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REGULAMENT PENTRU AUTORIZAREA AUDITORILOR ENERGETICI 

REGULAMENT PENTRU ATESTAREA MANAGERILOR ENERGETICI ŞI  

ACREDITAREA SOCIETĂŢILOR PRESTATOARE  

DE SERVICII ENERGETICE 

 

CUPRINS 

 

ANEXA Nr. 1 

Regulament pentru autorizarea auditorilor energetici  

I Scop şi domeniu de aplicare  

II Autoritatea competentă  

III Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfăşurate ca 

parte a sistemelor de gestionare a energiei  

IV Clase şi tipuri de audituri energetice  

V Cerinţele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării  

VI Procedura de autorizare şi documentele necesare la solicitarea autorizării 

VII Emiterea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea utorizaţiilor 

de auditor energetic 

VIII Plata tarifului de autorizare auditor energetic persoană fizică sau 

persoană juridică, a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor 

energetic persoană fizică sau persoană juridică  

IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  



ANEXA Nr. 1 Model de autorizaţie de auditor energetic-persoană fizică  

ANEXA Nr. 2 Model de autorizaţie de auditor energetic-persoană juridică/PFA 

ANEXA Nr. 3 Model de ştampilă şi legitimaţie pentru auditor energetic 

persoană fizică  

ANEXA Nr.4 Definiţii, termeni de specialitate şi abrevieri  

ANEXA Nr. 5 Model cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic  

ANEXA Nr. 6 Model de cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic 

ANEXA Nr. 7 Codul de conduitǎ al auditorului energetic autorizat  

ANEXA Nr. 8 Model de cerere de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de 

auditor energetic 

ANEXA Nr. 9 Model de cerere de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de 

auditor energetic 

ANEXA Nr.10 Conţinutul cadru al Raportului anual privind activitatea de 

elaborare a auditorilor energetice de către persoanele juridice autorizate şi PFA  

 

ANEXA Nr. 2  

Regulament pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea 

societăţilor prestatoare de servicii energetice  

I Scopul şi domeniul de aplicare  

II Autoritatea competentă  

III Cerinţe pentru atestare şi acreditare  

IV Procedura de atestare a candidaţilor, documentele necesare la solicitarea 

atestării  

V Emiterea atestatului de manager energetic şi acordarea acreditării ca 

societate prestatoare de servicii energetice  

VI Modificarea atestatului de manager energetic; Modificarea condiţiilor care 

au stat la baza acordării acreditării  

VII Prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic  



VIII Suspendarea şi retragerea atestării; retragerea acreditării  

IX Plata tarifului de atestare manager energetic şi a tarifului de prelungire a 

valabilităţii atestatului de manager energetic  

X Dispoziţii tranzitorii şi finale  

ANEXA Nr.1 Model de cerere de înscriere la examenul de obţinere a 

atestatului de manager energetic  

ANEXA Nr.2 Model de cerere de prelungire a valabilităţii atestatului de 

manager energetic  

ANEXA Nr. 3 Model de atestat de manager energetic  

ANEXA Nr. 4 Termeni de specialitate  

ANEXA Nr.5 Conţinutul-cadru al Proiectului de management energetic  

ANEXA Nr.6 Model de cerere de solicitare a acreditării ca societate 

prestatoare de servicii energetice 


