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APROB: 

Alexandru CIUDIN, Director 

 

A N U N Ţ  

cu privire la lansarea concursului privind ocuparea 

funcţiei publice vacante în cadrul 

Agenției pentru Eficiență Energetică 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin 

concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică lansează concursul pentru următoarele funcții vacante: 

 

FUNCŢIA VACANTĂ: 

 

Direcția implementare și monitorizare a politicilor 
Specialist principal – 1 unitate 

Specialist principal – 1 unitate 

 

Total funcții publice vacante –  2 unități 
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Informația necesară: 

 

1. Denumirea autorităţii publice: Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) 

2. Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1 bloc A. 

3. Denumirea funcţiei publice vacante, scopul general şi sarcinile de bază: 

 

3.1. Direcția implementare și monitorizare a politicilor 

Specialist principal               – 2 unități 

 

Specialist principal                

Funcția 1 

1. Asigurarea implementării și monitorizării cadrului normativ cu privire la eficiența 

consumului de resurse energetice, în special cu incidență în domeniul etichetării produselor 

cu impact energetic și a cerințelor în materie de proiectare ecologică. 

2. Acordarea asistenței informative și consultative autorităților administrației publice centrale 

și locale, persoanelor fizice și juridice privind consumul eficient de energie.  

3. Participarea la dezvoltarea și implementarea mecanismelor și documentelor de politici 

orientate spre promovarea consumului eficient de resurse energetice, în special cu incidență 

în domeniul etichetării produselor cu impact energetic și a cerințelor în materie de proiectare 

ecologică, precum și a conceptului de achiziții durabile (inclusiv publice). 

4. Crearea, menținerea și dezvoltarea bazelor de date în domeniul etichetării energetice, 

cerințelor de proiectare ecologică, inclusiv pentru distribuirea informației relevante aferente 

domeniului. 

5. Organizarea și desfășurarea analizelor de piață, de impact și a cercetărilor aferente 

activității de implementare a politicilor de etichetare energetică și proiectare ecologică.  

Funcția 2 

1. Asigurarea implementării și monitorizării cadrului normativ cu privire la eficiența 

energetică, în special cu incidență în domeniul instrumentelor și programelor de finanțare. 

2. Participarea la dezvoltarea și promovarea industriei serviciilor energetice, inclusiv prin 

participare la implementarea cadrului normativ aferent. 

3. Participarea la acțiunile de planificare, elaborare și monitorizare a activităților de 

eficientizare a consumului de resurse energetice, inclusiv prin monitorizarea și raportarea pe 

realizarea documentelor de planificare sectorială. 

4. Participarea la instituirea, desfășurarea și dezvoltarea sistemului de măsurare și verificare a 

economiilor de energie rezultate ca urmare a implementării măsurilor de eficiență energetică 

și energie regenerabilă în cadrul programelor de finanțare. 

5. Acordarea asistenței informative și consultative autorităților administrației publice centrale 

și locale, persoanelor fizice și juridice cu privire la instrumentele și programele de finanțare. 

(Informaţie mai amplă despre sarcinile şi atribuţiile de bază puteţi găsi în Hotărârea 

Guvernului RM nr. 45 din 30.01.2019) 

4. Condiții pentru candidații la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul AEE 

4.1. Condiţii de bază:  

- deținerea cetățeniei  Republicii Moldova; 

- posedarea obligatorie a limbii de stat  

- dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu 

- posedarea unei limbi de circulaţie internaţională  

- lipsa antecedentelor penale nestinse; 
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- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice; 

- nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă 

5.Cerințe specifice: 
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, în domeniul energetic; 

studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. 

Experiență profesională: vechimea în muncă în specialitate va constitui un avantaj; 

Cunoștințe    - cunoașterea legislației naționale în domeniul de competență (juridic- 

             pentru angajații din domeniul juridic; energetic – specialiștilor principali  

             din direcțiile de bază) ; 

                - posedarea limbii engleze va constitui un avantaj; 

                - cunoștințe în domeniului tehnologiilor informaționale: Word, Excel,                        

                   Internet, E-mail. 

Abilităţi: abilități de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea 

documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, 

autoperfecţionare şi valorificare a experienței dobândite. 

Atitudini / comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, 

disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

6.Bibliografia 

Bibliografie comună 

 − Constituția Republicii Moldova; 

− Legea nr. 158 –XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

− Legea nr. 25-XVI /2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

− Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice; 

− Legea nr.100/2012 cu privire la actele normative; 

− Legea nr.892/ 2000 privind accesul la informaţie; 

− Legea nr.82/2017 integrității;  

− Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;  

− Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică; 

− Hotărârea Guvernului nr. 45/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru 

Eficiență Energetică. 

Direcția implementare și monitorizare a politicilor  

− Legea nr.174/2017 cu privire la energetică;  

− Legea nr.10/2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

− Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică;  

− Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;  

− Legea nr. 128/2014 privind performanţa energetică a clădirilor;  

− Legea nr. 138/2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare;  

− Legea nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor 

cu impact energetic;  

− Legea nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic;  

− Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării; 

− Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice;  

− Legea nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale;  

− Hotărârea Guvernului nr. 45/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru 

Eficiență Energetică; 

− Hotărârea Guvernului nr. 833/2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 

2011-2020;  
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− Hotărârea Guvernului nr. 884/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic;  

− Hotărârea Guvernului nr. 885/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind; autorizarea 

auditorilor energetici;  

− Hotărârea Guvernului nr. 924/12.2012 privind aprobarea Metodologiei de calculare a costului 

auditului energetic; 

− Hotărârea Guvernului nr. 1070/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

biocombustibilul solid. 

 

7. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

 formularul de participare, indicat în anexa nr.1; 

 copia buletinului de identitate;  

 copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare profesională şi/sau specializare; 

 copia carnetului de muncă; 

 cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind 

absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze 

dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile 

calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii 

actului administrativ de numire). 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele 

originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-

mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare). 

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs: 

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va 

include proba scrisă și interviul, este  12 octombrie 2020, ora 16-00. 

9. Locul desfăşurării concursului: 

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - 
Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.gov.md, tel: 
49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: alexandru.rudi@aee.md (cu mențiunea „CONCURS”). 

 

10. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea 

documentelor: 
 Alexandru RUDI,  tel: 49-94-44 ext. 7. 

 

 

Cheltuielile 

 

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru 

Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a 

concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe 

documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs. 

 

http://www.aee.gov.md/

