
Secția investiții, Departamentul energie electrică și regenerabilă 

 
 

Funcția vacantă: 
 

 Specialist principal 
 

I. Scopul general al funcției: 
 

Îndeplinirea sarcinilor primite, în limitele atribuțiilor funcției, întru realizarea obiectivelor 

activității Departamentului energie electrică și regenerabilă (DEER) stabilite de către Consiliul de 

administrație, în conformitate cu planurile de activitate ale ANRE, cu respectarea Regulamentului 

ANRE și a Regulamentului de organizare și funcționare a DEER. 
 

II. Sarcinile de bază: 
 

 Participă la elaborarea de reglementări, domeniul de aplicare al cărora corelează cu profilul și 

obiectivele activității secției investiții și în conformitate cu sarcinile specifice primite; 

 Examinează proiectele planurilor de investiții anuale, și planurile de dezvoltare prezentate de 

titularii de licențe din sectorul electroenergetic, verifică corespunderea acestora actelor 

normative în vigoare; 

 Examinează rapoartele privind realizarea planurilor anuale și de dezvoltare a titularilor de 

licență din sectorul electroenergetic; 

 Elaborează pentru examinarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al ANRE 

informații, rapoarte, alte materiale referitoare la activitatea titularilor de licență din sectorul 

energiei electrice și energiei regenerabile; 

 Participă la elaborarea, modificarea, completarea proiectelor de regulamente, instrucțiuni, 

metodologii, altor acte de reglementare, în conformitate cu obiectivele planurilor de activitate 

ale DEER; 

 Examinează sesizări ale petiționarilor referitor la accesul la rețea și extinderea rețelelor, cu 

privire la reglementarea sectorului energiei electrice și regenerabile; 

 Examinează neînțelegerile dintre consumatori și titularii de licențe, legate de aspecte tehnice la 

prestarea serviciilor; 

 Întocmește rapoarte privind activitățile desfășurate în cadrul departamentului sau unele acțiuni 

întreprinse; 

 Verifică pe teren investițiile executate de către operatori conform planurilor aprobate; 
 

III. Cernițe specifice: 
 

Studii: superioare în domeniul energetic. 

Experiență profesională:  cel puțin 3 ani în domeniul energetic. 

 

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; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 334/2018 din 14.12.2018; 



 Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor, aprobat prin 

Hotărârea ANRE nr. 283/2016 din 15.11.2016; 

 Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Hotărârea 

ANRE nr. 94/2019 din 04.04.2019; 

 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; 

 Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE 

nr. 169/2019 din 31.05.2019. 


