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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BARDAN EUGENIA 
Adresă Târgu-Jiu, România 

    
  

E-mail eugenia.bardan@ceoltenia.ro 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 12.10.1969 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 

 
Aprilie 2016- februarie 2023 
Şef Serviciu Achizitii Produse pentru Activitatea Minieră 
Coordonarea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a procedurilor  
de achiziţii sectoriale produse, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
pentru sucursalele minere din cadrul Complexului Energetic Oltenia,  
precum și o parte din achizițiile sucursalelor electrocentrale. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Târgu-Jiu 
Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 
 
 
iunie 2012- aprilie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Economist  
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

economist în cadrul Serviciului Atribuire Contracte Produse- 
Departamentul Achiziţii Minerit- 
Direcţia  Achiziţii Publice, derulare proceduri de achiziții repartizate 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 

  
Perioada Iunie 2004- mai 2012 
Funcţia sau postul ocupat Economist  
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Economist în cadrul Biroului Atribuire Contracte Produse-Direcţia Achiziţii Publice, 
derulare proceduri de achiziție repartizate 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională a Lignitului   Oltenia  s.a. 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţia de cărbune energetic 

  
Perioada Octombrie 1997- iunie 2004 
Funcţia sau postul ocupat operator calculator 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Operare calculator, introducere date. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională a Lignitului   Oltenia  s.a 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţia de cărbune energetic 

  
Perioada Ianuarie 1991- octombrie 1997 
Funcţia sau postul ocupat operator calculator 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Operare calculator, introducere date. 

Numele şi adresa angajatorului    Regia Autonomă a Lignitului Târgu Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţia de cărbune energetic 

  
Perioada octombrie 1998- ianuarie 1991 
Funcţia sau postul ocupat operator calculator 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Operare calculator, introducere date.  

Numele şi adresa angajatorului Combinatul Minier Rovinari. 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţia de cărbune energetic. 

  

Educaţie şi formare  
  

Calificarea / diploma obţinută economist 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

-Academia Româna de Management- licenţă Managementul Comerţului şi Turismului  
Universitatea Constantin Brâncuşi; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii superioare 

  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Master în Marketingul Afacerilor Comerciale susţinut în sesiunea din iulie 2010 în  

cadrul facultaţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,  

facultatea Constantin Brâncuşi; 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Titlul de Master, Studii postuniversitare 

  
Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 Profil electrotehnic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul de matematică Fizică Tudor Vladimirescu Târgu-Jiu 
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii Medii 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă Română 
  

Limbi) străine  cunoscute Engleză, scris si vorbit: BINE-nivel mediu. 
Cunoştinţe PC 
 
Cursuri de formare 
profesională: 

Utilizare calculator nivel avansat (SEAP, MS Office, internet, email etc). 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: 
-18-04-/2-07-1994-Formare analişti programatori pe microcalculatoare (300 ore); 
-permis european de utilizare a calculatorului ECDL-15.11.2007; 
-Medii de dezvoltare: Oracle Forms şi ReportsBirotica: MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint, Internet Explorer, Adobe), utilizare clienţi de e-mail-nivel avansaţi 

 
 

Competenţe şi aptitudini pentru expert achiziţii publice: 
 
-22-10/27-10-2005-program de iniţiere perfecţionare  
Expert aplicare legislaţie armonizare în domeniul industriei şi comerţului -20 ore; 
-cursuri de utilizare SEAP în cadrul Centrului de Excelenţă ASSI-16.02.2009; 
-program de iniţiere/prefecţionare/specializare Expert achiziţii publice,  
organizat de Formenerg,  
în perioada iulie 2010; 
Expert achiziţii publice. Modul: Legislaţia  românească armonizată cu aquis-ul  
comunitar privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări şi a contractelor  
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, 
cod COR 241940; 
-Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Management”  
desfăşurat în perioada 23-27 octombrie 2013; 
-Curs „Modificări aduse proiectului noii legi privind achiziţiile sectoriale”, decembrie 2015 

  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Capacitate de comunicare și diplomație în tratarea situațiilor ivite  
Spirit de echipă 
Capacitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric-  

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare Word,  Excel, PowerPoint, Oracle, SEAP 

  

  

  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe disponibile la cerere 
  

  
 


