
CURS DE PERFECŢIONARE 

PREGĂTIREA TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE 

PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR 

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în 

conformitate cu art. 17 din “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, 

execută şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”, aprobat prin Ordinul 

preşedintelui ANRE nr. 11/13.03.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 21-03-2013, 

cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr. 116/2016  şi în baza adresei nr. 34 din 

17.02.2015 a preşedintelui ANRE, organizează cursuri de pregătire teoretică în domeniul 

instalaţiilor electrice, necesare înscrierii la examenul de autorizare organizat de ANRE. 

Cursurile se organizează la Facultatea de  Inginerie a Instalaţiilor, B-dul 21 Decembrie 

nr. 128-130, Cluj-Napoca, fiind susţinute de cadre didactice universitare din facultate. 

Durata modului de curs este de 3 zile (20 de ore). 

Contravaloarea cursului este de 450 lei.  

Plata se face la Caseria UTC-N, Str. Daicoviciu Nr.15 

sau prin Ordin de plată, folosind următoarele date: 

 

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Cod Fiscal: 4288306 

IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX  

Trezoreria Cluj 

cu menţiunea obligatorie: “Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor - pentru cursul de 

pregătire electricieni” 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele: 

- Dosar plic 

- Cerere de înscriere (se completează conform formularului anexat ) 

- Copie act de identitate 

- Copie certificat de naştere 

- Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

- Copie după acte de studii sau certificate care să ateste calificarea profesională 

Inscrierile se fac la secretariatul Departamentului de Ingineria Instalaţiilor, Facultatea de 

Inginerie a Instalaţiilor,  Universitatea  Tehnică  din  Cluj-Napoca,  B-dul  21  Decembrie nr. 

128-130, Sala I 106, la d-na Mariana MILITARU, tel. 0264-202508, e-mail: 

ana.militaru@insta.utcluj.ro 

Următorul modul de curs va avea loc în perioada  

29-31 octombrie 2021, (cursul începe vineri, ora 1500) 

Depunerea dosarelor prin e-mail se va face 

în perioada 4 – 27  octombrie 2021 

mailto:ana.militaru@insta.utcluj.ro


 

 

 

CERERE DE INSCRIERE 

pentru cursul de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice 

 

Subsemnatul  …………………………………………………………………… 

domiciliat în …………………………………………………………………….. 

posesor al actului de identitate BI/CI seria…………. Nr…………… eliberat de 

………………….... la data …………………………………………………… 

având CNP ………………………………………………      

prin prezenta solicit înscrierea la cursurile de Pregătire teoretică în domeniul 

instalaţiilor electrice, organizat de Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor din 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

Doresc să mă înscriu la examenul de autorizare pentru gradul ……………….. 

Date de contact: 

Nr. Tel. …………………………. 

Adresa e-mail ……………………………………………………….. 

 

 

Data:       Semnătura, 

 

 

 

 

 



CONTRACT DE SCOLARIZARE 

Intre, 

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul social în  Cluj-Napoca, str. 

Memorandumului nr.28, cod fiscal/ cod unic de înregistrare 4288306,  cont bancar RO35 TREZ 2162 

0F33 0500 XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, reprezentată prin prof. dr. 

ing.Vasile TOPA, având funcţia de  rector, ec. Laura RUS în calitate de director economic, şi conf. dr. 

ing. Florin DOMNITA având funcţia de Decan, în calitate de prestator de servicii, de perfecţionare 

profesională, denumit în continuare FURNIZOR,  

şi, 

SC ……………………………………………………... cu sediul în localitatea ……………… str. 

……………..nr………….., ap….., jud. …….., telefon…………………., inmatriculată la registrul 

comerţului ……………………………., cod fiscal ………………………………, cont bancar nr. 

…………………………………  la banca ………………………….……, reprezentat prin 

………………………….., având funcţia de administrator, denumit în continuare BENEFICIAR, 

Prezentul contract  are ca obiect “Cursul de pregatire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice”, 

necesar înscrierii la examenul de autorizare organizat de ANRE. Cursul se organizează la sediul 

Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Durata 

modului de curs este de 3 zile (20 de ore). Firma plateşte pentru........................................................ 

.................................................................................................................................suma de................ lei 

contravaloarea cursului, la caseria Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca din str. C. Daicoviciu Nr.15 

sau prin virament bancar în contul RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la Trezoreria 

Municipiului Cluj-Napoca.  

 

FURNIZOR,      BENEFICIAR, 

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA      SC………………………………………

  

  RECTOR,      ADMINISTRATOR, 

Prof.dr.ing.Vasile TOPA    

 …………………………………………..  

DIRECTOR ECONOMIC, 

 Ec. Laura RUS 

 OFICIU JURIDIC, 

Jurist Cristina SZEKELY 

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR 

  DECAN, 

Conf.dr.ing.Florin DOMNIŢA 

.............................................. 


