
ISC ORGANIZEAZA IN PERIOADA 03 – 07 IUNIE 2019 SESIUNE DE AUTORIZARE RTE 
 
Data limita de pedunere a dosarului de autorizare este 16 APRILIE 2019 
 
 
Dosarul transmis de solicitantul cetăŃean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 

 
 
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată și semnată.  
Pe cerere se vor bifa:  
         - domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obțiunea D și/sau T; 
         - opțiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menționate să fie publicate pe site-
ul ISC; 
         - se va preciza IJC –ul de unde se vor ridica autorizația și legitimația (ulterior admiterii la examen). 
 
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în 
cadrul capitolului "Experienţa profesională", se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu, cu specificarea 
categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă 
profesională; 
 
c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții, 
etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate și a funcției îndeplinite, datat, nume în clar și 
însușit prin semnătură; 
 
d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de învățământ superior de lungă durată, certificată olograf 
privind conformitatea cu originalul se scrie CONFORM CU ORIGINALUL, se semnează şi se datează), de către 

solicitant; 
 
e) copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU 
ORIGINALUL, se semnează şi se datează), de către solicitant; 

 
 
f) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a 
suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută 
pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la 
procedură, datată și semnată, (se vor bifa opţiunile adecvate - sunt/nu sunt, după caz). 

 
g) adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a 
candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime; 
 

h) trei fotografii color format 3 x 4 cm, recente;  
 
i) copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru 
domeniile la care se solicită aceasta, în condițiile art. 9 alin. (5)*, certificată olograf privind conformitatea cu originalul 
(se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant; 

  
      * Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale 
combustibile", 8.1 "Reţele electrice și 8.4 " Reţele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea 
acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din 
procedură, deţin de minimum 5 ani împliniţi la data depunerii dosarului o legitimaţie valabilă de 
electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze 
naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea naţională de reglementare 
competentă, potrivit legii;  
 
j) acord prelucrare date cu caracter personal – RTE. 


