Tematica, bibliografia şi condiţiile specifice pentru ocuparea postului de
Expert la Compartimentul cooperare şi programe în domeniul eficienţei energetice –

Tematica:
1. Principalele cerinţe în sectorul energiei din cadrul Pachetului legislativ European Energie
– Schimbări climatice.
2. Legislaţia europeană şi naţională aferentă domeniului energiei, eficienţei energetice şi
surselor regenerabile de energie
3. Obiectivele naţionale din domeniul energiei aprobate în cadrul Programului Naţional de
Reforme 2018 aferent Strategiei Europa 2020.
4. Elaborarea propunerilor de politici şi legislaţie secundară în domeniul eficienţei energetice
şi surselor regenerabile de energie în vederea atingerii obiectivelor naţionale privind eficienţa
energetica şi sursele regenerabile de energie.
5. Cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internaţionale în vederea promovării
utilizării eficiente a energiei şi a surselor regenerabile de energie, armonizarea cadrului de
reglementare, privind eficienţa energetica şi sursele regenerabile de energie, cu reglementările
specifice şi practica din Uniunea Europeană.
6. Coordonarea elaborării de către autorităţile competente a programelor de informare şi de
motivare a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici, în vederea utilizării eficiente a
energiei.

Bibliografie:
1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Legea nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.33/2007
privind organizarea si functionarea ANRE.
3. Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi
de abrogare a Directivei 2003/54/CE.
4. Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor
naturale.
5. Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de
abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.
6. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE
7. Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetica cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
10. Hotărârea de Guvern nr. 122/2015 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în
domeniul eficienţei energetice (PNAEE 2014 – 2020).
11. Strategia Europa 2020.
12. Programul Naţional de Reforme 2018.
13. Hotărârea de Guvern nr 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind
exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu
modificările şi completările ulterioare.

14. Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru
Eficienţă Energetică în cadrul ANRE şi numirea Şefului acestuia cu modificările ulterioare.
15. Decizia nr. 1111 / 2017 privind modificarea și completarea Deciziei șefului
Departamentului pentru eficiență energetică nr. 2794/2014 privind aprobarea Regulamentului
pentru atestarea managerilor energetici și agrearea/autorizarea societăților prestatoare de
servicii energetice și a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie,
cu modificările și completările ulterioare.
16. Decizia nr. 7/DEE/12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea
Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent localităţilor cu o populaţie mai
mare de 5000 locuitori.
17. Decizia nr. 8/DEE/12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea
Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru unităţi industriale.
18. Decizia ANRE nr. 860/2017 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum
total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.
Cerinţele specifice de ocupare a postului:
1. Studii universitare de master sau echivalente în domeniul tehnic, economic sau juridic.
2. Cunoştinţe temeinice privind actele normative, structura şi activităţile din domeniul energiei
/ eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie.
3. Experienţă minimă de 3 ani privind domeniul energetic.
4. Cunostinţe foarte bune de operare PC (Microsoft Office)
5. Cunoaşterea uneia dintre limbile utilizate la nivelul Uniunii Europene.
6. Aptitudini de comunicare şi relaţionare.
7. Capacitate de analiză şi sinteză.

