Anunț
cu privire la desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor vacante
9.11.2016
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunța concurs pentru funcțiile vacante din
cadrul Departamentului Reglementări, după cum urmează:


Șef al Departamentului reglementări



Consultant principal, Secția gaze naturale;



Consultant principal, Secția energie electrică și regenerabile;



Consultant principal, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare;

1. Scopul general și sarcinile de bază:


Scopul general al funcțiilor: elaborarea proiectelor de acte normative care reglementează
sectoarele: energie electrică și regenerabile, de gaze naturale, apă și canalizare, energie termică,
după caz, în conformitate cu Planul de Activitate al Departamentului și Programul de
Reglementări al ANRE pentru anii 2016-2018.



Sarcinile de bază a funcției de șef al Departamentului reglementări:



elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului de administraţie al Agenţiei a strategiilor de
reglementare a pieţelor de energie electrică, energie regenerabilă, energie termică, gaze naturale,
apă potabilă și produse petroliere;
elaborarea, în conformitate cu legislaţia şi Directivele Europene, a actelor normative de
reglementare cu privire la piaţa energiei electrice, energia regenerabilă, energia termică, gaze
naturale şi produse petroliere, apa și canalizare;
pregătirea în particular sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Agenţiei a avizelor
asupra proiectelor de legi şi actelor normative înregistrate la Agenţie;
acordarea de asistenţă altor subdiviziuni structurale ale Agenţiei şi întreprinderilor reglementate
în implementarea actelor normative elaborate;
participarea la analiza şi generalizarea practicii internaţionale în domeniul reglementării şi
elaborarea propunerilor cu privire la perfecţionarea cadrului normativ de reglementare al
Agenţiei







Sarcinile de bază al funcției de consultant principal:
Elaborarea, în conformitate cu actele legislative şi normative în domeniu a proiectelor de acte
normative de reglementare precum și elaborarea documentelor aferente promovării proiectelor
de acte normative, elaborate de Departament (în special, Analiza Impactului de Reglementare,
Sinteza recomandărilor parvenite din partea părţilor consultate, Nota Informativă, Tabelul de
concordanţă, ș.a);
 Elaborarea, în particular, sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Agenţiei, propuneri de
modificare a legislaţiei, inclusiv a hotărârilor de Guvern sau a altor acte normative ce vizează
sectoarele reglementate de Agenţie;
 Participarea la elaborarea metodologiilor tarifare pentru activităţile reglementate de ANRE;
 Participarea la şedinţe de lucru, în cadrul ANRE, cu părţile interesate pe marginea proiectelor de
acte normative elaborate de Departament şi examinarea propunerilor părţilor interesate;





Întocmirea de avize la proiectele de acte legislative şi normative expediate de Parlament,
Guvern, ministere şi alte autorităţi publice ce ţine de sectoarele reglementate de ANRE.

2. Condiții pentru candidații la ocuparea funcțiilor vacante din cadrul ANRE



2.1. Condiții generale:
Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
Lipsa antecedentelor penale.



2.2. Cerințe specifice față de candidați:
Studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul energetic, economic,
juridic;



Media diplomei de studii superioare nu mai mică de 8,5;



Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova referitoare la activităţile reglementate de ANRE,
Directivele Europene ce ţin de gaze naturale, energie electrică și regenerabile, apă și canalizare
principiile şi metodele de reglementare, politica tarifară, protecţia consumatorilor.



Pentru suplinirea funcției de șef al departamentului – activitate de cel puţin 5 ani în sectoarele
reglementate și cel puţin 5 ani în funcţie de conducere. Consultant principal - experiență practică
de minimum 3 ani în domeniul energetic, în domeniul economic, domeniul juridic.



Cunoștințe suficiente privind activitățile din sectoarele reglementate, actele normative,
strategiile, programele și tendințele de restructurare și eficientizare, specifice funcționării și
evoluției acestor sectoare;



Cunoștințe referitoare la specificul procesului tehnologic în ramură;



Posedarea limbilor: română, rusă, engleza – obligator;



Competențe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilități de utilizare a
calculatorului la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);



Abilități: de organizare, capacități analitice și de lucru cu datele, de mobilizare operativă și
soluționare a problemelor;
Aptitudini/comportamente: spirit de echipă și inițiativă, disciplină, responsabilitate, rezistentă la
efort și stres, comunicare eficientă, tendință spre dezvoltare profesională continuă.



3. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:


scrisoare de intenție;



curriculum vitae;



copia buletinului de identitate;



copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare
profesională şi/sau specializare;



copia carnetului de muncă;



declarația cu privire la lipsa antecedentelor penale.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună
cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele

personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția prezentării în ziua concursului a tuturor actelor în
original pentru autentificare).
4. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Persoanele interesante vor depune CV-ul pînă la data de 25 noiembrie 2016, pe adresa str.
Columna 90, Chişinău, bir. 203 sau prin e-mail inicolaev@anre.md
Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate și
în deplină confidențialitate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică își rezervă dreptul
de a testa competențele declarate de către candidați.

