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SPECIALIST ALOCARE – 1 POST  
BIROU ALOCARE 

SERVICIUL ALOCARE SI FACTURARE 
DEPARTAMENT FLUX GAZ 

 
DISTRIGAZ SUD RETELE 

LOCATIA BUCURESTI 
 
 
La Distrigaz Sud Rețele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, 
într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce fac. Alătură-te echipei noastre 
de oameni profesioniști și creativi, unde te vei simți apreciat și inspirat pentru a-ți dezvolta abilitățile și experiența.  

 

În prezent, căutăm o persoană analitica, exigență, cu o atitudine proactivă în rezolvarea problemelor și deschidere față de 

schimbare, pentru a se alătura departamentului Flux Gaz, în calitate de Specialist Alocare. 
 
Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, vino în Distrigaz Sud 
Rețele. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu un talent remarcabil. Totul începe cu tine. 

 
 

Ce vei face: 
 

• Vei asigura desfășurarea etapelor procesului de alocare prin monitorizarea și verificarea datelor de intrare și ieșire; 

• Vei realiza activitățile și operațiunile necesare alocărilor de cantități gaze naturale în sistemul de distribuție gaze al 
companiei, atât a celor inițiale în cursul lunii (intra-day și zilnic), cât și a celor finale, după închiderea fluxurilor 
aferente lunii de raportare, în conformitate cu prevederile Codului Rețelei; 

• Vei asigura încărcarea datelor pe platforma folosită – rulare profile sintetice, verificare contracte și efectuare corecții 
consum clienți, reglare și recalculare consumuri clienți monitorizați SCADA, verificare validare consum zilnic, rulare 
calcul alocare, prelucrare fișier date în vederea postării pe platformă; 

• Vei centraliza, compara și prelucra datele încărcate pe platforma folosită în zilele precedente, contribuind astfel la 
întreținerea și consolidarea bazei de date interne a alocărilor efectuate și raportate; 

• Vei asigura monitorizarea schimbărilor de furnizor și implicațiile pe care acestea le generează în procesul de alocare, 
având în vedere că alocarea cantităților de gaze naturale se face în funcție de furnizorul contractual / utilizatorul de 
rețea (UR); 

• Vei asigura monitorizarea clienților cu dispozitive SMART / AMR, analizând lunar situația acestora – echipamente 
active, identificarea clienților și numărul de dispozitive, indecși și corecție indecși, analiză istoric notificări și 
răspunsuri, analiză și corecție consum, blocare / deblocare contracte; 

• Vei asigura realizarea raportărilor aferente închiderii de lună și transmiterea la timp a acestora către diverse entități; 

• Vei elabora diverse rapoarte centralizatoare, prelucrare și analiză date și informații din sfera de activitate (calcul și 
recalcul alocări, corecții, monitorizare consumuri estimate, puterea calorifică superioara medie lunară etc.); 

 

 

Experiență, calificări, cunoștințe și abilități:  

• Studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 

• Experiență de minim 3 ani într-un domeniu similar; 

• Cunoștințe privind legislația în domeniul distributiei de gaze naturale; 

• Cunoaștere procese de analiză a bazelor de date; 

• Cunoștințe de operare Microsoft Office (Word, Power Point, Outlook, Excel avansat); 

• Capacitate de analiză și sinteză; 

• Capacitate de lucru sub presiune (clienți, termene); 

• Planificare și organizare – capacitatea de a gestiona mai multe proiecte în paralel; 
 

Constituie avantaj: 

• Studii în domeniul economic sau financiar; 

• Experiență în domeniul gazelor naturale sau în lucrul cu baze de date de mari dimensiuni; 
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• Cunoștințe module SAP: Billing, DM, CS, IDE, EDM. 

 
 

Beneficii: 

• Asigurare medicală privată pentru tine și familie; 

• Acces la un program de dezvoltare personală și profesională; 

• Tichete de masă; 

• Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă; 

• Primă de vacanță. 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

În cazul în care optați să ne transmiteți datele dumneavoastră cu scopul de a candida pentru poziția menționată în 

prezentul anunț, vă rugăm să luați cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal ale candidaților: https://www.engie.ro/corporate/wp-content/uploads/2018/09/ER_Nota-de-informare-

Candidati.pdf 
 
Despre DISTRIGAZ SUD REȚELE 
Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de peste 45 de ani în acest 
domeniu, având 1.9 milioane de clienți, circa 20.000 km rețea și 2.600 de angajați. Distrigaz Sud Rețele deține licență de 
operare pentru distribuția de gaze naturale în 851 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeş, 
Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, 
Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și Municipiul București. Distrigaz Sud Rețele este filială a ENGIE Romania. 
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