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DECIZIA NR.   1033/22.06.2016        

privind aprobarea  clauzelor minime care trebuie introduse în contractele de  prestări servicii de 

management energetic pentru operatorii economici şi în contractele de  prestări servicii de 

management energetic pentru autorităţile administraţiei publice locale  aplicabile societăţilor 

prestatoare de servicii energetice şi persoanelor fizice autorizate   

 

 

             Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) şi lit. g) şi ale art.  17 din  Legea 

nr.121/2014 privind eficienţa energetică , 

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012 şi ale art. 3 alin.(4) din Legea 121/2014 privind 

eficienţa energetică,  

 

Şeful Departamentului pentru Eficienţă Energetică din cadrul Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie: 

 

Art.1. -  Se aprobă clauzele minime care trebuie introduse în contractele de  prestări servicii de 

management energetic pentru operatorii economici, aplicabile societăţilor prestatoare de servicii 

energetice şi persoanelor fizice autorizate, prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

decizie. 

Art.2. -  Se aprobă clauzele minime care trebuie introduse în contractele de  prestări servicii de 

management energetic pentru autorităţile administraţiei publice locale, aplicabile societăţilor prestatoare 

de servicii energetice şi persoanelor fizice autorizate, prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta decizie. 

Art.3. – (1) Persoanele fizice şi juridice cărora le este aplicabilă prezenta decizie duc la îndeplinire 

prevederile acesteia. 

(2)  Departamentul pentru Eficienţă Energetică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei urmăreşte respectarea prevederilor prezentei decizii. 
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Art.4. -  Clauzele minime care trebuie introduse în contractele de  prestări servicii de management 

energetic pentru operatorii economici şi  clauzele minime care trebuie introduse în contractele de  prestări 

servicii de management energetic pentru autorităţile administraţiei publice locale  aplicabile societăţilor 

prestatoare de servicii energetice şi persoanelor fizice autorizate  se publică pe pagina de internet a 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

ŞEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ, 

 

Dr. Ing. Emil CALOTĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


