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I. Scopul general al funcției: 
 

 Examinarea calculelor tarifelor (prețurilor) reglementate determinate de întreprinderi, în 

conformitate cu actele normative în vigoare în sectorul termoenergetic. 

 Analiza cheltuielilor întreprinderilor reglementate din sectorul termoenergetic. 
 

II. Sarcinile de bază ale funcției: 

 Monitorizează aplicarea de către întreprinderile reglementate a metodologiilor tarifare; 

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

tarifele reglementate; 

 Analizează datele contabile ale întreprinderilor reglementate, monitorizează evoluția 

indicatorilor economici și tehnici; 

 Efectuează analiza principalilor indicatori economico-financiari în baza principiului eficienței 

întreprinderilor reglementate conform rapoartelor prezentate. 
 

III.  Cerințe specifice față de candidați: 
 

 Studii superioare universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; 

 Cunoștințe economice referitoare la cheltuieli/venituri, prețuri, eficiență economică; 

 Experiență practică de minimum 2 ani în domeniul analizei economico–financiare a activității 

întreprinderilor – constituie un avantaj; 

 Posedarea limbilor: română, rusă, engleză – 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; 

 Abilități: organizare, capacități analitice abilități de lucru cu informaţia, capacitate de a lua decizii, 

argumentare, mobilizare de sine, de soluționare operativă a problemelor. 

 Atitudini/comportamente: spirit de echipă și inițiativă, respect față de oameni, disciplină, 

responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, comunicare eficientă, tendință spre dezvoltare 

profesională continuă. 

                                                   Bibliografia concursului 

 

       Legislație primară 

1. Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică // Monitorul Oficial nr. 364-

370/620 din 20.10.2017; 

2. Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică // Monitorul Oficial nr. 193-203/413 

din 08.07.2016; 

3. Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale // Monitorul Oficial nr. 193-203/415 

din 08.07.2016; 

4. Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării // Monitorul 

Oficial nr. 178-184/415 din 11.07.2014; 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 334 din 14 decembrie 2018 // Monitorul 

Oficial nr. 13-21/81 din 18. 01. 2019. 



      

    Legislație secundară 
 

1. Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, aprobată prin 

Hotărârea ANRE nr. 678 din 22.08.2014 // Monitorul Oficial nr. 345-351/1603, 21.11.2014; 

2. Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile 

auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea 

ANRE nr. 271/2018 din 28 septembrie 2018 // Monitorul Oficial nr. 400-409/1585 din 

26.10.2018; 

3. Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al gazelor 

naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 137/2018 din 5 aprilie 2018 // Monitorul Oficial 

nr. 424-429/1661 din 16.11.2018; 

4. Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, 

energiei termice și apei de adaos, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 147 din 25.08.2004 // 

Monitorul Oficial nr. 171-174/335, 17.09.2004; 

5. Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată 

consumatorilor, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 482 din 6 septembrie 2012 // Monitorul 

Oficial nr. 234-236/1330, 09.11.2012; 

6. Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de 

transport al energiei electrice, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 486/2017 din 13 decembrie 

2017 // Monitorul Oficial nr. 18-26/72 din 19.01.2018; 

7. Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei 

electrice, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 64/2018 din 22 februarie 2018 // Monitorul Oficial 

nr. 77-83/374 din 09.03.2018; 

8. Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea 

energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal, 

aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 65/2018 din 23 februarie 2018 // Monitorul Oficial nr. 77-

83/375 din 09.03.2018; 

9. Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe 

privind prețurile și tarifele reglementate, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 286/2018 din 

17 octombrie 2018 // Monitorul Oficial nr. 430-439/1692 din 23.11.2018; 


