
Specialist superior, Secția protecția consumatorilor, 

Departamentul juridic și protecția consumatorilor (DJPC). 

 

I. Scopul general al funcției:  
 

  Promovarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor în sectoarele 

reglementate de Agenție. 
 

II.  Sarcinile de bază: 
 

 Examinarea și soluționarea petițiilor consumatorilor;  

 Examinarea și soluționarea neînțelegerilor dintre consumatori și titularii de licență din 

sectoarele reglementate de Agenție; 

 Examinarea demersurilor privind accesul la informații, în condițiile legii. 

 Acordarea consultațiilor telefonice și prin e-mail; 

 Întocmirea proiectelor de prescripții sau decizii în privința titularilor de licență culpabili 

de încălcarea drepturilor consumatorilor; 

 Constatarea și documentarea faptelor contravenționale de competența ANRE, cu 

întocmirea procese-verbale contravenționale după caz; 
 

III. Cernițe specifice: 
 

Studii: superioare complete în domeniul juridic, tehnic sau energetic.  
 

Experiență profesională: cel puțin 3 ani în domeniul juridic, tehnic, energetic. 
 

Cunoştinţe suplimentare: 

 Abilități de utilizare la nivel avansat a programelor: Word, Power Point, Outlook. 

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

 

IV. Bibliografia concursului: 
 

 Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018; 

 Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație; 

 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; 

 Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de administrație al ANRE nr. 113/201919.04.2019; 

 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor 

naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 416 din 

09.06.2011;  

 Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de administrație al ANRE nr. 169 din 31.05.2019; 

 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei 

electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 

11.11.2016; 



 Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 271/2015 din 

16.12.2017.  

 Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 

352/2016 din 27.12.2016;  

 Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de administrație al ANRE nr. 23/2017 din 26.01.2017; 

 Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și de 

furnizare a energiei termice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al 

ANRE nr. 484/2017 din 13.12.2017. 

 Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport 

şi de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație 

al ANRE nr. 168/2019  din  31.05.2019;  

 Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de 

transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al ANRE nr. 112/2019  din  19.04.2019;  

 Regulamentul privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice, aprobat prin 

Hotăârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 48/2019  din  11.03.2019;  

 Regulamentul privind sistemul de distribuţie închis al gazelor naturale, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE, nr. 285/2018  din  17.10.2018;  

 Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 138/2018  din  05.04.2018 

  

 

  

  


