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În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. g) şi h) din Legea nr. 121/2014 privind
eficiența energetică, cu modificările şi completările ulterioare, între atribuțiile şi responsabilitățile
principale ale Departamentului pentru eficiență energetică din cadrul Autorității Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, se numără “autorizarea
auditorilor energetici din industrie şi atestarea managerilor energetici”, respectiv “punerea la dispoziția
publicului şi actualizarea periodică a listei cu furnizorii disponibili de servicii energetice care sunt
calificați şi/sau certificați şi a calificărilor şi/sau a certificărilor acestora”.
În temeiul celor enunțate în antecedență, au fost aprobate, prin Decizia ANRE/DEE nr.
2794/17.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul pentru atestarea
managerilor energetici şi agrearea/autorizarea societăților prestatoare de servicii energetice şi
Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie.
Astfel, în urma ducerii la îndeplinire a prevederilor legale ale regulamentelor citate în
antecedență, coroborat cu cererile depuse la ANRE de persoanele fizice şi juridice interesate,
activitatea de atestare a managerilor energetici şi de agreere/autorizare a societăților prestatoare de
servicii energetice, precum şi cea de autorizare a auditorilor energetici din industrie a Departamentului
pentru eficiență energetică din cadrul ANRE s-a concretizat, în luna februarie 2019, după cum
urmează:
I. ATESTAREA MANAGERILOR ENERGETICI ŞI AGREAREA/AUTORIZAREA
SOCIETĂŢILOR PRESTATOARE DE SERVICII ENERGETICE
În data de 06.02.2019 a avut loc şedinţa Comisiei de atestare a managerilor energetici şi de
agreere/autorizare a societăților prestatoare de servicii energetice, numită în baza Deciziei nr.
400/DEFE/2018 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE.
În conformitate cu Procesul-verbal nr. 9948/06.02.2019 al Comisiei, în cadrul acestei ședințe
au fost convocate 3 persoane care au susținut interviul în vederea obținerii atestatului de manager
energetic. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Nume și
prenume

1

MĂRGINEAN
MARIUS

2

CARP
OVIDIU
CĂTĂLIN

3

POPESCU
VALENTIN

Tip atestat
obținut
Manager
energetic
pentru
industrie
Manager
energetic
pentru
industrie
Manager
energetic
pentru
localități

Operator economic

Punctaj

Rezoluția
Comisiei

S.C. RAAL S.A.
Localitatea Bistrița
Județul Bistrița-Năsăud

86
puncte

Admis

S.C. DELGAZ GRID S.A.
Localitatea Târgu Mureș
Județul Mureș

88
puncte

Admis

S.C. VAL CONSULTING
TEHNIC S.R.L.
București

89
puncte

Admis

2

În cadrul aceleiași ședințe, a fost analizat și dosarul pentru obţinerea atestatului de manager
energetic pentru industrie, depus de domnul BRÎNZEA CORNELIU. Candidatul nu a obținut, prin
notarea proiectului, media minimă necesară pentru a fi invitat să susțină interviul, fiind declarat
respins.
În data de 07.02.2019 a avut loc şedinţa Comisiei de atestare a managerilor energetici şi de
agreere/autorizare a societăților prestatoare de servicii energetice, numită în baza Deciziei nr.
400/DEFE/2018 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE.
În conformitate cu Procesul-verbal nr. 10478/07.02.2019 al Comisiei, în cadrul acestei
ședințe au fost convocate 4 persoane care au susținut interviul în vederea obținerii atestatului de
manager energetic. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Nume și
prenume

1

CRISTEL
MUREȘAN

2

VĂTĂMANU
COSMIN
IONUȚ

3

PLEȘCA
DOINA
MIHAELA

4

DOMNU
BOGDAN

Tip atestat
obținut
Manager
energetic
pentru
localități
Manager
energetic
pentru
industrie
Manager
energetic
pentru
industrie
Manager
energetic
pentru
industrie

Operator economic
S.C. FELIX PRO ENERGY
S.R.L.
Localitatea Gherla
Județul Cluj
S.C. QUARTZ MATRIX
S.R.L.
Localitatea Iași
Județul Iași

Punctaj

Rezoluția
Comisiei

87
puncte

Admis

87
puncte

Admis

S.C. MODERN CALOR S.A.
Localitatea Botoșani
Județul Botoșani

89
puncte

Admis

S.C. AGRANA ROMÂNIA
S.R.L.
București

91
puncte

Admis

În cadrul aceleiași ședințe, a fost propusă prelungirea valabilităţii atestatului de manager
energetic, după cum urmează:
a) manager energetic pentru industrie:
Nr.
crt.

Nume şi prenume

1

TUDOR FLORIN

2

ANDRONACHI VASILE
GABRIEL

3

FELEA IOAN

Operator economic
S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L.
Localitatea Voluntari
Judeţul Ilfov
Persoană fizică
Localitatea Comănești
Judeţul Bacău
S.C. ENERGY PERFORMANT
SYSTEMS S.R.L.
Localitatea Oradea
Judeţul Bihor
3

b) manager energetic pentru localităţi:
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Operator economic

1

HRISCU GHEORGHE

S.C. MANAGENERGIE EXPERT S.R.L.
Bucureşti

În data de 28.02.2019 a avut loc şedinţa Comisiei de atestare a managerilor energetici şi de
agreere/autorizare a societăților prestatoare de servicii energetice, numită în baza Deciziei nr.
400/DEFE/2018 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE.
În conformitate cu Procesul-verbal nr. 17931/28.02.2019 al Comisiei, în cadrul acestei
ședințe au fost convocate 5 persoane, dintre care 4 persoane au susținut interviul în vederea obținerii
atestatului de manager energetic. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Nume și prenume

Tip
atestat
obținut

Operator economic

Punctaj

Rezoluția
Comisiei

1

MIHU
GEORGETA

Industrie

S.C. HEILDELBERGCEMENT
ROMÂNIA S.A.
București

88 puncte

Admis

2

BERNEA
MONICA

Industrie

S.C. HEILDELBERGCEMENT
ROMÂNIA S.A.
București

94 puncte

Admis

3

CIOBANU
VICTORIA

Industrie

97 puncte

Admis

4

TUDOR EUGEN
LUCIAN

Localități

80 puncte

Admis

5

SOARE
CRISTIAN DAN

Industrie

-

Reprogramat

S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
BORZEȘTI
Loc. Onești
Jud. Bacău
S.C. SHIPS SCENTS
BUSSINES S.R.L.
Loc. Mangalia
Jud. Constanța
S.C. BA GLASS ROMÂNIA
S.A.
București

În cadrul aceleiași ședințe, a fost analizat și dosarul pentru obţinerea atestatului de manager
energetic pentru industrie, depus de domnul LĂZĂROAE IOAN AUREL, respectiv dosarul pentru
obţinerea atestatului de manager energetic pentru localităţi, depus de domnul URSU VIOREL. Aceşti
candidaţi nu au obținut, prin notarea proiectului, media minimă necesară pentru a fi invitaţi să susțină
interviul, fiind declaraţi respinşi.
Totodată, a fost propusă agrearea/autorizarea ca societate prestatoare de servicii energetice
pentru localități a operatorului economic S.C. SHIPS SCENTS BUSSINES S.R.L. din localitatea
Mangalia, județul Constanța.
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De asemenea, în cadrul ședinței a fost propusă prelungirea valabilităţii atestatului de manager
energetic pentru industrie, după cum urmează:
Nr. crt.

Nume și prenume

Operator economic

1

CHEBAC CĂTĂLIN

S.C. OTELINOX S.A.
Localitatea Târgoviște
Județul Dâmbovița
RA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ
– INSTITUTUL DE CERCETĂRI NUCLEARE
Localitatea Mioveni
Județul Argeș
S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS
S.R.L.
Localitatea Sibiu
Județul Sibiu

2

IVAN ELENA - RODICA

3

CIONI COSMIN IOSIF

4

NICULCEA TUDOR

S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A.
București

5

LECOIU ADRIAN

S.C. OMV PETROM S.A.
București

6

MOGOŞ FLORIN

S.C. ISOVOLTA S.A.
București

7

ILINA GERMINIA

S.C. OMV PETROM S.A.
București

II. AUTORIZAREA AUDITORILOR ENERGETICI
În data de 26.02.2019 a avut loc şedinţa Comisiei de autorizare a auditorilor energetici din
industrie, numită în baza Deciziei nr. 401/DEFE/2018 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă
Energetică din cadrul ANRE.
În conformitate cu Procesul-verbal nr. 16709/26.02.2019, în cadrul ședinței a fost propusă
acordarea autorizaţiei de auditor energetic, persoană fizică, după cum urmează:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Tip autorizație
solicitată

Rezoluția Comisiei

1

SCRIPCARIU MIRCEA

Clasa I
ELECTROENERGETIC

Admis

2

LEONTE ELENA
DANIELA

Clasa I
TERMOENERGETIC

Admis

5

De asemenea, a fost propusă acordarea autorizaţiei de auditor energetic, persoană juridică,
după cum urmează:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Tip autorizație
solicitată

Rezoluția Comisiei

1

S.C. TÜV RHEINLAND
ROMANIA S.R.L.

Clasa II
COMPLEX

Admis

Pe pagina de internet a ANRE, la secțiunea Eficiență Energetică, se regăsesc listele publice cu
datele actualizate ale managerilor energetici, respectiv ale auditorilor energetici.
Consultarea listelor publice pentru manageri energetici se poate face accesând următoarea
adresă: http://213.177.15.183/PublicLists/ListeEficienta/ManagerEF
Consultarea listelor publice pentru auditori energetici se poate face accesând următoarea
adresă: http://213.177.15.183/PublicLists/ListeEficienta/AuditoriPFEF
Precizăm că pentru o căutare avansată se pot utiliza filtrele de tip: nume manager/auditor
energetic, nume societate comercială care a desemnat managerul energetic atestat ANRE, județ,
localitate, stare atestat/autorizație.
III. NOUTĂŢI
LEGISLATIVE
ÎN
DOMENIUL
MANAGEMENTULUI
ENERGETIC ŞI AL ELABORĂRII AUDITURILOR ENERGETICE
În cursul lunii martie a fost emisă Decizia ANRE-DEE nr. 366/2019 privind aprobarea
machetelor pentru declarația de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză
energetică a consumatorului de energie. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 185 din 07.03.2019 şi poate fi consultată în format electronic, pe pagina de internet a
ANRE, accesând următoarea adresă:
https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en
Machetele anexate deciziei sunt disponibile în format editabil la aceeași adresă și trebuie
transmise anual, până la data de 30 aprilie, atât în format letric, la adresa Str. Constantin Nacu nr. 3,
Sector 2, București, Cod poștal 020995, cât și în format electronic, pe portalul ANRE.
Încărcarea electronică a machetei, pe portalul ANRE, se face cu ajutorul unui nume de
utilizator și a unei parole, iar pentru intrarea în posesia acestora este necesară transmiterea unei
solicitări către Departamentul pentru eficiență energetică din cadrul ANRE, la adresa de e-mail:
info.eficiență@anre.ro.

6

