
Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică 

 
 

Funcția vacantă:  
 

 Inspector 
 

I. Scopul general al funcției:  
 

Cunoașterea arhitecturii și particularităților generale a rețelelor electrice, instalațiilor 

electrice și termice ale consumatorilor, instalațiilor de generare a energiei electrice din 

zona de Centru a Republicii Moldova. 
 

II. Sarcinile de bază: 
 

 Organizarea și realizarea sarcinilor de supraveghere energetică în procesul controalelor 

tehnice și asupra respectării prevederilor documentelor normativ-tehnice la amenajarea, 

exploatarea rețelelor electrice (RE) și stațiilor electrice (SE), instalațiilor electrice și 

termice ale consumatorilor din zona repartizată pentru supraveghere. 

 Realizarea, în termen şi în condiţiile stabilite, a sarcinilor primite, în limitele atribuțiilor 

funcţiei, astfel încât să fie realizate obiectivele stabilite în sarcina Departamentului 

supraveghere energetică (DSE) conform planurilor de activitate ale ANRE, cu respectarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRE, Regulamentului DSE, precum şi a 

altor acte de organizare internă. 

 Contribuirea la respectarea normelor, regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi regulilor 

de securitate la amenajarea, punerea în funcțiune, conform prevederilor legislației în 

vigoare, deservirea, exploatarea instalațiilor electrice și termice pentru asigurarea utilizării 

lor inofensive și fiabile. 
 

III. Cernițe specifice: 
 

 Studii: superioare în domeniul energetic. 

 Experiență profesională:  cel puțin 3 ani în domeniul energetic. 

 Cunoştinţe suplimentare: 

 Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova referitoare la activitățile de supraveghere 

energetică ale ANRE; 

 Normele de amenajare a instalațiilor electrice; 

 Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice; 

 Normele de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici; 

 Regulamentul privind exploatarea tehnică a centralelor şi reţelelor electrice (Правила 

технической эксплуатации электрических станций и сетей); 

 Normele de calitate a energiei electrice în sistemele de alimentare cu energie electrică de 

destinaţie generală; 

 Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice; 

 Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat; 

 Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice; 

 Normele și volumul de încercări a echipamentului electric – RD 34.45-51.300-97; 

 Normele și regulamentele în construcție referitoare la instalațiile electrice și termice; 

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



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

 Calități personale și profesionale: responsabilitate; disciplină; etică profesională; rezistență 

la situații de stres; eficiență; abilități de a realiza o varietate de sarcini, inclusiv și în condiții 

limitate de timp; tendință spre dezvoltare profesională continuă. 

 

IV. 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. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

 Legea 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; 

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

întreprinzător; 

 Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018; 

 Codul contravențional nr. 218 din 24.10.2008; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 334/2018 din 14.12.2018; 

 Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 

169/2019 din 31.05.2019; 

 Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și 

de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019 din 

31.05.2019. 


