
Inspector principal 

Secția monitorizare și control, 

Departamentul licențiere, monitorizare și control 

 

I. Scopul general al funcției: 

Realizarea atribuțiilor instituționale stabilite de legislația în vigoare, prin executarea 

procedurii de monitorizare și control a activităților din sectoarele produselor petroliere, 

energiei electrice, gazelor naturale, energiei termice, apei și/sau canalizării. 

II. Sarcinile de bază: 

 Executarea controalelor cu scopul obținerii unei asigurări că rapoartele titularilor de 

licențe din sectoarele produselor petroliere, energiei electrice, gazelor naturale, energiei 

termice, apei și/sau canalizării, nu conțin denaturări semnificative și oferă o imagine 

reală și fidelă, iar activitatea acestora este realizată în conformitate cu prevederile legale 

și prețurile/ tarifele stabilite sunt justificate și corespund metodologiilor aprobate pentru 

sectoarele supuse controlului și a condițiilor de licență. 

 Prelucrarea și analiza rapoartelor parvenite la Agenție, elaborarea notelor analitice și a 

Rapoartelor privind monitorizarea. 

 Elaborarea proiectelor actelor de reglementare aferente domeniilor de competență a 

subdiviziunii; promovarea proiectelor actelor de reglementare, inclusiv elaborarea și 

prezentarea analizei impactului de reglementare, realizarea procedurilor de avizare și 

consultare publică. 

 

III. Condițiile de participare la concurs 

 Studii superioare în unul din domeniile (economie/finanțe/contabilitate); 

 Experiență de muncă relevantă de cel puțin 3 ani; 

 Abilități de operare la calculator: Microsoft Office, Excel. Utilizarea 1C (se va 

considera un avantaj); 

 Să aibă o reputație bună. Reputația bună se consideră totalitatea informațiilor oficiale 

despre o persoană care confirmă profesionalismul, bună-credință, onorabilitatea și 

posedarea altor calități care dau asigurări că persoana dată în calitate de angajat al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică va activa în conformitate cu 

legea și nu va acționa în scopul obținerii unor favoruri personale sau nerealizării 

obiectivelor puse în sarcina funcției. 

 

VI.   Bibliografia concursului 

■ Legea nr.174 din 21.09.2017 cu privire la energetică; 

■ Legea nr.107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică; 

■ Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale; 

■ Legea nr.303 din 13.12.2013 privind 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 nr.461 din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere; 

■ Legea nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile; 

■ Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător; 

■ Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007; 

■ Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017; 

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

activității de întreprinzător; 

■ Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător; 

■ Legea nr.74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 

transporturilor şi serviciilor poștale; 

■ Hotărârea Parlamentului nr.334 din 14.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; 

■ Hotărârea Guvernului nr.1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor 

petroliere identificate; 

■ Hotărârea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de 

comercializare cu amănuntul a produselor petroliere; 

■ Hotărârea Guvernului nr.191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale 

pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de 

la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă; 

■ Hotărârea ANRE nr.50/2019 din 11.03.2019 privind aprobarea Metodologiei formării 

şi aplicării prețurilor la produsele petroliere; 

■ Hotărârea ANRE nr.446 din 12.10.2021 privind aprobarea Metodologiei de calul și 

aplicare a prețurilor la produsele petroliere 

■ Hotărârea ANRE nr.741 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

determinare, aprobare și aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, 

de canalizare și epurare a apelor uzate; 

■ Hotărârea ANRE nr.489/2019 din 20.12.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, 

de canalizare şi epurare a apelor uzate; 

■ Hotărârea ANRE nr.270/2015 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Metodologiei 

privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de 

către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

■ Hotărârea ANRE nr.355 din 13.08.2021 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor 

naturale; 

■ Hotărârea ANRE nr.443/2020 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de 

distribuţie a gazelor naturale; 



■ Hotărârea ANRE nr.137/2018 din 05.04.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al gazelor naturale; 

■ Hotărârea ANRE nr.271/2018 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 

prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale; 

■ Hotărârea ANRE nr.483/2017 din 13.12.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată 

de furnizorul central de energie electrică; 

■ Hotărârea ANRE nr.65/2018 din 23.02.2018 privind aprobarea Metodologiei de 

calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei 

electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal; 

■ Hotărârea ANRE nr.396/2019 din 01.11.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare, aprobare şi aplicare a prețurilor şi tarifelor reglementate pentru producerea 

energiei electrice şi termice, pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei 

termice; 

■ Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a 

operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; 

■ Hotărârea ANRE nr.283/2016 din 15.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor; 

■ Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor 

Naționale de Contabilitate; 

■ Ordinul Ministerului Finanțelor nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului 

general de conturi contabile. 

 


