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Informaţii personale  

Nume / Prenume Medrea, Ligia 
Adresă(e) 43, Aleea Soarelui , 547365, Livezeni, Romania 

Telefon(oane) 0040 265 32 38 63 Mobil: 0040 745 10 16 25 
E-mail(uri) ligia.medrea@eon-gaz-romania.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 02/10/1968 
  

Sex feminin 
  

Perioada ianuarie 2011 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director Departament Reglementări 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
                  Numele şi adresa angajatorului 
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                                                 

  negociere marje reglementate cu ANRE, elaborare propuneri pentru reglementări specifice furnizării 
  gazelor naturale şi al energiei electrice, întocmire rapoarte specifice către ANRE ( baza reglementată  
   active, evidenţe contabile reglementate, standard de performanţă) 
  E.ON ENERGIE  Romania, 12 Justitiei, Targu Mures, Romania 
Servicii, comercializare gaze naturale si energie electrica 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Mai 2007-decembrie 2010 
Director Departament Dezvoltare Corporatista 

Activităţi şi responsabilităţi principale  propuneri pentru strategia de dezvoltare a EGR, colaborarea cu autoritaţile locale,  negociere marje 
reglementate cu ANRE, elaborare propuneri pentru reglementări specifice furnizării gazelor naturale, 
întocmire rapoarte specifice către ANRE ( baza reglementată active, evidenţe contabile reglementate, 
standard de performanţă) 

Numele şi adresa angajatorului E.ON Gaz Romania, 12 Justitiei, Targu Mures, Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii, comercializare gaze naturale 
  

Perioada martie 2002 - mai 2007 
Funcţia sau postul ocupat Director General Departamentul Autorizaţii, Licenţe, Reglementări şi Atestări Tehnice 

Activităţi şi responsabilităţi principale elaborarea reglementarilor specifice sectorului gazelor naturale: regulamente pentru acordarea de 
autorizaţii şi licenţe, pentru autorizarea personalului şi a agenţilor economici, condiţii de valabilitate 
asociate autorizaţiilor şi licenţelor, norme tehnice GN (producţie, transport, înmagazinare, distribuţie), 
norme tehnice GNL, GNCV, GPL, metodologii pentru atestarea produselor, procedeelor, 
echipamentelor şi tehnologiilor în domeniul gazelor naturale; analiza documente pentru emiterea 
autorizaţiilor şi licenţelor;  negocieri cu operatorii licenţiaţi 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) – actuala ANRE, 
4 Şoseaua Cotroceni, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reglementare sector gaze naturale – legislaţie secundara 
  

Perioada martie 2001 - martie 2002 
Funcţia sau postul ocupat Director Direcţia Autorizaţii, Licenţe 

Activităţi şi responsabilităţi principale elaborare reglementari specifice sectorului gazelor naturale: pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, 
regulamente pentru autorizarea personalului şi a agenţilor economici, condiţii de valabilitate asociate 
autorizaţiilor şi licenţelor emise;  analiza documente pentru emiterea autorizaţiilor şi licenţelor; 
negocieri cu operatorii licenţiaţi 
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Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) – actuala ANRE, 
4 Şoseaua Cotroceni, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reglementare sector gaze naturale – legislaţie secundara 
  

Perioada iulie 2000 - martie 2001 
Funcţia sau postul ocupat Director Direcţia Avizare şi Urmărire Contracte de Concesiune  

Activităţi şi responsabilităţi principale elaborarea proceduri specifice domeniului contractelor de concesiune: contracte cadru pentru 
concesionarea bunurilor şi serviciilor în sectorul gazelor naturale, proceduri de analiza şi monitorizare 
contracte; negocieri cu operatorii licenţiaţi 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) – actuala ANRE, 
4 Şoseaua Cotroceni, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reglementare sector gaze naturale – legislaţie secundara 
  

Perioada Ianuarie 2000-iulie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Şef cabinet director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale organizare programe, evenimente, agendă,  elaborare revista presei, rapoarte, corespondenţă, 
procese verbale, traduceri  

Numele şi adresa angajatorului Regia Naţională ROMGAZ , 4 Unirii, Mediaş, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie, transport, înmagazinare,  distribuţie şi furnizare gaze naturale 

Perioada Ianuarie 2000-iulie 2000 
  

Perioada Iulie 1999- ianuarie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Inginer Serviciul Import şi Achiziţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale derulare şi monitorizare contracte de achiziţii echipamente, produse şi servicii din intern şi import  
Numele şi adresa angajatorului Regia Naţională ROMGAZ , 4 Unirii, Mediaş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie, transport, distribuţie şi furnizare gaze naturale 
  

Perioada august 1997-iulie 1999 
Funcţia sau postul ocupat Inginer Coordonator de formaţie operativă de lucru Verificări şi revizii Instalaţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonare  formaţie operativă de lucru; domeniul de activitate: detectări pierderi gaze, revizii sisteme 
de distribuţie, verificări şi revizii instalaţii de utilizare gaze naturale  

Numele şi adresa angajatorului DNG Distribuţie Gaze Naturale Târgu Mureş, Sucursala Mediaş, Stadionului 83-85 România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate distribuţie şi furnizare gaze naturale 
  

Perioada octombrie 1992 - august 1997 
Funcţia sau postul ocupat Inginer serviciul tehnic şi producţie/ inginer Serviciul Proiectare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  proiectare sisteme de alimentare gaze naturale, analiza proiecte pentru avizare, aprobări debite   
Numele şi adresa angajatorului DNG Distribuţie Gaze Naturale Târgu Mureş, Sucursala Mediaş, Stadionului 83-85 România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate distribuţie şi furnizare gaze naturale 
  

Educaţie şi formare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare tehnico-profesională – Expert tehnic în specialitatea Gaze Naturale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea tehnică a lucrărilor din domeniul gazelor naturale din punct de vedere a îndeplinirii 
cerinţelor legate de calitatea în construcţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

  

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare tehnico-profesională –Verificator de proiecte în Specialitatea Gaze Naturale 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Verificarea proiectelor din domeniul gazelor naturale pentru îndeplinire cerinţe calitate în construcţii  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

  

Perioada 2006 - 2007 
Calificarea / diploma obţinută Certificat profesional în management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

management financiar, managementul relatiilor cu clientii, managementul resurselor umane, 
management strategic  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Open University England & Codecs Romania 

  

Perioada 1987 - 1992 
Calificarea / diploma obţinută Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

rezistenţa materialelor, mecanică, maşini unelte, tehnologia materialelor, dispozitive şi scule,  
mecanica fluidelor, tehnologii de prelucrare a materialelor; 
proiectare tehnologii dispozitive, scule, piese pentru industria construcţiilor de maşini  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza – nivel avansat 
  Germana – nivel intermediar 
  Franceza -  nivel începător 

  

Competenţe şi abilităţi sociale adaptare si comunicare in diferite medii culturale/ activitati de voluntariat  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

coordonare echipa, experienta in administrare proiecte si bugete, leadership/ experienta profesionala 
si de voluntariat 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Instalator autorizat Gradul ID, Instalator autorizat Gradul IT 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 - avansat Microsoft Office (Word, Excel si PowerPoint); 
 - începator (Adobe Illustrator, PhotoShop). 

  

Alte competenţe şi aptitudini Lector la cursuri de pregătire în domeniul reglementărilor în sectorul gazelor naturale: organizate de 
către FORMENERG şi de CEU Central European University Budapest – International Sommer School 
on Energy Regulatory Practices 2004 
2001-2007 Membru in Comitetul de reglementare al ANRGN 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1991 
  

  

 


