
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

DIRECTOR TEHNIC 
SNGN ROMGAZ SA-SUCURSALA DE TRANSPORT TEHNOLOGIC SI MENTENANTA [ 01/10/2022 – În curs ] 

Localitatea: TARGU MURES 
Țara: România 

Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul activităților de suport pentru activitatea de baza a sucursalei.
Coordonarea activitatii mecanice generala a sucursalei .
Planificarea organizarii și coordonarea activitatii în domeniul tehnologiei informațiilor și telecomunicații;

Inginer mecanic 
SNGN ROMGAZ SUCURSALA TG.MURES [ 02/05/2022 – 30/09/2022 ] 

Localitatea: Targu Mures 
Țara: România 

Asigură supravegherea și urmărirea executării lucrărilor de investiții repartizate de la introducerea în plan și pe
parcursul execuției acestora
- pregateste caietele de sarcini și documentele necesare in vederea organizarii licitatiilor si participa ca membru
in comisia de licitatie;
- participă la ședința de verificare a corectitudinii cerințelor formale,tehnice și financiare a documentațiilor de
atribuire (valori, denumire, cantități, specificații tehnice ale produsului, serviciului sau lucrării,etc.) conform
normelor și reglementărilor privind achizițiile de bunuri și servicii stipulate în legislația de specialitate și normele
interne ale societății și sucursalei;

Inginer mecanic 
SNGN ROMGAZ-SIRCOSS Medias [ 07/02/2022 – 01/05/2022 ] 

Localitatea: Medias 
Țara: România 

Efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor, conform
prescriptiilor tehnice.
Tinerea evidentei si contractarea de servicii de inspectii pentru certificarea mentinerii conformitatii in exploatare
a suprastructurilor specializate montate pe autovehiculele rutiere destinate traansportului rutier de marfuri.
Urmarirea incheierii si modul de desfasurare a acordurilor cadru si a contractelor sectoriale necesare efectuarii
servicilor.
Elaborarea de caiete de sarcini pentru repararea si intretinerea echipamentelor de ridicat: macarale, poduri
rulante ,stivuitoare.

Administrator/Director General 
SC Aliat Exclusive SRL-Dealer Jaguar Land Rover [ 24/04/2017 – 04/02/2022 ] 

Localitatea: Tirgu Mures 
Țara: România 

Adrian Doru Grosu 
Cetățenie: română  Gen: Masculin   

 

E-mail: adrian.grosu@romgaz.ro 

Adresă: (România) 

mailto:adrian.grosu@romgaz.ro


Conducerea si coordonarea intregii activitati a reprezentantei auto Jaguar Land Rover atat pe linia de vanzari si
service, precum si din punct de vedere financiar si a resurselor umane.
Planificarea, elaborarea, dezvoltarea si implementarea intregului ansamblu de decizii si masuri care sa conduca la
obtinerea cotei de piata a marcilor din portofoliu conforme cu nivelul national, in conditii de maximizare a
profitului si de satisfactere deplina a clientilor marcilor auto din portofoliu.

Inginer Sef Reparatii Auto 
S.N.G.N ROMGAZ S.A.- Sucursala TTM-Targu Mures [ 01/05/2013 – 17/04/2017 ] 

Localitatea: Targu Mures 
Țara: România 

Responsabilitatea coordonarii intregii activitatii de reparatii auto in cadrul Sucursalei de Transport Tehnologic si
Mentenanta cu un parc ce cuprinde 574 de autovehicule, in atelierele de reparatii Medias, Tg.Mures, Roman,
Ploiesti cu 96 de persoane subordonate, in termenii de eficienta a activitatii, impuse prin obiectivele anuale la
nivel de Sucursala
Coordonarea activitatii departamentului IT al Sucursalei

Administrator/Director General 
Sc Alfedil SRL Tg.Mures-Concesionar PEUGEOT [ 01/08/2008 – 01/04/2013 ] 

Localitatea: Targu Mures 
Țara: România 

Conducerea si coordonarea intregii activitati a concesionarului auto PEUGEOT atat pe linia de vanzari si service,
precum si din punct de vedere financiar si a resurselor umane.
Planificarea, elaborarea, dezvoltarea si implementarea intregului ansamblu de decizii si masuri care sa conduca la
obtinerea cotei de
piata a marcilor din portofoliu conforme cu nivelul national, in conditii de maximizare a profitului si de
satisfactere deplina a clientilor.

Administrator/Director General 
Sc Auto Top Co SRL-Tg.Mures Dealer Volkswagen si Audi [ 15/03/2004 – 15/07/2008 ] 

Localitatea: Targu Mures 
Țara: România 

Conducerea si coordonarea intregii activitati a reprezentantei auto Volkswagen-Audi atat pe linia de vanzari si
service, precum si din punct de vedere financiar si a resurselor umane.
Planificarea, elaborarea, dezvoltarea si implementarea intregului ansamblu de decizii si masuri care sa conduca la
obtinerea cotei de piata a marcilor din portofoliu conforme cu nivelul national, in conditii de maximizare a
profitului si de satisfactere deplina a clientilor marcilor auto din portofoliu.

Director Piese Auto 
SAR Transilvania Cluj (actuala GROUPAMA)-filiala Bucuresti [ 01/02/2002 – 01/03/2004 ] 

Localitatea: Bucuresti 
Țara: România 

Stabilirea portofoliului de furnizori de piese auto pentru solutionarea daunelor auto, alegerea si stabilirea
relatiilor de colaborare cu service-urile auto, zona de sud a tarii, comandarea pieselor auto pentru reparatii.



engleză 

COMPREHENSIUNE ORALĂ C1  CITIT C1  SCRIS B2  

EXPRIMARE SCRISĂ B2  CONVERSAȚIE C1  

Permis de conducere: B

Permis de conducere: C

Permis de conducere: CE

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Master in profilul Mecanic, specializarea AUTOVEHICULUL SI MEDIUL INCONJURATOR 
Universitatea TRANSILVANIA Brasov [ 15/09/1996 – 01/06/1997 ] 

Adresă: Brasov (România) 
www.unitbv.ro 

INGINER profilul Mecanic-specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE 
Universitatea TRANSILVANIA Brasov [ 15/09/1991 – 01/07/1996 ] 

Adresă: Brasov (România) 
www.unitbv.ro 

Managing People-Professional Certificate 
Codecs-The Open University [ 10/2007 ] 

Adresă: Bucuresti (România) 

Formator de Formatori 
Institutul de Trainning Studii si Cercetari, PIMMIM [ 30/05/2011 – 30/07/2011 ] 

Adresă: Targu Mures (România) 

Certificat de absolvire-curs HEAD OF BUSINESS 
Jaguar Land Rover UK [ 2018 – 2020 ] 

Adresă: London, Bucuresti, Birmingham (Regatul Unit) 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

Limbă(i) maternă(e): Româna 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DIGITALE 

Competențele mele digitale 

Navigare Internet /  Social Media /  Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) /
Microsoft PowerPoint /  Microsoft Excel /  Microsoft Word /  Microsoft Office 

PERMIS DE CONDUCERE 

HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES 

Automobile, curse auto 

http://www.unitbv.ro
http://www.unitbv.ro
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