AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Departamentul pentru Eficienţă Energetică
Direcția Generală Eficienţă Energetică, Surse Regenerabile, Cogenerare şi Energie
Termică

31.01.2018
ANUNŢ

Comisia de atestare a managerilor energetici, numită în baza Deciziei ANRE-DEE nr.
316/2017, a analizat proiectul de management energetic depus de dl. Mîrț Iacob în vederea obţinerii

atestatului de manager energetic acordând nota 3,48 pentru această lucrare.
Conform Articolului 18, alineatul (9), din Anexa 1 la Decizia ANRE-DEE nr. 2794/2014, cu
modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor

energetici şi agrearea/autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice și a Regulamentului pentru
autorizarea auditorilor energetici din industrie, solicitantul Mîrț Iacob nu a obținut nota minimă necesară,

respectiv nota 7,5 , pentru a fi invitat să susțină interviul în vederea obţinerii atestatului de manager
energetic.
Potrivit Articolului 18, alineatul (9), din Regulament solicitantul Mîrț Iacob nu a promovat
examenul de atestare fiind declarat respins.
Conform Articolului 30, alineatul (1), lit c), din Regulament, din totalul sumei de 3000 de lei (
sumă achitată cu factura numărul MAN00001917/09.02.2017), nu se restituie suma de 600 de lei,
reprezentând tariful de analiză a documentației. Pentru diferența de 2400 de lei puteți adresa
serviciului Financiar / Contabilitate al ANRE o cerere de restituire a acestei sume.
Conform Articolului 20, alineatul (1), din Decizia ANRE-DEE numărul 2794 / 17.12.2014,
cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
managerilor energetici și agrearea/autorizarea societăților prestatoare de servicii energetice și a
Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, contestațiile cu privire la
rezultatul atestării se depun la ANRE-DEE în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor și se
soluționează de către o comisie numită în acest scop, în termen de 10 zile de la data depunerii.
Rezultatele contestațiilor se publică pe pagina de internet a ANRE-DEE.
Solicitanții nemulțumiți de rezultatele contestațiilor se pot adresa instanțelor de contencios
administrativ, conform legii.
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