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I. Scopul general al funcției: 

Elaborarea proiectelor de tarife la sursele de energie regenerabilă și la serviciile auxiliare, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. Monitorizarea rapoartelor lunare prezentate de către 

titularii de licenţe din sectorul electroenergetic. 

II. Sarcinile de bază ale funcției: 

  Efectuează calcule, formulează argumentări și elaborează proiecte de hotărâri privind prețurile 

și tarifele reglementate din sectorul electroenergetic; 

 Monitorizează prezentarea rapoartelor de către titularii de licenţe din sectorul electroenergetic 

şi verifică corectitudinea datelor prezentate; 

 Monitorizează aplicarea de către întreprinderile reglementate a metodologiilor tarifare; 

 Efectuează analiza principalilor indici economico-financiari și ai eficienței activității 

întreprinderilor din sectorul electroenergetic în baza sistemului de rapoarte, prezentate 

trimestrial şi anual de către întreprinderile reglementate. 

III. Cerințe specifice: 

Studii: Studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul energetic sau 

economic, media diplomei de studii superioare nu mai mică de 8,00. 

Experiența profesională: Experiență practică de minimum 2 ani în domeniul analizei economico–

financiare a activității întreprinderilor. 

Cunoştinţe suplimentare: 

 Posedarea limbilor: română, rusă – avansat, engleza – avantaj; 

 Competențe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilități de utilizare a 

calculatorului la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) și aplicații 

online; 

 Cunoștințe privind activitățile din sectorul energetic, actele normative, strategiile, 

programele și tendințele de restructurare și eficientizare, specifice funcționării și evoluției 

acestui sector; 

 Cunoștințe vaste cu privire la cheltuielile și veniturile întreprinderilor, prețuri, eficiență 

economică; 

 Cunoștințe adecvate referitoare la procesul tehnologic de asigurare cu energie electrică a 

consumatorilor. 
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