
Capitolul VI - Activităţi supuse atestării

Art. 11.Categoriile  de  instalaţii  electrice,  pentru  proiectarea,  executarea  şi  verificarea  cărora  un 
operator economic solicită Atestat, sunt:

a) instalaţii  electrice  de  joasă  tensiune:  instalaţii  electrice  de  utilizare  de  joasă  tensiune, 

branşamente,  linii  electrice,  aeriene  sau  subterane,  de  joasă  tensiune,  posturi  de 

transformare şi staţii electrice (partea de joasă tensiune), precum şi partea electrică (partea 

de joasă tensiune) a centralelor electrice;

b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, 

linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii 

electrice (partea de medie tensiune), precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) 

a centralelor;

c) instalaţii  electrice  de  înaltă  tensiune:  linii  electrice  aeriene  sau  subterane,  cu  tensiuni 

nominale de 110 kV ÷ 400 kV, staţii electrice de conexiune/ staţii electrice de conexiune 

şi transformare, cu tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV.

Art. 12.Atestatele emise de Autoritatea competentă sunt:

a) Atestat de tip A - încercări de echipamente şi instalaţii electrice;

b) Atestat de tip A1- încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune;

c) Atestat  de  tip  A2-  încercări  de  echipamente  şi  instalaţii  electrice  de  joasă  şi  medie 

tensiune;

c1) Atestat de tip A3 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice, în vederea certificării 

conformităţii centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile;

d) Atestat de tip B - proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru 

incinte/  construcţii  civile  şi  industriale,  branşamente aeriene şi  subterane,  la  tensiunea 

nominală de 0,4 kV; 

e) Atestat  de tip  Bp - proiectare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ 

construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 

0,4 kV;

f) Atestat  de tip  Be  - executare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ 

construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 

0,4 kV;



g) Atestat  de tip  Bi  - executare de instalaţii  electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ 

construcţii civile şi industriale;

h) Atestat de  tip  C1A  - proiectare  de  linii  electrice,  aeriene  sau  subterane,  cu  tensiuni 

nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară 

de cel mult 20 kV;

i) Atestat de  tip  C1B  -  proiectare  de  linii  electrice,  aeriene  sau  subterane,  cu  tensiuni 

nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară 

de cel mult 20 kV;

j) Atestat de  tip  C2A  - executare  de  linii  electrice,  aeriene  sau  subterane,  cu  tensiuni 

nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară 

de cel mult 20 kV;

k) Atestat de  tip  C2B  - executare  de  linii  electrice,  aeriene  sau  subterane,  cu  tensiuni 

nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară 

de cel mult 20 kV;

l) Atestat de tip D1 - proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 

110 kV ÷ 400 kV;

m)Atestat de tip D2 - executare de linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 

110 kV ÷ 400 kV; 

n) Atestat de tip E1 - proiectare de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a 

centralelor;

o) Atestat de tip E2 - executare de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor;

p) Atestat  de tip  E2MT- executare de lucrări la instalaţii electrice aferente părţii de medie 

tensiune a staţiilor electrice;

q) Atestat de tip E2PA- executare de lucrări la instalaţii electrice de protecţie şi automatizări 

din staţiile electrice;

r) Atestat de tip  F -  executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor 

electrice/ defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene;

s) Atestat  de tip  Fv- executare de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor 

electrice;

t) Atestat  de tip  Fd- executare de lucrări de defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor 

electrice aeriene.


