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CERERE 

Nr. ………./…..........  

 

Către  Ordinul Auditorilor Energetici din Romania  

 

Subsemnatul:  

 

 Nume  Prenume  

 

 Act de identitate  Seria  Nr.  Eliberat de   

la data  

 

 CNP:  

 

 Profesia specialitatea  

 Titlul ştiinţific:   

 Locul de muncă:  

Adresa serviciu  

 Tel: Fax:  E-mail: 

 
 

 Domiciliul: 

  

 

 

 Tel:  .  Fax: E-mail:  

 Nr.  legitimaţie membru OAER / data eliberării  

solicit eliberarea unei recomandări din partea OAER în vederea prelungirii dreptului de 

practică în calitate de auditor energetic, gradul  posesor atestat seria ,  

nr.  

 

În acest sens anexez: 

 

1. memoriul de activitate care cuprinde activitatea ca auditor energetic în ultimii 5 ani şi din care 

să reiasă apartenenţa ca membru al OAER în ultimele 12 luni [cotizaţia trebuie să fie plătită pe 

ultimii 2 ani], inclusiv prezenţa la cel puţin unul din evenimentele organizate de OAER (cursuri 

de pregătire continuă, conferinţe etc.); 

2. copie după registrul auditorului energetic completat la zi; 
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3. copie după minim 5 CPE emise de auditorul energetic şi selectate arbitrar de Consiliul Director 

OAER pe baza registrului, conform punctului 2 [OAER va transmite auditorului energetic 

numerele de ordine ale CPE-urilor selectate, în maxim 5 zile de la data recepţionării 

registrului]; 

4. copie după minim 2 rapoarte de audit energetic emise de auditorul energetic şi selectate arbitrar 

de OAER pe baza registrului, conform punctului 2 [OAER va transmite auditorului energetic 

numerele de ordine ale rapoartelor de audit energetic selectate, în maxim 5 zile de la data 

recepţionării registrului], valabil pentru auditorii energetici gradul I, care au eliberat astfel de 

rapoarte; 

5. copie dupa atestatul şi legitimaţia de auditor energetic; 

6. declaraţie privind respectarea Codului Deontologic al auditorului energetic. 

  

Toţi auditorii energetici care doresc obţinerea recomandării, au obligaţia de a se înscrie în prealabil 

în REGISTRUL ELECTRONIC AL AUDITORILOR ENERGETICI şi REGISTRUL 

ELECTRONIC AL CERTIFICATELOR DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ [înscrierea se face 

doar online la adresa: www.oaer.ro]. 

 

Auditorii energetici care nu sunt membrii OAER vor face dovada efectuării plăţii taxei de evaluare 

dosar (500 lei) în contul OAER IBAN RO63BTRLRONCRT0578678601, deschis la Banca 

Transilvania-Agenţia Iancului. 

 

 

 

 

 

 

Data                         Semnătura .............................................            


