TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE
OCUPARE A POSTULUI DE EXPERT LA SERVICIUL REGLEMENTĂRI COMERCIALE
PIAȚĂ CU AMĂNUNTUL GAZE NATURALE

TEMATICĂ:
1. Piaţa internă de gaze naturale;
2. Furnizarea gazelor naturale la clienţii finali;
3. Accesul terţilor la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi contractarea serviciului de
distribuție a gazelor naturale;
4. Asigurarea calităţii activităţii de furnizare a gazelor naturale la clienții finali;
5. Schimbarea furnizorului de gaze naturale;
6. Evenimente legislative: modificarea, completarea, abrogarea unui act normativ.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările
ulterioare;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 160/2012;
3. Ordinul ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor
naturale la clienţii finali;
4. Ordinul ANRE nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienților finali de către
furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale;
5. Ordinul ANRE nr. 47/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de
către consumatorii casnici de gaze naturale;
6. Ordinul ANRE nr. 47/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de
către consumatorii noncasnici de gaze naturale;
7. Decizia ANRGN nr. 1000/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultimă
instanţă;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la
Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la
sistemele de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Anexele nr. 1A și 2A la Ordinul ANRE nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, cu modificările ulterioare;
10. Decizia ANRGN nr. 183/2005 privind aprobarea contractului-cadru de distribuţie a gazelor
naturale, republicată, cu modificările ulterioare;
11. Decizia ANRGN nr. 309/2005 privind aprobarea condiţiilor generale de contractare a
serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare;
12. Ordinul ANRE nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea
de furnizare a gazelor naturale;
13. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CERINŢE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
1. Studii universitare de master sau echivalente în domeniul economic, tehnic sau juridic;
2. Experienţă în sectorul gazelor naturale – minimum 3 ani;
3. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
4. Capacitate de analiză şi sinteză;
5. Capacitate de muncă în condiţii de stres;
6. Cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express).

