
Departamentul reglementări 
 

Consultant superior, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare 

I. Scopul general al funcției: 

Elaborarea reglementărilor secundare din domeniul termoenergetic și furnizării/prestării serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare. Reprezentarea intereselor ANRE în ședințe din cadrul Grupului de 

lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător, în ședințe organizate în cadrul altor entități, precum și 

reprezentarea intereselor ANRE în cadrul organizațiilor internaționale la care Agenția este membru sau membru 

observator. 

II. Sarcinile de bază: 
 

 asigură elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului de administrație al Agenţiei a 

proiectelor de reglementări din sectoarele termoenergetic şi alimentare cu apă şi canalizare; 

 participă la elaborarea proiectelor de metodologii tarifare din domeniul termoenergetic și domeniul 

aprovizionării cu apă și de canalizare; 

 asigură elaborarea, în particular, sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Agenţiei, a 

propunerilor de modificare a legislației, inclusiv a hotărârilor de Guvern sau a altor acte normative 

ce vizează sectorul termoenergetic şi sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 participă la elaborarea proiectelor de acte legislative, de acte de completare şi modificare a actelor 

legislative care ţin de activitatea sectorului termoenergetic şi sectorul de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

 expediază spre examinare şi avizare părţilor interesate pentru consultare publică a proiectelor de 

acte de reglementare elaborate de Secţie;  

 organizează şi desfăşoară şedinţe de lucru, cu părţile interesate pe marginea proiectelor de acte 

normative elaborate de Secţie;  

 elaborează, în conformitate cu legislaţia  şi actele normative în vigoare, a Analizelor Impactului 

de Reglementare, a Notelor informative, a Sintezelor recomandărilor la proiectele de acte de 

reglementare elaborate de Secţie;  

 întocmeşte avize la proiectele de acte legislative şi normative expediate de Parlament, Guvern, 

ministere şi alte autorităţi publice care ţine de sectorul termoenergeti şi sectorul de alimentare cu 

apă şi de canalizare; 

 examinează compatibilitatea reglementărilor interne adoptate de titularii de licențe din sectoarele 

termoenergetic și aprovizionare cu apă şi canalizare cu reglementările emise de ANRE şi ale 

procedurilor specifice activităţilor ANRE; 

 acordă asistenţă altor subdiviziuni structurale ale Agenţiei şi întreprinderilor reglementate în 

implementarea actelor normative elaborate de Secţie şi aprobate de Consiliul de administraţie al 

Agenţiei; 

 pregăteşte pentru examinarea în cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie al ANRE a 

proiectelor de hotărâri privind aprobarea actelor normative elaborate de Secţie, a informaţiilor, 

rapoartelor, altor materiale referitoare la activitatea Secţiei;  

 participă la examinarea unor sesizări ale petiţionarilor care ţin de implementarea actelor normative 

elaborate de Secţie;  

 participă la examinarea, după caz, a neînţelegerilor dintre consumatorii de energie termică, de apă 

şi de canalizare şi titularii de licenţe referitor la aplicarea actelor normative elaborate de Secţie;  

 participă la elaborarea Planului de activitate al Departamentului Reglementări; 



 întocmeşte, conform sarcinilor concrete primite rapoarte, note informative privind activităţile 

desfăşurate şi acţiunile întreprinse de Secţia energie termică, aprovizionare cu apă şi canalizare. 

 

III. Cerințe specifice:  
 

  Studii: superioare în domeniul tehnic.  

  Experiența profesională: activitate de cel puțin 3 ani în domeniul tehnic.  

   Cunoştinţe suplimentare:   

 Competențe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor; 

 Cunoștințe generale privind actele legislative primare și reglementările secundare din domeniul 

termoenergetic și aprovizionare cu apă și de canalizare; 

 Abilităţi de utilizare a calculatorului – MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) și 

aplicații online; 

 Posedarea limbilor: rusă, engleză. 

 

   Calități personale și profesionale: responsabilitate, disciplină, etică profesională, rezistență la 

situații de stres, eficiență, abilități în realizarea diverselor sarcini, tendință spre dezvoltare profesională 

continuă. 

 

IV. Bibliografia concursului: 

 

 Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică; 

 Legea nr. 303 din 13.12.2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării; 

 Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017; 

 Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; 

 Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; 

 Legea nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de 

întreprinzător; 

 Hotărârea Guvernului nr. 23 din 18.01.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative; 

 Hotărârea Parlamentului nr. 334 din 14.12.2018  privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică; 

 Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr. 23 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind furnizarea energiei termice; 

 Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr. 484 din 13.12.2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a 

energiei termice; 

 Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr. 136 din 05.04.2018 cu privire la aprobarea 

Normelor tehnice ale rețelelor termice; 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 29/2019 din 06.03.2019 privind aprobarea 

Codului de etică și conduită profesională al Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică. 

 

 


