POPESCU Ion Rareş
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Rareş Ion POPESCU

Telefon/Fax

0726222836

E-mail

popescu_rares@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

29 august 1978

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat

2015 ianuarie – prezent
FDFEE Electrica Transilvania Sud SA, Str. Pictor Luchian nr.25,
500193, Braşov, judeţul Braşov
Șef Birou Inspecţie Energetică

* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat

2014 octombrie - prezent
Pregătirea și supervizarea documentației interne în vederea procesului de tranzacționare pe piața reglementată, administrată de
Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Societatea IAR
SA - Președinte consiliu de administrație;

* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat

2014 martie – 2015 ianuarie
Ministerul Economiei, Cabinet Ministru
Consilier Personal
- Pregatirea și supervizarea documentației interne în vederea procesului de listarea, Initial Public Offering - IPO pentru compania
SC Electrica SA - membru neexecutiv consiliu de administrație;
- Monitorizarea principalelor reglementări și recomandări inițiate
la nivelul UE, cu impact direct la nivelul industriei locale;
- Analiza politicilor din energie și impactul acestora asupra industriei locale;
- Înaintarea, spre analiză, de recomandări privind menținerea
competitivității industriei locale, în acord cu reglementările europene;
- Realizarea de materiale de sinteză privind politicile adoptate la
nivelul statelor UE în domeniul industrial și energetic.

* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa angajatorului

2014 ianuarie - martie
Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie
Cabinet Ministru Delegat pentru Energie
Consilier Personal

* Funcţia sau postul ocupat
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa angajatorului
* Funcţia sau postul ocupat

1

2012 – ianuarie 2014
FDFEE Electrica Transilvania Sud SA, Str. Pictor Luchian nr.25,
500193, Braşov, judeţul Braşov
Șef Birou Inspecţie Energetică

* Perioada (de la – pȃnă la)

August 2007 – Decembrie 2012

* Numele şi adresa angajatorului

SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud SA, Str. Pictor Luchian nr. 25, 500193, Braşov, judeţul Braşov

* Funcţia sau postul ocupat

Șef Serv. Relații Publice, Relaţii cu Reglementatorul şi Protecţia
Consumatorului

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
* Perioada (de la - până la)

Octombrie 2014 - Prezent

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ* şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” din BRAŞOV
Facultatea Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Școala Doctorală - Titlul tezei de doctorat: Studiu privind
îmbunătățirea calității energie electrice pentru creșterea eficienței
energetice
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Dan STOIA

* Perioada (de la - până la)

Septembrie - Decembrie 2014

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ* şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”
Colegiul Național de Aparare
Titlul lucrarii de disertație - Securitatea energetică în contextul
dezvoltării durabile

* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională

Septembrie - Octombrie 2014
Singapore Cooperation Programme (SCP)
Nanyang Technological University
Center for Continuing Education
Course on Clean Energy and Emission Reduction

* Perioada (de la - până la)

2008-2010

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Inginerie
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Master - Management Energetic - Metode de calcul statistice
pentru prognoza sarcinii electrice în rețele electrice de distribuție

* Perioada (de la - până la)

2005

* Numele şi tipul instituţiei de
Universitatea Transilvania din Braşov– Facultatea de Inginerie
învăţământ şi al organizaţiei profeElectrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
sionale prin care s-a realizat formarea
profesională
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Bilanţuri Electroenergetice

* Perioada (de la - până la)

1997 – 2001

* Numele şi tipul instituţiei de
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea Știinţa şi Inînvăţământ şi al organizaţiei profegineria Materialelor
sionale prin care s-a realizat formarea
profesională
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Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute

Înțălegere

Engleză
Germană

B2
A1

Vorbire
B2
A1

Scriere
B2
A1

Aptitudini şi competenţe organiza- Creativitate, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de coordotorice
nare, fiecare din posturile deţinute presupunând o colaborare
strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul dialogului cu alte
instituţii.
Rezistenţă la efort intelectual, abilități de negociator, spirit de
echipă.
Permis de conducere
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Permis de conducere categoria B

