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I.

PREVEDERI LEGISLATIVE
ENERGETICE

ÎN

DOMENIUL

EFICIENŢEI

În conformitate cu prevederile art.3 al Legii nr. 121/2014 privind eficienţa
energetică, în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
denumită în continuare ANRE, a fost înfiinţat Departamentul pentru eficienţă
energetică, prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 95/2014, publicat în MO nr. 737/2014.
Atribuţiile şi responsabilităţile principale ale Departamentului pentru eficienţă
energetică prevăzute de prevederile alin. 2 ale art. 3 al Legii nr. 121/2014 privind
eficienţa energetică sunt următoarele, şi anume :
a) elaborarea propunerilor de politici şi legislaţie secundară în domeniul eficienţei
energetice;
b) monitorizarea stadiului implementării Planului naţional de acţiune în domeniul
eficienţei energetice şi a programelor aferente de îmbunătăţire a eficienţei energetice la
nivel naţional, precum şi a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii
energetice şi a altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
c) asigurarea supravegherii pieţei de echipamente şi aparate pentru care există
reglementări specifice privind eficienţa energetică şi proiectarea ecologică;
d) cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internaţionale în vederea
promovării utilizării eficiente a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului;
e) transmiterea către Guvern, în vederea informării Comisiei Europene, până la data de
30 aprilie a fiecărui an, începând cu anul 2015, a unui raport privind progresul înregistrat
în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică, întocmit în conformitate
cu anexa nr. 11, partea 1;
f) elaborarea de norme şi reglementări tehnice în scopul creşterii eficienţei energetice
în toate domeniile de activitate;
g) autorizarea auditorilor energetici din industrie şi atestarea managerilor energetici;
h) punerea la dispoziţia publicului şi actualizarea periodică a listei cu furnizorii
disponibili de servicii energetice care sunt calificaţi şi/sau certificaţi şi a calificărilor
şi/sau a certificărilor acestora;
i) participarea la evaluarea tehnică, avizarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii în
domeniul eficienţei energetice, pentru care se cere finanţare de la bugetul de stat şi din
alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului;
j) elaborarea sintezei stadiului implementării programelor de eficienţă energetică de
către operatorii economici;
k) cooperarea cu instituţiile abilitate la realizarea unor evaluări pe termen scurt, mediu
şi lung privind evoluţia raportului cerere-ofertă de energie şi a calculului indicatorilor
de eficienţă energetică la nivel naţional;
l) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie la consumatori, prin acţiuni
complementare activităţii de reglementare;
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m) elaborarea, inclusiv prin cofinanţarea de la bugetul de stat sau din surse proprii, a
unor studii pentru fundamentarea programelor naţionale de eficienţă energetică şi
participarea la proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficienţă energetică
şi energii regenerabile, iniţiate de organisme internaţionale;
n) participarea la fundamentarea ţintelor indicative de economisire a energiei şi a
măsurilor de realizare a acestora;
o) monitorizarea acordurilor voluntare iniţiate de autorităţile competente;
p) sprijinirea, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, a autorităţilor administraţiilor publice centrale
pentru respectarea obligaţiei de a achiziţiona doar produse, servicii şi clădiri cu
performanţe înalte de eficienţă energetică, în măsura în care aceasta corespunde
cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită,
conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient de concurenţă;
q) sprijinirea autorităţilor competente la elaborarea programelor de îmbunătăţire a
eficienţei energetice, programe finanţate din bugetele acestor autorităţi.
Prevederile legislative cuprinse în cadrul Legii nr. 121/2014 privind eficienţa
energetică vizează :
 Operatorii economici au responsabilitatea realizării unui audit energetic o dată la
4 ani pe întregul contur de consum energetic.
 Societăţile care pun în aplicare un sistem de management al energiei sau
de mediu certificat de un organism independent în conformitate cu
standardele europene sau internaţionale relevante, sunt exceptate de la
această obligaţie.
 Ministerul Economiei trebuie să dezvolte programe şi scheme de sprijin
pentru a încuraja IMM-urile să elaboreze audituri energetice
 Autorităţile localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori :
 întocmesc programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice
 Autorităţile localităţilor cu o populaţie mai mare de 20.000 locuitori :
 întocmesc programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice
 numesc un manager energetic atestat de ANRE sau încheie contract de
management energetic cu PFA sau cu o societate prestatoare de servicii
energetice
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În luna decembrie 2014, prin Decizia ANRE/DEE nr. 2794/17.12.2014,
publicată în MO 25/13.01.2015, a fost aprobat Regulamentul pentru atestarea
managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi
Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie .
În temeiul dispoziţiilor art.3 alin. (2) lit. g) din Legea nr.121/2014 privind
eficienţa energetică, Departamentul pentru eficienţă energetică din cadrul ANRE are
responsabilitatea de a atesta manageri energetici şi de a autoriza auditori energetici.
În contextul art. 9 alin. (13) din Legea 121/2014 s-a impus introducerea cerinţelor
şi a condiţiilor pentru atestarea managerilor energetici pentru localităţile cu peste 20.000
locuitori.
Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor
prestatoare de servicii energetice şi Regulamentul pentru autorizarea auditorilor
energetici din industrie aduc faţă de regulamentele aprobate prin Ordinul preşedintelui
ANRE nr.38/2013 următoarele elemente noi :
- regulamentele sunt emise de către Departamentul pentru eficienţă energetică din
cadrul ANRE ;
- inserarea referintei la Ghidul de elaborare a auditurilor energetice aprobat prin Decizia
preşedintelui ANRE 2123/2014;
- precizări privind criteriile minime care trebuie respectate la elaborarea auditurilor
energetice - cerinţă impusă de Directiva UE/27/2012 şi implicit de Legea 121/2014;
- condiţii de agreere pentru formatorii profesionali care organizează cursuri de
specialitate în domeniul elaborării auditurilor energetice şi respectiv domeniul
managementului energetic;
- la solicitarea operatorilor economici au fost introduce noi domenii de licenţă , eligibile
pentru atestarea managerilor energetici : inginerie electronică şi telecomunicaţii,
ingineria transporturilor, ingineria materialelor;ingineria mediului;
- absolvenţii cursurilor de masterat în domeniul eficienţei energetice precum şi
specialiştii cu titlu de doctor în domeniu sunt absolviţi de efectuarea cursului de
specialitate în domeniul elaborării auditurilor energetice sau managementului energetic,
după caz;
- au fost introduse precizări privind necesitatea absolvirii cursurilor de specializare în
domeniul elaborării auditurilor energetice în funcţie de tipul de autorizaţie solicitată;
- au fost exemplificate tipurile de autorizaţii necesare persoanelor fizice care fac parte
din echipa de 3 auditori energetici ai unei persoane juridice, la solicitarea autorizării
acesteia;
- s-a introdus cerinţa ca echipamentele necesare pentru măsurătorile din cadrul
bilanţurilor energetice, să fie verificate metrologic;
- a fost inserată Lista de echipamente care include minimum de aparate necesare
efectuării măsurătorilor la elaborarea auditurilor energetice;
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- a fost introdus capitol nou privind condiţii, cerinţe şi tarif necesare la eliberarea
duplicatului autorizaţiei de auditor energetic, atestatului de manager energetic;
- a fost făcută precizarea că după încetarea valabilităţii prelungirii autorizaţiei sau
atestatului este necesară o nouă solicitare în acest sens;
- au fost introduse precizări privind condiţiile de modificare a autorizaţiei de auditor
energetic persoană juridică şi necesitatea achitării unui tarif aferent serviciului solicitat;
- au fost introduse precizări privind condiţiile de eliberare a unui duplicat al autorizaţiei
de auditor energetic, al atestatului de manager energetic sau al deciziilor de prelungire
a acestora şi necesitatea achitării unui tarif aferent serviciului solicitat;
-au fost revizuite condiţiile de suspendare şi retragere ale autorizaţiilor de auditori
energetici şi atestatelor de manageri energetici;
- în cadrul anexelor privind cererile de obţinere a autorizaţiei, atestatului sau deciziilor
de prelungire corespunzătoare a fost introdusă rubrica „Plătitor” întrucât erau necesare
informaţii pentru emiterea facturilor privitoare la tarifele aferente solicitărilor
respective;
- au fost introduse obligaţii de raportare pentru managerii energetici care prestează
activitatea ca şi PFA şi obligaţii de raportare pentru societăţile prestatoare de servicii
energetice;
- au fost introduse cerinţele şi a condiţiile pentru atestarea managerilor energetici pentru
localităţile cu peste 20.000 locuitori;
- au fost făcute precizări privind condiţiile în care societăţile prestatoare de servicii
energetice pot încheia contracte de management energetic cu autorităţile locale din
localităţile cu peste 20.000 locuitori.
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II.

ATESTAREA
MANAGERILOR
FEBRUARIE 2017

ENERGETICI

ÎN

LUNA

În data de 16.02.2017 a avut loc şedinţa Comisiei de atestare manageri energetici
numită în baza Deciziei nr. 209/DEE/2016 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă
Energetică din cadrul ANRE.
Conform Procesului Verbal nr. 11673 / 16.02.2017 al Comisiei a fost convocat
un număr de 4 persoane care au susţinut interviul în vederea obţinerii atestatului de
manager energetic. Rezultatele atestării sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Nr.crt.

Nume și
Prenume

1

TĂNASE
PETRU
CRISTIAN

2

PĂUN
DRAGOȘ
GEORGE

3

ULUI
LAURENȚIU
NICOLAE

Manager
energetic
pt.
industrie

NAUMOF
OCTAVIAN

Manager
energetic
pt.
industrie
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Tip atestat
obţinut
Manager
energetic
pt.
industrie
Manager
energetic
pt.
industrie

Operator economic
S.C GOODMILLS
ROMÂNIA S.A
Loc. Pantelimon
Jud. Ilfov
S.C ESCOSERV
PARTENER S.R.L
Loc. Smeura
Jud. Argeș
S.C VEL PITAR S.A
RÂMNICU
VÂLCEA
Loc. Râmnicu Vâlcea
Jud. Vâlcea
S.C PETROTEL
LUKOIL S.A
Loc. Ploiești
Jud. Prahova

Rezoluţia
Comisiei
Admis

Admis

Admis

Admis

Pe ordinea de zi a şedintei au fost deasemenea şi următoarele solicitări,
rezoluţia comisiei fiind prezentată în tabelele de mai jos:
a) prelungire atestate de manager energetic :
Nr.
Rezoluţia
Nume şi Prenume
Operator economic
Crt.
comisiei
S.C DAEWOO
ANDREI IOLANDA
MANGALIA HEAVY
Acordată
1.
LUCIA
INDUSTRIES S.A
S.C COMPANIA DE
Acordată
2. MUNTEANU CORNELIU TRANSPORT PUBLIC
S.A ARAD
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b) Aviz formatori profesionali :
Nr.
Crt.

Unitate de invăţământ

Universitatea Dunărea de
Jos din Galați,
1.
Departamentul de
Formare Continuă și
Transfer Tehnologic

Solicitare

Rezoluţia comisiei

aviz în vederea
organizării cursurilor
de specialitate în
domeniul manageri
energetici pentru
localități

Aviz favorabil

În data de 28.02.2017 a avut loc şedinţa Comisiei de atestare manageri energetici
numită în baza Deciziei nr. 209/DEE/2016 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă
Energetică din cadrul ANRE.
Conform Procesului Verbal nr. 14945 / 28.02.2017 al Comisiei a fost convocat
un număr de 4 persoane care au susţinut interviul în vederea obţinerii atestatului de
manager energetic. Rezultatele atestării sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Nr.crt.

Nume și
Prenume

Tip atestat
obţinut

Operator economic

Rezoluţia
Comisiei

1

UDRESCU
GEORGIAN
LUCIAN

Manager
energetic
pt.
industrie

S.C MACOFIL S.A
Loc. Târgu Jiu
Jud. Gorj

Admis

2

DRĂGAN
IULIU RAREȘ

3

ENESCU
ILEANA
SIMONA

4

LĂZĂREAN
OVIDIU
SORIN

Manager
energetic
pt.
industrie
Manager
energetic
pt.
industrie
Manager
energetic
pt.
industrie

S.C TENARIS
SILCOTUB S.A
Loc. Zalău
Jud. Sălaj
S.C ENEGAV
ENERGY S.R.L
Loc. Târgoviște
Jud. Dâmbovița
S.C GEIGER
TRANSILVANIA
S.R.L
Loc. Cristești
Jud. Mureș
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Admis

Admis

Admis

A fost acordată prelungirea următorului atestat de manager energetic :
Nr.
Crt.
1.

III.

Nume si Prenume

Operator economic

LUNCĂ CONSTANTIN

S.C FERMADOR S.R.L

AUTORIZAREA AUDITORILOR
FEBRUARIE 2017

ENERGETICI

ÎN

LUNA

În data de 16.02.2017 a avut loc şedinţa Comisiei de autorizare auditori energetici
numită în baza Deciziei nr. 210/DEE/2016 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă
Energetică din cadrul ANRE.
Conform Procesului verbal Nr.11675/16.02.2017 au fost acordate următoarele:
1) autorizaţii de auditori energetici persoane fizice :
Tip autorizaţie
Nr.crt.
Nume si Prenume
solicitată
FĂRCAȘ PAUL
CLASA I
1
LUCIAN
COMPLEX
2) autorizaţii de auditori energetici persoane juridice :
Tip autorizaţie
Nr.crt.
Nume si Prenume
solicitată
S.C TUVKARPAT
CLASA II
1
S.R.L
COMPLEX

Rezoluţia
Comisiei
Admis

Rezoluţia
Comisiei
Admis

Pe website-ul propriu al ANRE, la capitolul Eficienţă Energetică, se regăsesc
listele publice cu datele actualizate ale managerilor energetici, respectiv ale
auditorilor energetici.
Consultarea listelor publice pentru manageri energetici se poate face
utilizând următoarele filtre: nume şi prenume manager energetic, societate
comercială care şi-a desemnat managerul energetic atestat ANRE, judeţ,
localitate, stare atestat de manager energetic (autorizat/expirat).
http://213.177.15.183/PublicLists/ListeEficienta/ManagerEF
Consultarea listelor publice pentru auditorii energetici se poate face
utilizând următoarele filtre: nume şi prenume auditor energetic, judeţ, localitate,
stare autorizaţie de auditor energetic (autorizat/expirat).
http://213.177.15.183/PublicLists/ListeEficienta/AuditoriPFEF
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