TEMATICA, BIBLIOGRAFIA SI CERINTELE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA UNUI
POST DE EXPERT LA SERVICIUL PIAŢĂ CU AMĂNUNTUL GAZE NATURALE

TEMATICĂ:
1. Piaţa cu amănuntul de gaze naturale:
- furnizarea gazelor naturale la clienţii finali;
- furnizarea de gaze naturale în regim de ultimă instanţă;
- asigurarea calităţii activităţii de furnizare a gazelor naturale la clienții finali;
- activitatea de informare a clienţilor finali de către fuqrnizorii de gaze naturale;
- schimbarea furnizorului de gaze naturale.
2. Accesul terţilor la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, contractarea și prestarea
serviciului de distribuție a gazelor naturale.
3. Atribuțiile agentului de conformitate desemnat de operatorul de distribuție a gazelor
naturale care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală.
4. Evenimente legislative: elaborarea, modificarea, completarea, abrogarea, republicarea
unui act normativ.
BIBLIOGRAFIE:
1. Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a
Directivei 2003/55/CE;
2. Directiva (UE) 2019/692 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de
modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în
sectorul gazelor naturale;
3. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 29/2016, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul președintelui ANRE nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienţilor
finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a
gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
7. Regulamentul privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96/2015;
8. Ordinul președintelui ANRE nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea
gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate;
9. Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 83/2021;
10. Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prinOrdinul
preşedintelui ANRE nr. 173/30.09.2020;
11. Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către
clientul final, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 234/2019;

12. Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 97/2018;
13. Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare
pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 78/2020, cu modificările și completările ulterioare;
14. Metodologia de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale
distribuite, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2020, cu modificările
ulterioare;
15. Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de
conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi de către
operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, care fac parte dintr-un operator economic
integrat pe verticală, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 97/2021;
16. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CERINTELE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
1. Studii universitare de master sau echivalente în domeniul economic sau juridic;
2. Experiență de minimum 3 ani în sectorul gazelor naturale. Constituie un avantaj
experiența în domeniul specific activităţilor de reglementare;
3. Cunoștințe privind activitățile desfășurate pe piața cu amănuntul de gaze naturale și actele
normative specifice acestui domeniu;
4. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională;
5. Cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Office);
6. Capacitate de a lucra în echipă;
7. Capacitate de analiză şi sinteză.

