
  

 

Servicii de consultanţă Management Energetic, ce vor fi prestate pe durata contractului 

Nr. 

Crt. 

                                                                                   Sistem de                                                                 

consultanta  

                                                                                    Management 

Energetic 

 Activitati de  

 Management Energetic 

BASIC 

NOU 

1. Conformitate ANRE 
 

1.1. 

Declarație ANRE de consum total de energie  

- in conditiile punerii la dispozitia Prestatorului, prin e-mail, fax sau direct 

cel tarziu pana la 15 Februarie a anului in curs pentru anul precedent, a 

datelor statistice necesare solicitate de acesta Beneficiarului (cu termen 

de depunere la ANRE până la data de 30 Aprilie a fiecărui an) 

Elaborare 

1.2. 

Chestionar ANRE de analiza energetica 

- in conditiile punerii la dispozitia Prestatorului, prin e-mail, fax sau 

direct, cel tarziu pana la 15 Februarie a anului in curs pentru anul 

precedent, a datelor statistice necesare solicitate de acesta 

Beneficiarului (cu termen de depunere la ANRE până la data de 30 

Aprilie a fiecărui an) 

Elaborare 

1.3. 

Transmite la ANRE până la data de 30 septembrie a anului în care a 

fost elaborat Programul de măsuri de eficienţă energetică şi ulterior 

realizează actualizarea anuală a acestuia; 

Elaborare 

1.4. 

 

 Prelucrează datele din sistemul de evidenţă şi monitorizare a 

consumurilor energetice 

  

Elaborare 

1.5. 
Instruieşte personalul de exploatare referitor la culegerea datelor de 

importanţă deosebită 
Elaborare 

1.6. 

Colaborează cu structura responsabilă de aparatele de măsură şi 

control din cadrul Beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de 

date de importanţă deosebită a căror corectitudine de măsurare se 

verifică permanent; 

Elaborare 



  

 

1.7. 
Participă la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului 

energetic 
Elaborare 

1.8. Participă la recepţia lucrării de audit energetic Elaborare 

1.9. 

Participă la instruirile organizate de ANRE şi informează în scris 

conducerea Beneficiarului despre problemele discutate în cadrul 

acestora. 

Elaborare 

1.10 

Analizează stadiul de realizare al programului de măsuri de eficienţă 

energetică şi monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă 

energetică incluse în acesta 

Elaborare 

1.11 

Coordonează elaborarea programului de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice conform modelului aprobat prin decizie a ANRE. Propune 

măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii; 

Elaborare 

1.12 
Calculează şi analizează indicatori specifici de eficienţă energetică ai 

Beneficiarului; propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestor indicatori; 
Elaborare 

1.13 

Asistă conducerea executivă a Beneficiarului în analizele energetice 

organizate cu departamentele de producţie pentru problemele 

energetice; 

Elaborare 

1.14 

Participă la procesele de achiziţie a echipamentelor eficiente energetic 

şi verifică încadrarea acestora în cerinţele stabilite de regulamentele 

europene de ecoproiectare 

Elaborare 

1.15 
Acordă consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi 

reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică 
Elaborare 

1.16 
Reprezintă persoana de contact a Beneficiarului în relaţia cu ANRE pe 

probleme de eficienţă energetică; 
Elaborare 

1.17 

Întocmeşte rapoarte privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. 

Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de 

energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării 

unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente 

eficiente energetic etc. 

Elaborare 



  

 

2. Evaluarea energetică a Beneficiarului 
 

2.1. 

Elaborare Analiza Eficientei si Performantei Energetice 

- document ce prezinta  evolutia valorii de productie si a 

consumurilor/costurilor energetice conform facturilor eliberate de 

furnizori, atat curente cat si pentru perioada ultimilor 3 ani, pe baza 

punerii la dispozitie de catre Beneficiar, prin e-mail, fax sau direct, cel 

tarziu pana la data de 10 a lunii in curs, a documentelor aferente 

înregistrării şi prelucrării datelor privind consumurile si costurile 

energetice (facturi) pentru luna precedenta, precum si a datelor statistice 

pentru perioada ultimilor 3 ani; 

Elaborare 

3. Diagnoza energetică a Beneficiarului  

3.1 

Elaborare Propuneri de masuri de crestere a eficientei energetice 

– document ce sta la baza elaborarii Programului propriu de 

imbunatatire a eficientei energetice solicitat de ANRE, prin identificarea, 

in stransa colaborare cu Beneficiarul, a acelor masuri optime si realiste  

de crestere a eficientei energetice, urmarind Fisa de obiective si tinte 

energetice . 

Elaborare 

1. Vizite la client 
1 / trim 

2. Preț (EUR/luna fara TVA) 

De la 

500,00 

EUR 

 

Termeni comerciali: 

Preturile sunt exprimate în Euro și nu includ TVA. 

 

 

 

  

 



  

 

 


