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Curriculum vitae 

Europass 
 

Informaţii personale 
Nume / Prenume Ilie Ionel 

Adresă  localitate Craiova, Judeţ Dolj, România 
 

Telefoane 

Faxuri 

Adrese E-mail ionel.ilie@ceoltenia.ro;  ionel.ilie@yahoo.com. 
 

Naţionalitate română 
 

Data naşterii 21.02.1958 
 

Sex şi stare civilă Masculin, căsătorit, doi copii majori. 
 

Domeniul ocupaţional vizat Director Direcţia Ofertare Vânzare 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Aprilie 2013 - prezent 
Director Direcţia Ofertare Vânzare 
Coordonarea activităţii de contractare şi  vânzare energie electrică  şi derivate 
SC Complexul Energetic Oltenia SA, 
Producere de energie electrică şi termică 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Octombrie 2012 – Martie 2013 
Sef Departament Exploatare 
Coordonarea activităţii de producţie la nivelul sucursalei, colaborare la vânzarea energiei 
SC Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Craiova 
Producere de energie electrică şi termică 
 
Iunie 2012 – Octombrie 2012 
Director Adjunct Producţie 
Coordonarea activităţii de producţie la nivelul sucursalei, colaborare la vânzarea energiei 
SC Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Craiova 
Producere de cărbune, energie electrică şi termică 
 
Ianuarie 2009 – iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Management Energetic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii pe pieţele de energie electrică, prognoza consumurilor şi a producţiei CE 
Craiova şi administrarea PRE ( CE Craiova, CE Turceni, CE Rovinari, 3 Furnizori) 

Numele şi adresa angajatorului SC Complexul Energetic Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de cărbune, energie electrică şi termică 
 

Perioada Octombrie 2008 – ianuarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Producţie şi Piaţa de Energie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul producţiei de energie electrică şi termică şi coordonarea activităţii pe pieţele de 
energie electrică şi termică 

Numele şi adresa angajatorului SC Complexul Energetic Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de cărbune, energie electrică şi termică 
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Perioada Aprilie 2004 - octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Management Energetic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii pe pieţele de energie electrică, prognoza consumurilor şi a producţiei 

Numele şi adresa angajatorului SC Complexul Energetic Craiova ( CET Işalniţa, CET Craiova II şi EM Prigoria ) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de cărbune, energie electrică şi termică 
 

Perioada 2000 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Eficienţă şi Statistici 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza şi prognoza consumurilor şi a producţiei de energie electrică şi termică 

Numele şi adresa angajatorului Termoelectrica SA şi ELCEN Bucureşti – SE Craiova (CET Işalniţa şi CET Craiova II ) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de energie electrică şi termică 
 

Perioada 1994 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Eficienţă şi Statistici 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza şi prognoza consumurilor şi a producţiei de energie electrică şi termică 

Numele şi adresa angajatorului RENEL – DGPEET, FE Turceni 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de energie electrică şi termică 
 

Perioada 1990 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea compartimentelor tehnice şi a producţiei de energie electrică şi termică 

Numele şi adresa angajatorului RENEL – DGPEET, FE Turceni 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de energie electrică şi termică 
 

Perioada 1987 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Expert  instructor, şef la filiala din Turceni 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instruirea personalului din MEE – în special termocentralele Rovinari si Turceni 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Perfecţionarea a Lucrătorilor din Ministerul Energiei Electrice, <CPL – MEE Bucureşti> 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de energie electrică şi termică 
 

 
Perioada 1982 - 1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Şef Tură la secţia Electrică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea personalului de exploatare din tură, recepţionarea instalaţiilor electrice 

Numele şi adresa angajatorului MEE, CIPEET, IE Turceni 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de energie electrică şi termică 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 28.11 – 02.12.2012 şi  06.02 – 10.02.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Noţiuni privind implementarea, îndrumarea metodologică, coordonarea şi monitorizarea Sistemului 
de Control managerial în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 946 / 2005 

Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service 
 

 
Curs de perfecţionare MP 46 

 
 

Perioada 2008 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii sistemelor electrotehnice 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Transilvania din Braşov 
 

 
Master 

 
 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pieţele de Energie Electrică. Reguli de funcţionare şi de decontare. 

Formenerg, CN Transelectrica 

Cursurile de perfecţionare PEE1 şi PEE2 

 
 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Piaţa de echilibrare. Tehnici de Ofertare. Notificarea Părţilor Responsabile cu Echilibrarea 
 

 
Formenerg, CN Transelectrica 
 

 
Curs de perfecţionare Ete60, Ete76 

 
 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Contracte de Achiziţie de Energie Electrică pe piaţa liberă 
 

 
Formenerg, CN Transelectrica 
 

 
Curs de perfecţionare J44 

 
 

Perioada Ianuarie - aprilie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Limba engleză avansaţi 
 

 
Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service 
 

 
Curs de perfecţionare Ls 2A 

 
 

Perioada 1998-2000 

Calificarea / diploma obţinută diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Managementul calităţii sistemelor de energie 
 

 
Şcoala de Studii Academice Postuniversitare de Management – Universitatea Politehnică Bucureşti 
 

 
Studii postuniversitare 

 
 

Perioada 1977 - 1982 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă, inginerie electrică 
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Electrotehnică 
 

 
Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova 

 

 
Studii superioare 

 
 
 

Coordonator – Proiect Româno - Olandez, PSO 96 / RM / 4 / 1 – Reducerea emisiilor de CO2 la 
termocentralele din România, pentru trei grupuri de 330 MW la CTE Turceni, 1997 -1999, în urma 
căruia CTE Turceni a devenit o termocentrală de referinţă în România. 

Proiectare – în colaborare cu ICEMENERG – Aplicaţie pentru determinarea on-line a consumurilor 
specifice de combustibil la CTE Turceni 

Participant – cu mai multe lucrări la diverse conferinţe şi simpozioane IRE, SIER, CNR-CME 

Colaborator – Revista Energetica, cu diferite articole şi lucrări 
 
 

Absolvent al cursului Effective negotiating, Institutul  Karrass, Los Angeles - 2008 
 

Vizită de studiu – USAID Study Tour – Huston, Amarillo, Washington – USA, mai 1995 

Vizită de instruire – Compania RWE, Germania 1993 
 
 
 
 
 

română 

Înţelegere Vorbire Scriere  
Ascultare Citire Participare la conversaţii Discurs oral Exprimare scrisa  

Foarte bine Foarte bine Bine Bine Bine  
Foarte bine FFoarte bine Foarte bine Foarte bine Bine  

Bine Foarte bine Bine Bine Mediu  

 
Comunicare  şi  lucru  în  echipă  –  aptitudini  şi  abilităţi  dobândite  în  urma  activităţilor  productive, 
educative şi profesionale şi extraprofesionale la care am participat activ 
 
Spirit organizatoric şi abilităţi manageriale – am iniţiat, organizat şi coordonat activitatea PRE Craiova, 
care în prezent este Complexul Energetic Oltenia. Am pus bazele mai multor activităţi, de pionierat în 
cadrul sectorului electroenergetic – eficienţă şi management energetic şi am fost implicat activ în 
procesele de restructurare a managementului centralelor electrice. 
 
O bună cunoaştere a termocentralelor, a Sistemului Electroenergetic Naţional, a pieţelor de energie 

electrică şi termică şi a legislaţiei ANRE. 
 
Utilizator de nivel ridicat al tehnicii de calcul şi sistemelor informatice integrate, capacitate ridicată de 
intuiţie şi previziune a proceselor evaluate, adaptabilitate la condiţii deosebite de lucru, capacitate de 
lucru sub stres (Windows , Word,Excel si Internet ) 
 
Vicepreşedinte al filialei SIER Craiova,membru supleant în Board IRE şi membru în Working Group – 
Energy Market al Eurelectric. 
 
 
Posesor permis de conducere categoria B 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTE CURSURI ŞI ACTIVITĂŢI 
 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

engleză 

franceză 

italiană 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
 

Asociaţii profesionale 
 
 
 

Permis(e) de conducere 


