Curriculum
vitae
Europass

Informaţii
personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Iancu, Nicolaie
Nr.6, Str. Tineretului, loc. Sânmartin, România, cod 417495

Telefon(oane) (0040) 3259/401.401
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Carieră
universitară

Mobil:

(0040) 0746.148.387

(0040) 259 401 401
niancu2009@yahoo.com
Română
16. 03.1965
Bărbătesc
* 01.10.2008 – prezent – lector universitar asociat drd. – Universitatea AGORA, Oradea
- predarea cursurilor la disciplinele: Migrația internațională a forței de muncă, Managementul proiectelor.
* 01.10.2007 – 31.08.2008 - cadru didactic asociat - Academia de Studii Economice din Bucureşti
* 2010 – formator, Cod COR 241205

Experienţa
profesională
Perioada (de la – până la) * 15.06.2012 – prezent
Numele şi adresa * Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea
angajatorului Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, jud. Bihor
Tipul activităţii sau
* Poliţie de Frontieră
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Împuternicit Adjunct şef inspectorat (pentru logistică) al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea,

* Conduc întreaga activitate în inspectorat pe linie de logistică şi coordonez nemijlocit activitatea unor birouri şi
Compartimente pe linie logistică;
* Să asigur aplicarea cu stricteţe a actelor normative interne, a tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor
încheiate referitoare la regimul juridic al frontierei de stat ;
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Perioada (de la – până la) * 15.12.2011 – 14.06.2012
Numele şi adresa * Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea
angajatorului
Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, jud. Bihor
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate * Poliţie de Frontieră
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Inspector şef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea , www.ijpfbihor.ro
* Conduc întreaga activitate în inspectorat şi coordonez nemijlocit activitatea unor birouri şi compartimente;
* Să asigur aplicarea cu stricteţe a actelor normative interne, a tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor
încheiate referitoare la regimul juridic al frontierei de stat ;
* Să particip la intensificarea colaborării între instituţiile centrale şi locale în vederea stabilirii unor strategii în
scopul descoperirii, prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere şi a contrabandei;
* Să particip la elaborarea strategiilor comune pentru a îmbunătăţi libera circulaţie a personelor şi mărfurilor;
* Să evaluez şi optimizez procedurile de control la frontiera comună.

Perioada (de la – până la) * 19.11.2009 – 14.12.2011
Numele şi adresa * Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor
angajatorului
Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, jud. Bihor
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat

* Poliţie de Frontieră
Inspector şef al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor , www.ijpfbihor.ro
Director executiv al Centrului Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere, www.cepct.ro

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

* Conduc întreaga activitate în inspectorat şi coordonez nemijlocit activitatea unor birouri şi compartimente;
* Să asigur aplicarea cu stricteţe a actelor normative interne, a tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor
încheiate referitoare la regimul juridic al frontierei de stat ;
* Să particip la intensificarea colaborării între instituţiile centrale şi locale în vederea stabilirii unor strategii în scopul
descoperirii, prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere şi a contrabandei;
* Să particip la elaborarea strategiilor comune pentru a îmbunătăţi libera circulaţie a personelor şi mărfurilor;
* Să evaluez şi optimizez procedurile de control la frontiera comună.

Perioada (de la – până
la)
Numele şi adresa
angajatorului

* 23.05.2005 – 18.11.2009

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada (de la – până
la)
Numele şi adresa
angajatorului

* Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor
Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, Jud. Bihor
* Poliţie de Frontieră
Şef sector Poliţia de Frontieră Borş
* Conduc întreaga activitate în sector şi coordonez nemijlocit activitatea unor compartimente;
* Să asigur aplicarea cu stricteţe a actelor normative interne, a tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor
încheiate referitoare la regimul juridic al frontierei de stat ;
* Să particip la intensificarea colaborării între instituţiile centrale şi locale în vederea stabilirii unor strategii în scopul
descoperirii, prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere şi a contrabandei;
* Să particip la elaborarea strategiilor comune pentru a îmbunătăţi libera circulaţie a personelor şi mărfurilor;
* Să evaluez şi optimizez procedurile de control la frontiera comună.
* 01.05.2003 – 22.05.2005
* Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor
Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, Jud. Bihor

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate * Poliţie de Frontieră
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Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

ofiţer specialist I
* Întocmirea planurilor de activitate și a evaluărilor.

Perioada (de la – până
* 01.07.2000 – 30.04.2003
la)
Numele şi adresa
* Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor
angajatorului
Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, Jud. Bihor
Tipul activităţii sau * Poliţie de Frontieră
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

ofiţer şef tură
* Conducerea și coordonarea tuturor activităților desfășurate de către tură

Perioada (de la – până
la)
Numele şi adresa
angajatorului

* 15.08.1993 – 30.06.2000

Funcţia sau postul
ocupat

comandant pluton/companie

* UM 0512
Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, Jud. Bihor
Tipul activităţii sau * Grăniceri
sectorul de activitate

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

* Conducerea și coordonarea întregii activități a plutonului/companiei

Perioada (de la – până
la)
Numele şi adresa
angajatorului

* 23.08.1985 – 14.08.1993

* UM 0512
Str. Calea Aradului, Nr.2-4
Loc. Oradea, Jud. Bihor
Tipul activităţii sau * Grăniceri
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat

Subofiţer – funcţii operative și administrative

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

* Coordonarea activitate compartiment.

Perioada (de la – până
la)
Numele şi adresa
angajatorului

* 15.09.1983 – 22.08.1985

* UM 01080
Str. Calea Dumbrăvii
Loc. Sibiu, Jud. Sibiu
Tipul activităţii sau * Grăniceri
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

elev şcoala militară subofiţeri
* Discipline din învăţământul militar.

Educaţie şi
formare
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Perioada

Calificarea / diploma
obţinută

* 2008-prezent- doctorand la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Domeniul fundamental:
Economic
doctorand

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Ciclu: Studii postuniversitare

* 07.02.2010-05.03.2010
Formator, Cod COR 241205

Disciplinele principale Competențe profesionale specifice :
studiate / competenţe
- pregătirea formării ;
profesionale dobândite
- realizarea activităților de formare ;
- evaluarea participanților la formare ;
aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
Competențe opționale :
- marketingul formării ;
- proiectare programelor de formare ;
- organizarea programelor și a stagiilor de formare ;
- evaluarea, revizuirea și asigurarea calitații programelor și a stagiilor de formare.
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

TRAIN 2, Timișoara, Timiș

Ciclu: Studii de specializare

2005-2007
Diplomă de master
Specializarea: Auditul, Evaluarea şi Reorganizarea Întreprinderilor
Abordarea auditului
Evaluarea întreprinderii
Reglementări juridce în domeniul insolvenţei
Auditul performanţei
Standarde internaţionale de evaluare
Universitatea Tibiscus din Timişoara
Facultatea de Ştiinţe Economice

Ciclu masterat
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Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

2002 – 2007
Licenţiat în ştiinţe economice
Specializarea : Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Diplomă de licenţă

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Microconomie
Macroeconomie
Marketing
Economia serviciilor

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Oradea
Facultatea de Ştiinţe Economice

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Ciclu licenţă

Perioada

2002 – 2003

Calificarea / diploma D Diplomă de Studii Aprofundate
obţinută
Specializarea: Management şi Ingineria Afacerilor
P Postuniversitar
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Managementul afacerilor
Marketing
Tehnici de comunicare

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea din Oradea,
Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Nivelul în clasificarea C
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

ciclu: studii postuniversitare

1997 – 2002
Licenţiat în Mecatronică
Specializarea Roboţi Industriali;
Diplomă de licenţă

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Analiză matematică
Teoria mecanismelor
Mașini termice
Tehnologia fabricării roboților

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
națională sau
internațională

Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Ciclu licență
1979 – 1983; 1988 - 1989
Absolvent a ciclului de învăţământ liceal, diplomă de absolvire


discipline din profilul industrial
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Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe
profesionale
Limba maternă
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Abilitatea de a citi
Abilitatea de a scrie
Abilitatea de a vorbi

Liceului Industrial nr. 1 din loc. Dr. Petru Groza, jud. Bihor
Liceului Industrial nr. 3 din loc. Oradea, jud. Bihor

Ciclu de învăţământ liceal

Română
Engleză
Satisfăcător
Satisfăcător
Satisfăcător

Aptitudini şi - capacităţi de organizare şi conducere;
competenţe sociale - relaţionarea foarte bună cu cei din jur;
- flexibilitate;
- aptitudini pentru munca în echipă.
* membru în Editorial Boardul revistei Journal of Politics and Law,
http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam
* membru în Asociaţia Naţională a Tehnicienilor, Experţilor şi Cercetătorilor în Serviciile Publice de Interes
General;
* membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor;
* membru al Corpului Naţional al poliţiştilor;
* membru al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual.
* 2004 – 2008 membru în biroul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor;
* 2009 – prezent observator al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor.
Aptitudini şi - echilibru;
competenţe - obiectivitate;
organizatorice - buna coordonare a oamenilor din echipa;
- motivare;
- interese speciale – sport
* 2008 – prezent Director executiv al Centrului Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității
Transfrontaliere, www.cepct.ro
* 2003 - 2009 – preşedinte al Clubului Sportiv Frontiera Oradea
* 2010 – formator, Cod COR 241205
Aptitudini şi - folosirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice necesare desfăşurării activităţilor din timpul programului, atât în birou cât şi
competenţe tehnice pe teren.
* utilizare calculator (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point)
Permis(e) de
conducere
Alte aptitudini şi
competenţe

* permis conducere cat. B

* dinamism
* mobilizare şi implicare în vederea atingerii obiectivelor stabilite
* eficienţă maximă cu resurse minime în vederea atingerii obiectivelor
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Informaţii* I. ACTIVITATE DE CERCETARE
suplimentare - 3 proiecte director sau membru, 3 colective de cercetare internaţionale ( membru al echipei de
cercetare Universitatea AGORA, Romania, Universitatea Debretin, Ungaria; 2 - membru în echipele de cercetare,
Universitatea AGORA, România, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti, România şi Université d'Artois, Franţa).
 2010, manager al proiectului “Școala Academică de toamnă”, www.sas2010.cepct.ro, din programul
Consiliului Judeţean Bihor 2010, valoare 3 500 RON;
 2008, manager al proiectului “Modernizare bază sportivă şi dotarea cu materiale sportive” din programul
Consiliului Judeţean Bihor 2008, valoare 10 000 RON;

2008-2009, manager coordonator activităţi aplicative în grantul internațional intitulat "Centrul
Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere", din programul Romania -Ungaria,
Phare CBC 2006/INTERREG III A, valoare 54.250 EUR, www.cepct.ro.
II. CĂRŢI
-

coordonator ştiinţific la trei cărți, din care o carte bilingvă româno-maghiară;
coautor la o carte.

III. ARTICOLE PUBLICATE
-

autor a 22 articole publicate în ţară şi străinătate

IV. DECORAȚII
-

01.12.2010 Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler cu însemn pentru militari;
01.12.2010 Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofițeri, pentru XXV ani de activitate și rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională;
21.11.2005 Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofițeri, pentru XX ani de activitate și rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională;
01.12.2000 Semnul onorific „În Serviciul Armatei” pentru ofițeri, pentru XV ani de activitate și rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională.

V. SCHMBURI DE EXPERIENȚĂ
-

16.10.2010 - 24.10.2010 la invitația „Basic Life Principales” Wac Brook Illinois am efectuat o vizită de
documentare și schimb de experiență în Statele Unite ale Americii, (lupta împotriva corupției, ordine și
siguranță publică, administrația publică, situații de urgență), am urmat cursuri de formare în cadrul unei
conferinţe speciale la sediul Oak Brook, SUA.

Anexa I Lista de lucrări
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LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE
I.

CĂRŢI

1.
Emilian M. Dobrescu, Nicolaie Iancu, coordonatori ai cărții „Valențele voluntariatului”, anul 2011, (325 pagini), Editura
Universității din Oradea, ISBN 978-606-10-0529-1;
2.
Emilian M. Dobrescu, Nicolaie Iancu, coordonatori ai cărții „Politici educaționale. Relevanță și eficiență”, anul 2010, (406 pagini),
Editura Eurolobby București, ISBN 978-606-92508-0-8;
3.
O. Predescu, E.A. Mihuț, Nicolaie Iancu, coordonatori științifici ai cărții “Criminalitatea transfrontalieră la granița dintre prezent și
viitor”, anul 2009, (570 pagini), bilingv româno-maghiară, Editura T.K.K. Debrecen, ISBN 978-963-596-740-7;
4.
Nicolaie Iancu, coautor al cărţii „Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian Legislation”,
Editura T.K.K., Debrecen, 2008, (300 pagini), în limba engleză,( coordonator ştiinţific Elena-Ana Mihuţ, coautori Laura-Roxana Popoviciu,
Bela Blasko, Sandor Madai, Balazs Elek, Ilona Gorgenyi, Agnes Papai-Tarr, Katalin Kiss Monusne), ISBN 978-963-596-690-5.
.
II.

ARTICOLE PUBLICATE

1.

Nicolaie Iancu, Nechita Elena-Ana, „Debates and Controversies on European Migration Policies”, în revista Law Review, dat spre
publicare, acceptat şi distribuit în cuprinsul revistei Nr.4/2012, indexată BDI, http://www.internationallawreview.eu/indexing-andabstracting

2.

Nechita Elena-Ana, Nicolaie Iancu, „The Tactics of Hearings in the case of Crimes against Patrimony”, în Journal Politics and
Law, Canada, dat spre publicare, acceptat şi distribuit în cuprinsul revistei din septembrie 2012, indexată BDI, www.ccsenet.org

3.

Nicolaie Iancu, „Cooperare şi armonizare în controlul migraţiei în Uniunea Europeană” publicat în volumul conferinţei intitulate
„Noua legislaţie penală - o nouă etapă în consolidarea statului de drept român” , Iaşi, 26-27 octombrie 2011, organizată de
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Asociaţia Internaţională de Drept penal şi Asociaţia
Română de Ştiinţe penale, 7 pp.;

4.

Nicolaie Iancu, „European migration policies”, în revista “AGORA International Journal of Juridical Sciences”,
www.juridicaljournal.univagora.ro, Nr.2/2011, clasificată C.N.C.S.I.S. B+, Cod 887, indexată BDI, Editura Universităţii AGORA,
print-ISSN 1843-570x, e-ISSN 2067-7677, 9 pp.;

5.

Nicolaie Iancu, Eugenia-Anişoara Tarţa „Migration tendens in Europe”, în revista “AGORA International Journal of
Economical Sciences”, www.economicaljournal.univagora.ro, Nr.1/2011, clasificată C.N.C.S.I.S. B+, indexată BDI, Editura
Universităţii AGORA, print-ISSN 2067-3310, e-ISSN 2067-7669, 14 pp.;

6.

Nicolaie Iancu, „ Migraţia temporară pentru muncă a românilor după 1989” susținută la sesiunea de comunicări științifice a
doctoranzilor în economie, ediția a II-a, noiembrie 2011, Oradea și publicată în volumul sesiunii, 6 pp.;

7.

Nicolaie Iancu, „The consequences of the migration of highly-skilled, low-skilled and unskilled workers” , în revista “AGORA
International Journal of Juridical Sciences”, www.juridicaljournal.univagora.ro, Nr.2/2010, clasificată C.N.C.S.I.S. B+, Cod
887, indexată BDI, Editura Universităţii AGORA, print-ISSN 1843-570x, e-ISSN 2067-7677, 10 pp.;

8.

Nicolaie Iancu, „A comporative study between permanent ant temporary migration of the labour force” în revista “AGORA
International Journal of Economical Sciences”, www.economicaljournal.univagora.ro, Nr.1/2010, clasificată C.N.C.S.I.S. B+,
indexată BDI, Editura Universităţii AGORA, print-ISSN 2067-3310, e-ISSN 2067-7669, 6 pp.;

9.

Nicolaie Iancu, „The Phenomenon of Migration - Chronology and Periodization”, în volumul conferinţei „Internaţional Workshop on
economics, management and marketing IWEMM ICMEA 2010” ediţia a IV-a, Alba Iulia, ISBN 978-973-1890-67-8;

10. Nicolaie Iancu, „Considerations regarding Migration in the Age of Globalization”, articol susţinut şi publicat la Academia de Ştiinţe
Economice, Bucureşti, 2010;
11. Nicolaie Iancu, „Principalele aspecte legate de guvernanţa migraţiei” susținută la sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor
în economie, ediția I, 23 noiembrie 2010, Oradea și publicată în „România şi provocările crizei economice. Răspunsul tinerilor
economişti”, Ed. Universităţii din Oradea, 2010, ISBN 978-606-10-0271-9, 11pp., (pp.41-52 pp.);
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12. Nicolaie Iancu, „ Human rights protection in the case of performing a search ” , în revista “AGORA International Journal of
Juridical Sciences” www.juridicaljournal.univagora.ro, Nr.1/2009, clasificată C.N.C.S.I.S. B+, indexată BDI, Editura
Universităţii AGORA, print-ISSN 1843-570x, 5pp.;
13.

Nicolaie Iancu, „Legal migration of Romanians and ilegal emigration via Romania”, în “Social work perspectives on quasicoercive treatment of offenders”, SPECTO 2009 lucrare prezentată în cadrul conferinţei internaţionale, Timişoara, 4/5 noiembrie,
2009, ISBN: 978-1-61623-707-3, S.U.A., 6 pp., (212 pp. -218pp);

14.

Nicolaie Iancu, Mircea-Andelin Chiorean „Globalizarea și infracționalitatea transfrontalieră”, prezentat la Conferința
internațională „Criminalitatea transfrontaliera la granița dintre România și Ungaria. Situații și probleme de strategie”, 07-08 mai
2009, Oradea, publicat în cartea “Criminalitatea transfrontalieră la granița dintre prezent și viitor”, anul 2009, Editura T.K.K.
Debrecen, Ungaria, ISBN 978-963-596-690-5, pp. 15 (pp. 123 –p.137);

15.

Gheorghe Oşvat, Nicolaie Iancu, „Investigarea criminalității transfrontaliere, aspecte generale”, prezentat la Conferința
internațională „Criminalitatea transfrontaliera la granița dintre România și Ungaria. Situații și probleme de strategie”, 07-08 mai
2009, Oradea, publicat în cartea “Criminalitatea transfrontalieră la granița dintre prezent și viitor”, anul 2009, Editura T.K.K.
Debrecen, Ungaria, ISBN 978-963-596-690-5, pp. 3, (pp.199–p.201);

16. Nicolaie Iancu, Gheorghe Viorel Nemeş,

A few consideration regarding the criminal offence of smuggling, prezentat la
Conferinţa internaţională „Business field Delinquency”, 30-31 octombrie 2008, Oradea, publicat în AGORA International Journal
of Juridical Sciences, Anul 2008, Ed. Universităţii AGORA, Cod CNCSIS 27, indexată BDI, pp.5 (pp.133-p.138);

17.

Nicolaie Iancu, E.A. Mihuţ, „The defraud investigation methodology committed in the industrial recyclable refuse (Metodologia
investigării fraudelor comise în domeniul reciclării deşeurilor industriale reciclabile), Simpozionul ştiinţific internaţional cu
tema „Managementul Dezvoltării durabile”, Universitatea Timişoara în colaborare cu Universitatea din Szeged, 15-17 mai, 2008
CNCSIS B+, indexată BDI, 6 pp., (pp.327-333 pp.);

18.

Nicolaie Iancu, E.A. Mihuţ, „Romanian Energetic Services: tehnologies, eficiency, accesibility”, (Serviciile energetice în
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