TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN
FUNCȚIA DE
ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI TARIFE ENERGIE TERMICĂ
DIRECŢIA ENERGIE TERMICĂ
DIRECTIA GENERALĂ SURSE REGENERABILE, COGENERARE ȘI ENERGIE
TERMICĂ
Tematică :
1. Elaborarea şi revizuirea cadrului de reglementare necesar desfășurării activităţilor
serviciilor publice de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în contextul
modificărilor legislative în domeniul energiei termice.
2. Soluţionarea petiţiilor în domeniul energiei termice.
Bibliografie :
1. 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.
2. Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie
2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.
3. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările
ulterioare.
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 160/2012.
5. Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
7. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările
ulterioare
8. Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările şi completările ulterioare.
9. Hotărârea de Guvern nr. 203/2019 privind aprobarea Planului naţional de acţiune
în domeniul eficienţei energetice (PNAEE 2014 – 2020).
10.Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
11.Ordonanța nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate
de alimentare cu energie termică a populației cu modificările și completările ulterioare
12.Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari și administrarea condominiilor
13.Ordinul Președintelui ANRE nr.53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a
sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de
tip condominium, cu modificările ulterioare
14.Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor
băneşti percepute de ANRE în anul 2020.
15.Ordinul ANRE nr. 193/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat si a sistemelor de
încălzire și/sau răcire urbană
16.Ordinul ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie
termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare
17.Ordinul ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
public de alimentare cu energie termică
18.Ordinul ANRE nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

19.Ordin ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea
consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în
cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
20.Ordinul ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a
energiei termice
21.Ordinul ANRSC nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
public de alimentare cu energie termică

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/energiei termice.
3.Experienţă de minimum 3 ani în domeniul energetic.
4.Capacitate organizatorică şi de asumare a responsabilităţilor.
5.Cunostinţe foarte bune de operare PC (Microsoft Office).
6.Cunoaşterea uneia dintre limbile utilizate la nivelul Uniunii Europene.
7.Aptitudini de comunicare şi relaţionare.
8.Capacitate de analiză şi sinteză.

