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În prezent, cercetător la Academia Română, Institutul de Prognoză Economică şi director executiv al 
Centrului de Consultanță Energetică și Ambientală, dl. prof. dr. Purica a fost de asemenea consilierul 
Ministrului Economiei și, anterior, al Ministrului Mediului precum și expert la Parlamentul României. 
A participat la elaborarea strategiei de aderare la UE pentru România şi a strategiei energetice 

(electricitate şi căldură) pentru Ministerul Economiei şi Comerţului și a făcut analize de risc şi structură 
tranzacții (de exemplu privatizarea RGAB) și management de proiecte pentru Banca Mondială, USEA, 
JBIC, MARSH, ITOCHU, MVV etc.  

A lucrat în calitate de responsabil proiecte pentru energie și infrastructură pentru Banca Mondială ,  în 
România și Balcani (de exemplu Evaluarea energiei în Kosovo, în anul 1999), având specializare în 
garantiile proiectelor, valoarea la risc, achiziții, pentru a-și completa expertiza în inginerie dobândită ca 

director pentru proiecte internaționale la RENEL și ca șef al grupului comun Atomic Energy of Canada 
– IMG-București responsabil cu ingineria calității fabricației componentelor reactoarelor nucleare 
pentru grupurile CANDU din România. A lucrat de asemenea ca cercetător international la ENEA 
Roma – Comisia Italiană pentru Tehnologii Noi Energetice și de Mediu – și ca cercetător asociat la 

ICTP Triste.  

Dl. prof. dr. Purica este autorul mai multor cărți pe teme legate de energie, publicate de Imperial 

College Press, Academic Press, etc. și a publicat articole în reviste precum Risk Analysis, IEEE Power 
Engineering Review, Foundations of Control Engineering, etc. Și- a obținut al doilea doctorat în 
economie (primul doctorat l-a obținut în inginerie energetică) și este de asemenea membru 
corespondent al AOSR și profesor de managementul riscului la masteratele de științe din cadrul 

Universității Hyperion.  

Este membru al Grupului Consultativ pentru Energie din cadrul Comisiei UE și membru al grupului de 

studiu al scenariilor de energie pentru anii 2050 și 2060 din cadrul Consiliului Mondial al Energiei. 
Recent a fost numit Presedinte (Secretar de Stat) al Agentiei Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive –  
ANDR. 


