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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DOBRICĂ   ANCA - IOANA 

Adresă(e) serviciu Ministerul Energiei/Direcţia Energie Electrică 
Str. Academiei 39-41, sector , Bucureşti 

Telefon(oane)  
 

Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) anca.dobrica@energie.gov.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 1.01.1962 
  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1992 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale  
1997-prezent 
 
Coordonare activitate Direcția Energie Electrică/Serviciul producere și distribuție energie 
electrică/Compartiment cooperare internațională 
 
activități derulate în principal în domeniul pieţei de energie electrică și al cooperarii internaţionale:  
- dezvoltare piaţa regională/piaţa internă de energie, asigurare securitatea în aprovizionare cu 

energie electrică, 
- funcționare piața de energie electrică, colaborare cu ANRE și OPCOM în contextul atribuțiilor 

celor două entități de monitorizare a funcționării piețelor de electricitate, 
- relaţia cu Uniunea Europeană (stabilire poziţii de discutie şi negociere, elaborare puncte de 

vedere privind propuneri Directive/Comunicări/Regulamente, participare proiect  PCI, participare 
proiect planul național integrat energie și mediu, participare proiect CESEC etc), 

- relaţii cu instituţii  finanţatoare internaţionale (FMI, BM, BERD),  
- implementare programe instiţutii finanţatoare (Memorandumuri cu FMI, acordurile PSAL cu 

Banca Mondiala si acordul DLP, împrumuturi BM, BERD etc),  
- participare activităti cooperare economică internaţională (comisii mixte, grupe de lucru, întâlniri 

bilaterale), 
- participare activităţi derulate în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale (Comunitatea 

Energiei, Tratatul Cartei Energiei, OCEMN, IRENA, etc) 
- participare elaborare acte normative/analiză activităţi derulate pe piaţa de energie electrică; 
- activități dezvoltare instituţională;  
- elaborare legislaţie primară şi strategii energetice;  
- activitate în cadrul comisiilor de privatizare şi de constituire a companiilor de tip joint-venture 
 
1992-1997    
- activitate derulată în cadrul compartimentului pentru restructurare şi privatizare:  participare la 
elaborarea de legislaţie primara, dezvoltare instituţională, restructurarea companiilor din sectorul 
energetic, punct de legătură cu companiile din coordonarea direcţiei de specialitate, implementare 
proceduri privatizare (metoda MEBO) 
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Numele şi adresa angajatorului Ministerul Energiei 

Perioada 1988 - 1992 

Functia sau postul ocupat Inginer 

Activitati si responsabilitati principale Elaborare bilanţuri energetice, implementare programe eficienţă energetică, măsurători energetice 

Numele si adresa angajatorului SC Semanatoarea SA Bucureşti 

Perioada 1985 - 1988 

Functia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activitati si responsabilitati principale Elaborare bilanţuri energetice, eficienţă energetică 

Numele si adresa angajatorului Întreprinderea Minieră Câmpulung Argeş 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1980 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută inginer 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti 
Facultatea Energetică 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza – f. bine; italiana - bine 
  

  

Cursuri de perfecționare absolvite 2018 – Managementul si derularea proiectelor. Oportunitati si provocari ale finantarii externe, Centrul 
de formare APSAP 
2016 – FSR Executive training on electricity market design, Florence School of Regulation & 
European University Institute 
2011 – Politicile Uniunii Europene, CEVIP OL 
2010 – La Roumanie et les institutions europeenes, Institutul Francez din Bucureşti 
2009 – cursuri de management, WIFI International GmbH Viena/SC Euroaptitudini SA/Formenerg  
2008 – Seminar Series: Partnerships for Sustainable Development, Regional Environmental Centre, 
Istanbul şi Venetia 
2007 – Negociations au Niveau Europeean, Organisation Internationale de la Francophonie 
1997 – Managementul regiilor autonome, Formenerg 
1994 - Managementul întreprinderilor industriale, ESBI Consulting Irlanda şi Formenerg 

  

Competenţe profesionale, 
aptitudini: 

Capacitate ridicată de a coordona activități la nivel de direcție, de a pune eficient în practică soluţii 
proprii şi originale, finalizare a sarcinilor curente și asumare a unor sarcini suplimentare, precum şi de 
acceptare a eventualelor deficienţe apărute în activitatea proprie, capacitate ridicată de interpretare a 
unui volum mare de informaţii şi de sinteză/valorificare a acestora. 
Capacitate de a forma și de a se integra într-o echipă şi de a transmite idei utile pentru realizarea 
obiectivelor acesteia 
 

 
Experienta in managementul 

companiilor 

2019-prezent – membru/presedinte CA Energonuclear SA 
   2002-2014 – presedinte CA SC OPCOM SA 

2009-2011 – presedinte/membru CA  SC Electrica Furnizare Muntenia Nord SA/Electrica Furnizare 
2002-2005 – membru CA  SC Electrica Oltenia SA 
2002-2013 – reprezentant AGA  SC Teletrans SA 
2002-2007 – reprezentant AGA  SC Termoserv Craiova SA 
Inainte anul 2000 – reprezentant AGA / CA in cadrul SC Centrala Termoelectrica Giurgiu, SC ELCO 
Buzau, SC ELCO Craiova, SC ISPE SA, SC ISPH SA 

  

 


