CURRICULUM VITAE

Informații personale
Nume/Prenume MAREȘ ADRIAN-ALEXANDRU
Telefon
E-mail
Naționalitate
Sex
Data nașterii

0040 374401021
adrian.mares@romgaz.ro
română
masculin
6 iulie 1963

Experiența profesională
Perioada 12 februarie 2021 – în prezent
Funcția sau postul Șef Serviciu Urmărire și Implementare Obiective Strategice cu
ocupat delegare de atribuții aferente postului de Director Direcția Strategie,
Relații Internaționale și Fonduri Europene
Activități și Asigurarea planificării, organizării, coordonării și urmărirea activității din
responsabilități principale cadrul departamentului, în condițiile legii și a reglementărilor interne
prevederile aferente Fișei Postului de director Direcție Strategie, Relații
Internaționale, Fonduri Europene
Numele și adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias, 551130, Strada C.I. Motas Nr. 4
angajatorului
Tipul activității sau Explorarea, exploatarea, înmagazinarea și comercializarea gazelor
sectorul de activitate naturale

Perioada
Funcția sau postul
ocupat
Activități și
responsabilități principale

1 octombrie 2019 – în prezent
Șef Serviciu Urmărire și Implementare Obiective Strategice
Am contribuit la elaborarea documentației pentru realizarea unui Studiu
privind oportunitatea intrării
Romgaz pe piața românească a
îngrășămintelor chimice precum și a Studiului de oportunitate privind
posibilitatea dezvoltării afacerilor în domeniul producerii de energie

regenerabilă;
Gestionarea relațiilor cu organismele internaționale la care Romgaz
deține calitatea de membru;
Coordonarea activității de traduceri documente;
Responsabilitatea respectării procedurilor de calitate, mediu în vigoare;
Gestionarea riscurilor;
Asigurare logistică necesară pentru participarea personalului Romgaz la
conferințe internaționale;
Responsabil cu respectarea cadrului legal aplicabil;
Numele și adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias, 551130, Strada C.I. Motas Nr. 4
angajatorului
Tipul activității sau Explorarea, exploatarea, înmagazinarea și comercializarea gazelor
sectorul de activitate naturale

Perioada
Funcția sau postul
ocupat
Activități și
responsabilități principale

8 august, 2012 – 30 septembrie, 2019
Șef Serviciu Dezvoltare Afaceri Internaționale

Perioada
Funcția sau postul
ocupat
Activități și
responsabilități principale

19 Februarie, 2009 – 31 iulie, 2012
Director Departament Cooperare

Identificarea de posibilități de cooperare cu parteneri în domeniul
explorării de hidrocarburi;
Participarea la conferințe internaționale în scopul menționat mai sus
precum și acela de a fi la curent cu noutățile din domeniu;
Actualizarea bazei de date necesară unei prime analize a oportunității
afacerii;
Coordonarea echipelor de proiect din cadrul serviciului;
Coordonarea promovării afacerii (pe baza unor proceduri de calitate
interne) către organele decizionale corporatiste;
Gestionarea relațiilor cu organismele internaționale la care Romgaz
deține calitatea de membru;
Coordonarea activității de traduceri documente;
Responsabilitatea respectării procedurilor de calitate, mediu în vigoare;
Gestionarea riscurilor;
Asigurare logistica necesară pentru participarea personalului Romgaz la
conferințe internaționale;
Responsabil cu respectarea cadrului legal aplicabil (legea petrolului si
normele de aplicare, etc.).
Numele și adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias, 551130, Strada C.I. Motas Nr. 4
angajatorului
Tipul activității sau Explorarea, exploatarea, înmagazinarea și comercializarea gazelor
sectorul de activitate naturale

Coordonarea activității sucursalei Bratislava, cooperării internaționale
(activitate prezentată mai sus);
Responsabil cu generarea și implementarea procedurilor de proces,
operaționale și a instrucțiunilor de lucru din domeniul calității aplicabile
activității direcției;
Gestionarea relației cu organismele la care Romgaz are calitatea de

membru (UNECE, IGU, EUROGAS, BBSPA, CNR-CME, CCIA Sibiu, CCI
Mures etc);
Numele și adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias, 551130, Strada C.I. Motas Nr.4
angajatorului
Tipul activității sau Explorarea, exploatarea, înmagazinarea și comercializarea gazelor
sectorul de activitate naturale

Perioada
Funcția sau postul
ocupat
Activități și
responsabilități principale

1 august, 2007 – 18 februarie, 2009
Director Adjunct Direcția Tehnologia Informației

Perioada
Funcția sau postul
ocupat
Activități și
responsabilități principale

1 iulie, 2006 – 31 iulie, 2007
Director Direcția Cooperare - Relații Internaționale

Perioada
Funcția sau postul
ocupat
Activități și
responsabilități principale

1 martie, 2000 – 1 iulie, 2006
Șef Serviciu Cooperare- Relații Internaționale

Coordonarea serviciilor suport de telecomunicații voce și date, de
infrastructură hardware și optimizarea costurilor aferente;
Coordonarea activității de suport IT și comunicații la nivel de companie;
Numele și adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias, 551130, Strada C.I. Motas Nr. 4
angajatorului
Tipul activității sau Explorarea, exploatarea, înmagazinarea și comercializarea gazelor
sectorul de activitate naturale

Coordonarea activității de cooperare internațională, asocieri și societăți
mixte la care Romgaz este parte;
Coordonarea activității de analiză și verificare a documentelor în care
sunt desemnate operațiunile desfășurate în cadrul Acordurilor de
Cooperare;
Numele și adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias, 551130, Strada C.I. Motas Nr. 4
angajatorului
Tipul activității sau Explorarea, exploatarea, înmagazinarea și comercializarea gazelor
sectorul de activitate naturale

Identificarea de posibilități de cooperare cu parteneri în domeniul
explorării de hidrocarburi;
Gestionarea relației cu organisme internaționale;
Coordonarea activității de traduceri documente;
Responsabilitatea respectării procedurilor de calitate, mediu în vigoare;
Gestionarea riscurilor;
Asigurare logistică necesară pentru participarea personalului Romgaz la
conferințe internaționale;
Responsabil cu respectarea cadrului legal aplicabil;
Numele și adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias, 551130, Strada C.I. Motas Nr. 4
angajatorului
Tipul activității sau Explorarea, exploatarea, înmagazinarea și comercializarea gazelor
sectorul de activitate naturale

Perioada 1 martie, 1991 – 1 martie, 2000
Funcția sau postul Programator
ocupat Șef Serviciu Tehnologia Informației
Director cu delegare a Direcției IT&C (am dezvoltat aplicații IT pentru
dispecerizare, resurse umane, financiar; am coordonat segmentul IT&C
din proiectele speciale SCADA, MAIS și SIEP)
Educație și formare
Perioada
Diploma obținută
Discipline principale
studiate
Numele și tipul instituției
de învățământ

1983 – 1989
Inginer
Mecanica Fină
Institutul Politehnic „Traian Vuia”, Timisoara

Alte Managing Successful Programs Foundation – 2011
specializări/calificări/ Perfecționare în comunicare – 2010
cursuri Management of Corporation, Organizational Behavior & Human
Resources Management – 2006
Analist armonizare legislativă – 2006
International Project Management – 2002
Management Training in British Industry – 1996
Financial Management, Marketing, Quality Management and
Management Skills – 1996
Introduction to SCADA and Electronic Flow Measurement – 1996
Curs perfecționare baze de date relaționale - 1991
Invenții Brevet de invenție nr. 102980 – “Cilindru Pneumatic”
Aptitudini și
competențe lingvistice
Limba maternă Română
Alte limbi Engleză
ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

B1

B1

B1

B1

Exprimare
scrisă
B1

Competențe și
aptitudini
organizatorice
Capacitatea de planificare, de control, de delegare, analiză și sinteză,
dezvoltare abilități personal;
Competență decizională, creativitate și spirit de inițiativă, abilitate în
gestionarea resurselor, lucrul în echipă, atenție, atitudine pozitivă
Proiecte Proiecte relevante realizate prin contribuția compartimentelor
organizatorice coordonate (reprezentanți ai respectivelor compartimente

în echipele de proiect):
Proiecte pentru achiziția de drepturi și obligații petroliere (proiecte
explorare, în cadrul obiectivului principal al companiei de creștere a
portofoliului de resurse și rezerve):
- Achiziția unei cote de 10% în doua perimetre de explorare situate
in Marea Neagră de la Lukoil și Vanco, printr-un acord de Farmout încheiat in 2012;
- Precalificare pentru runda 4 de licitație pentru dobândirea de
drepturi și obligații petroliere în Irak (pregătire documentației de
calificare) în anul 2011;
- Încheierea unui contract de opțiune pentru achiziția unei cote de
10% într-un perimetru situat în Marea Neagră, cu ExxonMobil și
OMV Petrom în anul 2013;
Proiecte pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze ale
Romaniei:
- Proiectul AGRI:
o Indirect până la momentul selectării consultantului pentru
studiul
de
fezabilitate
(prin
reprezentanți
ai
compartimentelor coordonate);
o În mod direct prin calitatea de membru în comitetul de
conducere al proiectului alături de reprezentanții celorlalți
acționari (SOCAR, GOGC, MVM);
Competențe și aptitudini Foarte bune
de utilizare a
calculatorului
Carnet de conducere Categoria B

