
               
 

CURRICULUM VITAE 

    
INFORMATII PERSONALE                                

Nume                                                          

Adresa                                                           
Telefon                                                        

Fax                            

E-mail                          
Naţionalitate                  

Data naşterii                  

                                   
EXPERIENŢA                     

PROFESIONALA                                      

Perioada            
Numele angajatorului   

Sectorul de activitate              
Funcţia sau postul ocupat     

 

Perioada            
Numele angajatorului   

                     

Sectorul de activitate              
Funcţia sau postul ocupat     

 
Perioada            

Numele angajatorului   

                     
Sectorul de activitate              

Funcţia sau postul ocupat     

 
Perioada            

Numele angajatorului   

                     
Sectorul de activitate              

Funcţia sau postul ocupat     
 

Perioada            

Numele angajatorului   
                     

Sectorul de activitate              

Funcţia sau postul ocupat     
                                   

Perioada            
Numele angajatorului                       

 

Sectorul de activitate              
Funcţia sau postul ocupat     

                                   

Perioada            
Numele angajatorului                       
              

Sectorul de activitate              
Funcţia sau postul ocupat     

                                   
Perioada   

Numele angajatorului                        

 
BĂNDOIU LIVIA 

Bucureşti 
021-317.97.51 

021-317.97.52 

 
română 

04.02.1964 

 
 
01.09.2017 – prezent 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 

Direcţia prețuri, tarife, ajutor de stat 
Director  
 

06.06.2017 – 01.09.2017 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice 

Direcţia generală reglementări, autorizări 
Șef Serviciu contracte 
 
01.03.2017 – 06.06.2017 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice 

Direcţia generală reglementări, autorizări 

Șef Birou reglementări  

 
06.09.2013 – 28.02.2017 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice 

Direcţia reglementări, licențe, prețuri și tarife 

Șef Birou reglementări și bilanțuri energetice 
 
10.09.2010 – 06.09.2013 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 

Direcţia tehnică, licenţe 

Șef Birou sisteme repartizare costuri  
 
01.08.2007 – 10.09.2010 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice 

Direcţia generală tehnică, licenţe şi managementul calităţii  
Șef Serviciu sisteme repartizare costuri  
 

01.06.2005 – 01.08.2007 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală 

Direcţia generală tehnică, licenţe şi managementul calităţii  
Biroul pentru managementul calităţii  - Expert I A  

 
2004 – 2005 

S. C. “Termoelectrica” S.A. - Sucursala de Valorificare 
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Sectorul de activitate              
 

Funcţia sau postul ocupat                                      

 
Perioada        

Numele angajatorului                       
              

Sectorul de activitate              

Funcţia sau postul ocupat                                    
 

 

Perioada                    
Numele angajatorului                       

Sectorul de activitate              
Funcţia sau postul ocupat                                       

 

 
Perioada           

Numele angajatorului                       

 
Sectorul de activitate              

Funcţia sau postul ocupat                                    

            
 
EDUCATIE ŞI FORMARE            

Perioada   

Numele şi tipul organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională         

Domeniul studiat 

 *Nivelul de clasificare a  
formei de instruire  

*Tipul calificării/diploma     
obţinută              

 

Perioada   
Numele şi tipul organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională         
Domeniul studiat 

 *Nivelul de clasificare a  

formei de instruire  
*Tipul calificării/diploma     

obţinută                                   
 

Perioada   

Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

         
Domeniul studiat 

 *Nivelul de clasificare a  
formei de instruire  

 

*Tipul calificării/diploma     
obţinută                                   

 

şi Servicii Bucureşti 

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor 
cu caracter specific neclasificate în altă parte  

Inginer - Servic iul patrimoniu 

 
1997 – 2003 

S. C. “Termoelectrica” S.A. – Sucursala Electrocentrale 
Bacău - din 2002 - S.C. CET S.A 

Producere energie electrică şi termică 

Inginer principal - Compartimentul patrimoniu 
Inginer principal Compartiment protecţia mediului  

 
1990 – 1997 
Societatea “Stofe” Buhuşi 

Producţia şi comercializarea ţesăturilor din lână şi tip lână  
Inginer Serviciul preţ - analiză economică 

Inginer Secţia de finisaj chimic 

 
1987 – 1990 

Cooperativa Meşteşugărească “Munca” Târgu Ocna, 

jud. Bacău 

Industrie uşoară, prestări servicii 

Inginer stagiar Servic iul tehnic – producţie 

 
 

 
2014 

M.D.R.A.P. și Asociaţia pentru Implementarea 

Democrației  

Integritate ș i Transparență în Managementul Resurselor 

Umane  

Participare la proiectul POS-DRU „Abordare strategică în 
domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei Publice” cod SMIS 40031 
Sesiune de instruire/certificat de participare 
 

2013 
Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency 

International România)  

Curs Promovarea Integrității și Responsabilității Sociale în 
România - Participare la proiectul POS-DRU “Împreună 

pentru integritate, responsabilitate socială ş i dezvoltare 

durabilă” 
Program formare/diplomă de absolvire 
 
 

2011 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici - Fondul 
European de Dezvoltare Regională  

Programul Operațional Sectorial “Creşterea 

Competitivităţii Economice”  

Managementul schimbărilor în organizațiile publice  

Proiect ”Implementarea în sistem e-learning de 
programe de formare în domeniul administraţiei publice 

pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”  

cod SMIS 4376  
Program de formare/Certificat  
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Perioada   

Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională  

        
Domeniul studiat 

*Nivelul de clasificare a  
formei de instruire  

*Tipul calificării/diploma     

obţinută                                   
 

Perioada   

Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională         
Domeniul studiat/aptitudini   

ocupaţionale                       

*Nivelul de clasificare a  
formei de instruire  

*Diploma obţinută             

 
Perioada   

Numele şi tipul organizaţiei 

profesionale prin care    
s-a realizat formarea  

profesională         
Domeniul studiat  

*Nivelul de clasificare a  

formei de instruire  
*Diploma obţinută 

                                 

Perioada   
Numele şi tipul organizaţiei 

profesionale prin care    
s-a realizat formarea  

profesională         

Domeniul studiat/aptitudini   
ocupaţionale                       

*Nivelul de clasificare a  

formei de instruire  
*Diploma obţinută 

                                   

Domeniul studiat/aptitudini   
ocupaţionale                       

*Nivelul de clasificare a  
formei de instruire   

*Diploma obţinută 

                                   
Perioada  

Numele şi tipul organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea  

profesională                                         
Domeniul studiat/aptitudini   

ocupaţionale    

*Diploma obţinută                                      
*Nivelul de clasificare a  

formei de instruire  

2010 

Ministerul Administrației și Internelor – Unitatea de 
Politici Publice - Fondul Social-European  

Programul Operațional ”Dezvoltarea Capacității 

Administrative” 

Politici publice, management strategic, planificare bugetară 

și monitorizare și evaluare 
Proiect ”Proces decizional la nivelul M.A.I. – eficiență și 

coerență” – cod SMIS 2281 

Program de formare/Certificat 
 

2006 

TÜV Rheinland Romania  

organism internațional de certificare 
 
 

Reprezentantul managementului de mediu 
 

Curs  

Certificat de absolvire    
 
2006 

TÜV Rheinland Romania  

organism internațional de certificare 
 

Auditori interni sisteme de management al mediului 
conform ISO 14001:2004 

Curs  

 
Certificat de absolvire    
 

2005 
TÜV Rheinland Romania  

organism internațional de certificare 
 

 

Auditori externi IRCA pentru sisteme de managementul 
calităţii (IRCA Lead Auditor) 

Curs  

 
Certificat de absolvire    

 

Specialist pentru sisteme de managementul calităţi conform 
ISO 9001:2000 

Curs  
 

Certificat de absolvire    

 
1998     

Programul PHARE şi Comisia Europeană 

 
 

 
Audit şi instruire în managementul de mediu în 

termocentralele din România 

Certificat de absolvire 
Program de formare profesională     
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Perioada  
Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea  
profesională                                        
Domeniul studiat  
*Diploma obţinută                                           
*Nivelul de clasificare a  
formei de instruire    
 
Perioada  
Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care    
s-a realizat formarea  
profesională            
Domeniul studiat  
*Nivelul de clasificare a  
formei de instruire  
 
Perioada  
Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care    
s-a realizat formarea  
profesională                                   
Domeniul studiat  
*Diploma obţinută 
*Nivelul de clasificare a  
formei de instruire  
 
Perioada  
Numele şi tipul instituţiei   
de învăţământ prin care    
s-a realizat formarea  
profesională                              
Domeniul studiat  
Diploma obţinută                                           
*Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ  
              
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE       
PERSONALE                      
dobândite în cursul vieţii şi  
carierei  
Limba maternă                  
Limbi străine cunoscute        

*abilitatea de a citi          
*abilitatea de a scrie         
*abilitatea de a vorbi                         
Aptitudini și competenţe       
artistice                      
Aptitudini și competenţe       
sociale                        
Aptitudini şi competenţe       
organizatorice                                           
Aptitudini şi competențe       
tehnice                                  
Permis de conducere                                                                   

  

1998 
Centrul de formare profesională – CONEL 

 
 
 
Pregătirea generală a utilizatorilor de calculatoare (It 62) 
 
Certificat de absolvire 
Program de formare profesională     
 
1997 
S.C. ECO – TEH S.R.L., sub patronajul firmei de consultanţă 
IWACO – Olanda şi a Agenţiei de protecţie a mediului 
D.C.M.R. Olanda, în cadrul proiectului “Dezvoltare 
instituţională în domeniul mediului”, finanţat de Guvernul 
Olandei 
Managementul de mediu în industrie 
Program de formare profesională 
 
1995 
CONTEXPERT S.A. Bacău 

 
 
Curs de contabilitate 
 
Diplomă – contabil autorizat 
Program de formare profesională 
 
 
1982 – 1987 
Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iaşi  

 
 
 
Chimie  
Diplomă de inginer  
Învăţământ superior - cursuri de zi 
 
 
 
 
Cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii desfăşurate 
 
Română 
Engleză              Franceză 
bine                    satisfăcător  
bine                    satisfăcător  
bine                    satisfăcător 
Pictură, desen artistic şi tehnic (cursuri opţionale în timpul 
şcolii şi a facultăţii); 
Punctuală, disciplinată, meticuloasă, o bună colegă în orice 
echipă, foarte muncitoare, rezistentă la stres;  
Bună organizatoare, abilităţi de analiză şi planificare  
Abilităţi de comunicare şi de a stabili relaţii cu oamenii  
Utilizare calculator (Microsoft Office) – curs de specialitate şi 
studiu individual 
Categoria B 

 

01.09.2017 
 

 


