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Rezultate atestare manageri energetici
16.05.2019
În data de 16.05.2019 a avut loc şedinţa Comisiei de atestare manageri energetici numită în
baza Deciziei nr. 400/DEFE/2018 a Şefului Departamentului pentru Eficienţă Energetică din cadrul
ANRE.
Conform Procesului Verbal nr. 43903 / 16.05.2019 al Comisiei au fost convocate 3 persoane
care au susținut interviul în vederea obținerii atestatului de manager energetic. Rezultatele atestării
sunt prezentate în tabelul de mai jos. Contestațiile cu privire la rezultatele examenului de atestare se
depun la sediul A.N.R.E în termen de trei zile de la data afișării acestora și se soluționează în termen
de 10 zile de la data depunerii, de către o comisie numită în acest scop.
Nr.
Crt.

Nume și Prenume

Tip atestat
obținut

1

STĂNCESCU
MIHAI LUCIAN

Industrie

2

PENTIUC RADU
DUMITRU

Industrie

3

TOMA TATIANA

Industrie

Operator economic
IREM SPA SIRACUSA
SUCURSALA
BUCUREȘTI
București
S.C ENERGO PROIECT
S.R.L
Suceava
Jud. Suceava
S.C RO INFOENERG
S.R.L
București

Punctaj

Rezoluția
Comisiei

76 puncte

Admis

94 puncte

Admis

86 puncte

Admis

Pentru a intra în posesia documentelor solicitate persoanele care au achitat tariful de
analiză a documentației în valoare de 600 de lei trebuie să achite diferența de plată a tarifului
de atestare ca manager energetic / prelungire a atestatului de manager energetic, în termen de
20 de zile de la data primirii facturii aferente solicitării depuse la ANRE.
Atestatele de manageri energetici și deciziile de prelungire a acestora se ridică de la sediul
A.N.R.E din Str. Constantin Nacu, Nr. 3, Sector 2, București, de luni până joi, între orele 8 - 16.00,
și vineri între orele 8 – 13:30, astfel:
- personal, pe baza cărții de identitate;
- prin delegat, pe baza unei împuterniciri olografe;
- prin curier rapid, contactat de către beneficiar.
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