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I. Scopul general al funcției: 
 

 Coordonarea activității personalului Secției tarife și analize din cadrul Departamentului 

aprovizionare cu apă și canalizare (DAAC); 

 elaborarea proiectelor de avize privind cuantumurile costurilor de bază, a tarifelor pentru serviciul 

public de alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, 

producerea și/sau transportarea  apei în vederea redistribuirii, a tarifelor pentru serviciile auxiliare 

prestate de operatori;  

 elaborarea proiectelor de hotărâri privind costurile de bază, tarifele pentru serviciul public de 

alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, producerea 

și/sau transportarea  apei în vederea redistribuirii; 

 elaborarea proiectelor tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de operatori, în conformitate cu 

actele normative de reglementare în vigoare. 

II. Sarcinile de bază ale funcției: 

 elaborează proiecte de hotărâri privind tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi a proiectelor de tarife pentru serviciile auxiliare în cazul delegării de către consiliul 

local către ANRE a competenței de aprobare a tarifelor nominalizate, în baza solicitării operatorilor 

și a analizelor materialelor prezentate de operatori; 

 monitorizează aplicarea de către operatori a metodologiilor de determinare, aprobare și aplicare a 

tarifelor pentru serviciul public  de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate și a 

serviciilor auxiliare; 

 supraveghează corectitudinea repartizării de către operatori, titulari de licențe, a consumurilor şi 

cheltuielilor, între activitățile reglementate şi alte activități; 

 elaborează răspunsuri la solicitările consumatorilor/operatorilor, privind aplicarea de către operatori 

a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la serviciile  auxiliare; 

 analizează permanent componenta de corectare a veniturilor operatorilor, titulari de licențe, în anul 

de gestiune (devieri financiare), rezultată din diferență dintre parametrii planificați la aprobarea 

tarifelor şi cei efectivi înregistrați în perioada precedentă de reglementare; 

 efectuează analiza principalilor indicatori economica-financiari și a eficienței activității 

operatorilor, titulari de licențe, din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

în baza sistemului de rapoarte, prezentate trimestrial şi anual de către operatori, evaluează rezultatele 

reale prin identificarea neajunsurilor sistemului care generează erori, gestiunii defectuoase sau 

frauduloase şi prezentarea propunerilor şi recomandărilor de minimizare a costurilor, înlăturare a 

lacunelor şi fraudelor depistate; 

 participă la analiza efectului actelor normative de reglementare aprobate de ANRE, privind tarifele 

la serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, la serviciile auxiliare, asupra activității 

operatorilor şi, respectiv, asupra consumatorilor; 

 acordă consultanță, privind aplicarea metodologiilor de determinare, aplicare a tarifelor la serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare, a serviciilor auxiliare, la solicitarea operatorilor; 

 propune măsuri de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate; 

 răspunde de realizarea în termen şi în condiții de calitate a sarcinilor primite, în limitele autorității 

postului, cu respectarea legalității, cu asigurarea securității informațiilor şi cu grijă pentru apărarea 

intereselor ANRE; 

 respectă confidențialitatea privind informațiile la care are acces în cadrul activității curente; 



 participă la examinarea, după caz, a neînțelegerilor dintre consumatorii serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare și operatori, titulari de licențe.  
 

III.  Cerințe specifice față de candidați: 
 

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

specializare în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare; 

 Experiență practică de minimum 5 ani în domeniul analizei economica–financiare a activității 

întreprinderilor; 

 Cunoștințe economice referitoare la prețuri, eficientă economică şi principii contabile de bază 

referitoare la componența şi recunoașterea cheltuielilor / veniturilor; 

 Cunoștințe suficiente privind activitățile din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi 

de canalizare, actele normative, strategiile, programele şi tendințele de restructurare şi 

eficientizare, specifice funcționării şi evoluției acestor activități; 

 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 informația, capacitate de a lua decizii, 

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

 Atitudini/comportamente:  respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, disciplină, 

abilități de lucru cu informația, analiză şi sinteză, consultare, lucru în echipă, abilităţi de 

comunicare şi soluționare a conflictelor, flexibil, rezistent la situaţii de stres, abilităţi de 

prezentare, capacități de însușire rapidă a metodelor noi de lucru. 
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