COMUNICAT DE PRESĂ
 Valentin Radu a renunțat la funcția de Președinte al Consiliului
de Administrație al Electrica SA
 Iulian Cristian Bosoancă a fost ales în funcţia de Preşedinte al
Consiliului de Administraţie, începând cu data de 18 iulie
Societatea Energetică Electrica SA informează că, în data de 17 iulie 2020, domnul
Valentin Radu a renunțat la funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al
companiei, pe care o deținea din decembrie 2018.
Valentin Radu va continua să își desfășoare activitatea ca membru al Consiliului de
Administrație al Electrica SA.
În cadrul ședinței Consiliului de Administraţie din aceeaşi dată, domnul Iulian Cristian
Bosoancă a fost ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electrica
SA, începând cu data de 18 iulie 2020 și până la data de 31 decembrie 2020.
ALTE INFORMAȚII
Născut în anul 1976, Iulian Cristian Bosoancă deține o vastă experiență profesională
în domeniul economic (contabilitate, financiar, fiscalitate), având peste 20 de ani de
activitate.
Începând din anul 2016, Iulian Cristian Bosoancă deține funcția de Președinte al
C.E.C.C.A.R. - Filiala Mehedinți, precum și de lector în cadrul C.E.C.C.A.R. Totodată,
este asociat și administrator în cadrul societății Expert Contabilitate & Servicii S.R.L.
și în Cabinetul Individual de Expertiză contabilă și judiciară.
În paralel, de 8 ani desfășoară și activitatea de mediere în cadrul unui Cabinet
Individual de Mediator, membru al Corpului Mediatorilor din România.
De-a lungul carierei, dl. Bosoancă a fost membru în Consiliile de Administrație din
diferite companii și este administrator neexecutiv, din data de 29 aprilie 2020, și
Membru al Comitetului de Audit și Risc al SE Electrica S.A.
DECLARAȚIE
Cristian Bosoancă, președinte al Consiliului de Administrație al Electrica SA:
"În numele colegilor mei, dar și al managementului companiei, îi mulțumesc domnului
Valentin Radu pentru întreaga perioadă în care și-a asumat poziția de președinte al
Consiliului de Administrație al Electrica. Ne bazăm în continuare pe experiența și
profesionalismul său, ca membru al Consiliului, în derularea proiectelor majore de
transformare organizațională la nivel de Grup”.
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_________________________________________________________________________________
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din
România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.
Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională cu organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud,
Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și
servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din
București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și
furnizării energiei electrice din România.
_________________________________________________________________________________
Mai multe informații despre Grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei: www.electrica.ro
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