Specialist principal, Secția gaze naturale,
Departamentul investiții și calitate.
I.

Scopul general al funcţiei:
Realizarea în termen şi în condiţiile stabilite a sarcinilor primite, în limitele atribuţiilor
funcţiei, astfel încât să fie realizate obiectivele atribuite Departamentului investiții și calitate
(în continuare DIC) de către Consiliul de administraţie, în conformitate cu planurile de
activitate ale Agenţiei, şi cu respectarea Regulamentului ANRE, a Regulamentului de
organizare şi funcționare a DIC, precum şi a altor acte de organizare internă ale ANRE;

II. Sarcinile de bază:
 Elaborarea, în particular, sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Agenţiei, a
propunerilor de modificare a legislaţiei și reglementărilor secundare ce vizează sectoarele
reglementate de Agenţie;
 Examinarea planurilor de dezvoltare și a planurilor anuale de investiții, inclusiv a
solicitărilor de modificare a planurilor de investiții, precum și raportul privind realizarea
acestora.
 Monitorizează, verifică calculele și propune spre acceptare valorile parametrilor tehnologici
specifici domeniului dat, în corespundere cu metodologiile, instrucțiunile, regulamentele,
aprobate de către Agenție.
 Examinează adresările parvenite de la diferite autorități, entități, consumatori cu informarea
acestora privind rezultatele stabilite.
 Respectarea indicatorilor de calitate a serviciilor acordate de către titularii de licențe.
III. Cerinţe specifice:
Studii: superioare în domeniul gazelor naturale, cunoştinţe bune ce ţin de aspectele tehnice ale
rețelelor de gaze naturale și de reglementarea sistemului gazelor naturale.
Experienţă profesională: activitate de cel puţin 3 ani în domeniul gazelor naturale şi în
domeniul reglementării.
Cunoştinţe suplimentare:






Specificul funcţionării sistemului de gaze naturale, a legislaţiei în domeniu, necesare
pentru executarea sarcinilor stabilite;
Legislaţia Republicii Moldova referitoare la activităţile reglementate de ANRE, a acquisului comunitar ce vizează sectoarele reglementate de ANRE, principiile şi metodele de
reglementare, a principiilor de bază privind protecţia consumatorilor;
La perfecție limba română, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
Utilizarea calculatorului: Word, Excel, Power Point, utilizare internet.

VI. Bibliografia concursului:





Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică;
Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale
Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor
Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii





Legea nr. 592 din 26.09.1995 privind transportul prin conducte magistrale
Legea nr. 154 din 05.07.2007 privind acordarea compensaţiei unice
Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 238 din 26.10.2012

Hotărâri ale Guvernului RM:
 Hotărârea Nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de
gazificare internă a localităţilor
 Hotărârea Nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare
cu gaze
 Hotărârea Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
 Hotărârea Nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul
de transmitere a reţelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni
"Moldovagaz" la deservire tehnică.
Hotărâri ale Consiliului de administrație al ANRE:
 Hotărârea Nr. 171 din 04.01.2005 cu privire la procedura verificării reglementare a
contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici
 Hotărârea Nr. 192 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea Regulilor Pieţei de gaze naturale
 Hotărârea Nr. 19/2016 din 26.01.2016 privind tarifele la gazele naturale
 Hotărârea Nr. 293 din 08.07.2008 cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a
gazelor naturale
 Hotărârea Nr. 385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale
 Hotărârea Nr. 294 din 15.07.2008 cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de
organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de gaze naturale
 Hotărârea Nr. 192 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea Regulilor Pieţei de gaze natural
 Hotărâre privind aprobarea Listei serviciilor și a lucrărilor ce pot fi externalizate de către
titularii de licențe din sectorul gazelor naturale nr. 233 din 27 Iunie 2017
 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor car nr. 24 din 26
Ianuarie 2017
 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al
gazelor naturale şi gestionarea congestiilor nr. 321 din 13 Decembrie 2016
 Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi
efectuarea investiţiilor nr. 283 din 15 Noiembrie 2016
 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi
de distribuţie a gazelor naturale nr. 416 din 09 Iunie 2011



Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor
naturale nr. 415 din 25 Mai 2011

