2021 Publicarea anunțului 

18 – august - 2021 17 - septembrie - 2021 Înscrierea candidaților (*) 

17 - septembrie - 2021 (data poştei) Termen final de înscriere 

08 – octombrie - 2021 

Data limită pentru publicarea în portal a listei 

tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/ nu 

îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament), cu 

indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul, 

și cu precizarea centrului în care vor fi programați 

15 – octombrie - 2021 

Data limită pentru completarea dosarelor (după 

caz) 

22 - octombrie - 2021 

Publicarea listei finale a tuturor candidaților 

(solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen/ nu 

îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament -

neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, 

unde este cazul şi Nominalizarea centrelor 

27 – octombrie - 2021 

Publicarea listelor aferente fiecărui centru, cu 

precizarea seriei în care vor fi programați candidații. 

28 - octombrie 19 - noiembrie - 2021 Desfășurarea examenelor de autorizare 

24 - noiembrie – 2021 Publicarea rezultatelor pe pagina de internet 

3 - decembrie – 2021 Data limită pentru înregistrarea contestațiilor 

17 - decembrie - 2021 Publicarea rezultatelor analizării contestațiilor 

 (*) Înscrierea se face prin transmiterea documentelor prin intermediul: 

a) serviciilor poștale/ firme de curierat, pe suport hârtie, suport magnetic (CD/DVD/MS); 

b) e-mail la adresa: instalatori@anre.ro; 

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. 
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