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Actul a fost abrogat prin Ordin 1767/2009 la 28/10/2009.   

Ministerul Industriei şi Resurselor - Ordin nr. 245/2002 din 20 iunie 2002 
 

Ordinul nr. 245/2002 privind aprobarea Regulamentului 
pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au 

dreptul să realizeze bilanţuri energetice şi a Regulamentului 
pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul 

gestiunii energiei   
 

În vigoare de la 20 noiembrie 2002 până la 27 octombrie 2009, fiind abrogat şi 
înlocuit prin Ordin 1767/2009. 

 
Consolidarea din data de 28 octombrie 2009 are la bază publicarea din Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 836 din 20 noiembrie 2002. 
 
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a 
energiei, republicată, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1998 privind 
energia electrică şi termică, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 14/1997 
pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind 
eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 
decembrie 1994,   
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,   
    ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice şi 
juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice, prevăzut în anexa nr. 1, 
şi Regulamentul pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii 
energiei, prevăzut în anexa nr. 2.   
   Art. 2. -  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 3. -  Regulamentele aprobate conform art. 1 vor intra în vigoare la 180 zile 
de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

 
 

 Ministrul industriei şi resurselor, 

 Dan Ioan Popescu 
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    Bucureşti, 20 iunie 2002.   
    Nr. 245.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

REGULAMENT 
pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul 

să realizeze bilanţuri energetice   
 

ANEXA Nr. 2    
 

REGULAMENT 
pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în 

domeniul gestiunii energiei   
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