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Informații Personale  
  

Nume și prenume 
E-mail 

Telefon mobil 
Linkedin 

MARIN Marius  
marius.marin@mdmconusltancy.ro 
+40736040646 

Marius Dumitru Marin 
  

Experiența profesională  
  

Perioada 2019 – prezent 
Funcția sau postul ocupat Director general (CEO) 

Numele și adresa angajatorului MDM Consultancy, Deva, România 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 
 
 

 

Servicii de consultanță strategică de afaceri 
Cursuri de formare pentru conducere, 
dezvoltare personală, Kaizen, coaching, 
consiliere 
 

  
Perioada 2010 – 01.03.2019 

Funcția sau postul ocupat Director general 
Numele și adresa angajatorului Pro BCA – Asociația producătorilor AAC, 

București, România 
Tipul activității sau sectorul de activitate Asociere cu 5 producători AAC români din 

Asociație 
Construirea unui parteneriat cu autorități 
publice din România 

  
Perioada 2006 – 31.12.2018 

Funcția sau postul ocupat Director general (CEO) și Membru în Consiliul 
de Administrație  

Numele și adresa angajatorului MACON GROUP – Leader român în AAC, 
element prefabricat, producție nisip calcaros 
(4 companii), Deva, România 

Tipul activități sau sectorul de activitate Proces de preluare a Simcor Group (incluzând 
7 companii) 
Proces de integrare strategică a Simcor Group 
Restructurarea activității pe baza reducerii de 
personal, reducerii costurilor, îmbunătățirea 
fluxului de numerar și optimizarea 
portofoliului de produse 

mailto:marius.marin@mdmconusltancy.ro


Implementarea unei strategii de creștere 
profitabile cu rezultate în creșterea 
semnificativă a nivelului EBITDA, vânzărilor și 
productivității 
Procesul de retragere a Macon Group în Xella 
Group 
Construirea unei culturi organizaționale 
bazate pe leadership, dezvoltare personală și 
instruire continuă  

  
Perioada 2004 – 2006 

Funcția sau postul ocupat Director de operațiuni (COO) 
Numele și adresa angajatorului MEFIN S.A. Sinaia – leader în producția de 

pompe de injecție, Sinaia, România 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 
 
 

 
 

Implementarea unei strategii de creștere 
profitabile cu rezultate în creșterea 
semnificativă a nivelului EBITDA, vânzărilor și 
reducerea costurilor 
Implementare și certificare ISO/TS 16949  
Proces de due-dilligence privind preluarea a 
IPM Belgrade 
Implementarea 6 SIGMA și a principiilor 
Kaizen în operațiuni 
 
2003 – 2004 
Vice-Președinte 
CONEX GROUP – leader regional în industria 
grea, Iași, România 
Restructurare strategică a Comes Săvinești, 
producător de echipament tehnologic 
Procesul de retragere din Conex Iași în Sayegh 
Group (Iordania) 
Implementarea principiilor Kaizen cu rezultate 
în reducerea costurilor și creșterea 
productivității 

  
Perioada 2001 – 2003 

Funcția sau postul ocupat Director Sistem Tehnic și Calitate 
Numele și adresa angajatorului PCC STEROM S.A. – leader român în 

echipament upstream, Câmpina, România 
Tipul activității sau sectorul de activitate Proces de relocare a liniilor de producție a 

valvelor (din Elveția și Scoția) la Câmpina 



Optimizarea costurilor de afaceri prin fixarea 
sistemului de măsurare a costurilor privind 
calitatea 
Implementarea principiilor 6 SIGMA pentru 
creșterea capabilităților proceselor 
Implementarea principiilor de optimizare a 
producției pentru creșterea productivității  

  
Perioada 1999 – 2001 

Funcția sau postul ocupat Vice-Președinte 
Numele și adresa angajatorului TOFAN GROUP SA – leader român în 

producția de anvelope (asociere în comun cu 
Nomura), București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Restructurarea activității folosind centre de 
profit 
Proces de retragere în Michelin 
Implementare și certificare Sistem de 
Management al Calității  (ISO 9001, ISO 
14001) 

  
Perioada  1999 – 2001 

Funcția sau postul ocupat Director general (CEO) 
Numele și adresa angajatorului UNIPAN S.A. – producător regional de 

patiserie, 8 sucursale, București, România 
Tipul activității sau sectorul de activitate Restructurarea activității cu rezultate în 

creșterea semnificativă a profitului 
Implementarea unei noi strategii de 
marketing  

  
Perioada 1994 – 1999 

Funcția sau postul ocupat  Președinte și Director general (CEO) 
Numele și adresa angajatorului UTON Onești S.A. – al treilea leader român în 

producția de echipament tehnologic 
Tipul activității sau sectorul de activitate Program de restructurare strategică, bazat pe 

reducerea de personal, reducerea costurilor și 
îmbunătățirea fluxului de numerar 
Implementarea unei noi strategii de 
marketing 
Implementarea principiilor Kaizen cu rezultate 
în reducerea costurilor și creșterea 
productivității 
Cotația companiei pe Bursa de Valori 
București 



Construirea unei culturi organizaționale 
bazate pe leadership, dezvoltare personală și 
instruire continuă 

  
Educație și formare  Doctorat în inginerie, Universitatea Tehnică 

București 
Masterat în Științe, primul din promoția sa, 
Universitatea Tehnică București 
Diploma Profesională în Management – Open 
University Business School – CODECS 
Formare 6 SIGMA – Nivel Cureaua Neagră 
Expert Kaizen și Optimizarea în producție 
Burse în management: 

- PHARE – Restructurarea întreprinderii 
și Program de Dezvoltare a Sectorului 
Privat 

- Bursa pentru Manageri de succes 
(Japonia) 

- Bursa pentru Manageri de succes 
(Olanda) 

Formator, instructor și vorbitor certificat de 
către John Maxwell Team, România 
Auditor pentru Sisteme de Management al 
Calității (ISO 9001, ISO/TS 16949)  
Premii Business: 

- Enterprise Investors – Premiu Ventura 
– Managerul anului (2007) 

- Enterprise Investors – Premiu Ventura 
– Compania anului (2008) 

 
  

Aptitudini și competențe personale  
  

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute Engleză (fluent) 

Franceză (mediu) 
  
 Libertate pentru relocare și deplasare pe 

teritoriul României și Europei 
Activitate politică Membru al Cabinetului Primului Ministru 

(2012) 
 


