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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ŞENDROIU CLEOPATRA 
Adresă(e) Donea Diana Alexandra 4, bl. N 18sc.1,ap.1, sector 4 , 041528, Bucureşti, România 

Telefon(oane) Mobil: (40-) 0722 427 757 

E-mail(uri) cleosendroiu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 16.04.1971 
  

Sex feminin 
  

  

Perioada din 2007 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- susţinere activităţi didactice de predare şi seminarizare pentru discipline de 
contabilitate 
- desfăşurare activităţi de cercetare în domeniul economic 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, 
Bucureşti, România/ 
Tel: (40- 021) 319 19 19 
Website: www.ase.ro 

  

Perioada 2001- 2006 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- susţinere activităţi didactice de predare şi seminarizare pentru discipline de 
contabilitate 
- desfăşurare activităţi de cercetare în domeniul economic 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, 
Bucureşti, România/ 
Tel: (40- 021) 319 19 19 
Website: www.ase.ro 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ şi cercetare 
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Experienţa profesională 
 

 

Perioada 2016-2017 

Funcţia sau postul ocupat Expert consultant ”Analiza cost-beneficiu” pentru proiectul “Reabilitarea 
sistemului de termoficare al municipiului București” (POIM 7.2) ” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- previziunea prețurilor energiei termice produse centralizat pentru RADET 
București 
- analiza economică și financiară pentru reabilitarea rețelei de transport a 
energiei termice din București. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Grupul de Lucru AMRSP POIM 7.2 
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP  
Str. Regina Elisabeta nr. 41, Sector 5, Bucuresti, 
email: secretariat@amrsp.com.ro 
Tel :  021- 311.20.63 , Fax :  021- 311-21.18 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă economică managerială în servicii publice 

 
Perioada 

 
2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert DANTES, POSDRU/123/4.1/S/131989 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- consultanță managerială elaborare plan de afaceri 
- desfăşurare activităţi de cercetare în domeniul antreprenoriatului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, 
Bucureşti, România/ 
Tel: (40- 021) 319 19 19 
Website: www.ase.ro 

 
Perioada 

 
2014 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator, contract prestări servicii: Analiza diagnostic și măsuri de 
îmbunătățire a activității RATB  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analiza  cheltuielilor, costurilor și a tarifelor  la RATB București pentru 
perioada 2009-2013 
Conținut: 

 Diagnosticul general al performanțelor economice ale RATB pentru 
perioada ianuarie 2009-iunie 2014. 

 Analiza eficienței costurilor elementelor cu ponderea cea mai mare în 
structura cheltuielilor de exploatare. 

 Stabilirea modelului de fundamentare a tarifului pentru transportul 
public de călători, în conformitate cu relementările în vigoare. 

 Identificarea unor soluţii de reducere a volumului subvenţiei de 
exploatare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP  
 
Str. Regina Elisabeta nr. 41, Sector 5, Bucuresti, 
email: secretariat@amrsp.com.ro 
Tel :  021- 311.20.63 , Fax :  021- 311-21.18 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă economică managerială în servicii publice 

 
 

Perioada 

 
 
2013 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator, contract prestări servicii: Analiză diagnostic a activității 
RADET Bucureşti  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analiza costului de transport şi distribuţie a energiei termice. 
Conţinut: 

 Analiza  nivelului, structurii si dinamicii costului de transport şi 
distribuţie.  Analiza cheltuielilor variabile  şi a cheltuielilor fixe,  versus 
cheltuieli directe si indirecte. 

 Analiza  costurilor la nivelul centrelor de cost (sectii de productie, 
centrale termice etc.). 

 Analiza eficientei cheltuielilor cu ponderea cea mai mare in structura 
costurilor. 

 Analiza costului energiei termice pe elemente de cheltuieli. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP  
 
Str. Regina Elisabeta nr. 41, Sector 5, Bucuresti, 
email: secretariat@amrsp.com.ro 
Tel :  021- 311.20.63 , Fax :  021- 311-21.18 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă economică și managerială în sevicii publice 

  

Perioada 2002- 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct Direcția Informatică și Pregătirea Personalului 
Operatorilor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

initierea si organizarea programelor de instruire si pregatire profesionala 
pentru personalul propriu, pentru cel al operatorilor, precum si pentru 
educarea si informarea utilizatorilor si a altor persoane interesate, inclusiv cu 
asistenta tehnica straina 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Publice de 
Gospodărie Comunală (ANRSC) 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activitatilor din 
sfera serviciilor publice de gospodarie comunala care functioneaza in 
conditii de monopol natural 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor  
Domeniul fundamental: ştiinţe economice 
Domeniul de doctorat: contabilitate managerială 
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Competenţe profesionale 
dobândite 

 -  înţelegerea sistematică şi comprehensivă a domeniului contabilitate şi utilizarea 
metodele de cercetare avansate asociate contabilităţii; 
-  conceperea şi implementarea proiectelor de cercetare şi realizarea managementul 
cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale; 
- contribuiţia la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau 
internaţional, demonstrată prin publicaţii ştiinţifice; 
- capacitatea de a analiza critic, a evalua şi sintetiza idei noi şi complexe;  
- capacitatea de a comunica în cadrul comunităţii profesionale şi cu societatea civilă în 
contextul domeniului economic; 
-  capacitatea de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale 
în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, Bucureşti, 
România/ 
Tel: (40- 021) 319 19 19 
Website: www.ase.ro 

 
Perioada 

 
1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii Aprofundate 

Competenţe profesionale 
dobândite 

Audit şi Management financiar contabil 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, Bucureşti, 
România/ 
Tel: (40- 021) 319 19 19 
Website: www.ase.ro 

 
Perioada 

 
1989 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţa   
 

Competenţe profesionale 
dobândite 

 Economist  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, Bucureşti, 
România/ 
Tel: (40- 021) 319 19 19 
Website: www.ase.ro 

 
Perioada 

 
2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire  CNFPA seria F 0342093 
 

Competenţe profesionale 
dobândite 

 FORMATOR 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC FORMENERG SA, Bucuresti, sector 4, 40/4366/23.09.2008 

  

 
Perioada 

 
2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire  CNFPA seria F 0342066 
 

Competenţe profesionale 
dobândite 

 Manager de proiect  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC FORMENERG SA, Bucuresti, sector 4, 40/4366/23.09.2008 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscuta(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B
2 

Utilizator 
independent 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

Franceza  A
2 

Utilizator 
elementar 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de relationare foarte buna. 
Abilitate in relatiile interumane. 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  - RESPONSABILITATE, CURAJ ȘI OPORTUNITATE IN LUAREA DECIZIILOR 
 -  CAPACITATE RIDICATĂ DE MUNCĂ, ENERGIE, ABILITATE DE A LUCRA SUB PRESIUNE 
 - FOARTE BUNĂ COMUNICATIVITATE, CAPACITATE DE LUCRU ATÂT ÎN MOD 

INDIVIDUAL CÂT ȘI ÎN ECHIPĂ 
 -  BUNĂ ÎNȚELEGERE A OPINIILOR ȘI PROPUNERILOR PREOPINENȚILOR 
-  AUTOMOTIVAȚIE ȘI RESPONSABILITATE 
 -  ACTIUNE PRACTICĂ. 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Bune cunostinte de utilizare dobândite in cadrul studiilor universitare, operare 
pachet Office 

Alte competenţe şi aptitudini Determinare și orientare spre rezultate. 
Viziune economică. 
Initiativă. 
Echilibru. 
Capacitate de motivare a unui colectiv, deschidere și flexibilitate. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  
 
 
 
 
 
 
Data  
24.02.2022 

Semnătura, 
Cleopatra Șendroiu 


