Curs de pregatire in vederea autorizarii ANRE
Asociatia Româna a Electricienilor AREL organizeaza cursuri de pregatire teoretica si practica în
vederea participarii la primul examen de autorizare ANRE sau pentru reinoirea autorizatiei ANRE,
pentru toate gradele .
PREVEDERI LEGALE
În conformitate cu prevederile art. 25 alin.1 si art. 37, ale ,,Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor
tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice” aprobat prin ordinul Presedintelui
ANRE nr.11 / 2013 publicat in MO nr.152 / 21.03.2013.
Art.25 alin.1 Participarea la primul Examen, indiferent de gradul i tipul solicitat, este permis
numai dup ce candidatul face dovada c a urmat un curs de preg tire teoretic în domeniul
instala iilor electrice.
Art.37 Pentru preg tirea teoretic corespunz toare a persoanelor fizice care desf oar activit i de
proiectare/execu ie în domeniul energiei electrice, Electricienii Autoriza i au obliga ia de a urma, cel
pu in o dat la 5 ani, un curs de preg tire teoretic organizat de un furnizor de formare profesional
sau institu ie de înv mânt superior, conform prevederilor 0 alin. (2) i alin. (3).
GRUP TINTA
Electricieni care îsi propun sa sustina examenul de autorizare si reautorizare ANRE.
DURATA CURSULUI
Programul are o durata de 20 ore de formare, fiind un program de perfectionare intensiv, care va
cuprinde notiuni de electrotehnica, legislatie, norme tehnice si aplicatii corespunzatoare gradului de
autorizare solicitat , in conformitate cu tematica aprobata de ANRE, publicata de aceasta.
CONDITII DE ACCES
Dosarul de înscriere cuprinde urmatoarele acte necesare:
- cerere de înscriere;
- copie CI;
- copie diploma de studii (certificat calificare în domeniul electric);
- acte doveditoare vechime electrician
PREZENTARE GENERALA A CURSULUI
Programa de pregatire, are drept scop perfectionarea profesionala a electricienilor din domeniu, prin
dezvoltarea de noi competente pe baza celor dobândite anterior, însusirea unor cunostinte avansate,
completarea si actualizarea cunostintelor de legislatie, a regulamentelor si normativelor specifice
domeniului de activitate.
Cursul are un caracter practic - aplicativ, cu exemple practice, studii de caz, combinând prezentari ale
legislatiei si a normativelor tehnice, seminarii de comentarii pe baza normativelor, rezolvarea de
probleme si chestionare urmarind tematica de concurs.
OBIECTIVELE CURSULUI
La finalul cursului, absolventul îsi va completa si actualiza cunostintele de specialitate, legislatie, a
regulamentelor si a normativelor specifice domeniului electric.
STRUCTURA CURSULUI
Cursul este structurat în trei module, astfel:
MODULUL 1 – ELECTROTEHNICA APLICATA. Acest modul pune accent pe întelegerea
fenomenelor fizice, în scopul de a-l ajuta pe cursant sa înteleaga problemele tratate, specifice
instalatiilor electrice.
MODULUL 2 – LEGISLATIE, urmareste însusirea legislatiei în domeniu
MODULUL 3 – NORMATIVE TEHNICE, are la baza cunoasterea normativelor ce reglementeaza
domeniul de activitate, dezvoltarea competentelor privind lucrul în instalatiile electrice
MODULUL 4 Aplicatii
OBSERVATII PRIVIND EVALUAREA CURSANTILOR
- instrumentul prin care se realizeaza evaluarea este similara testului
Participantii care promoveaza examenul vor primi un certificat de absolvire necesar înscrierii
pentru examenul de autorizare ANRE
PRETUL CURSULUI
- gratuit / electrician cursant membru AREL cu cotizatia platita integral pe anul 2014.
- 300 lei ( cu tva inclus) alti electricieni solicitanti

