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Profil 

 

 

 

 

Experiență 

 
Lider cu o gândire strategică antreprenorială, cu capacitate 
dovedită în realizarea obiectivelor companiei, conducând echipele 
în poziția de lider de piață. 
Carieră solidă de 15 ani ca CEO și director general, creând un avantaj 
de piață pentru companie, realizând o creștere puternică a veniturilor 
prin dezvoltarea și implementarea strategiilor de vânzare, crearea și 
instruirea continuă a echipelor, reprezentând compania în fața 
autorităților. 

 

2020 – prezent 

 
CEO – AMEROPA GRAINS SA / Constanța, România 
 
AMEROPA GRAINS, unul dintre cei mai mari traderi de cereale și 
importator de îngrășăminte din România, cu o cifră de afaceri de 800 de 
milioane Euro / an, având 18 locații în toată țara și 400 de angajați. 

2013 – prezent 

CEO – CHIMPEX SA / Constanța România, www.chimpex.ro  

 
CHIMPEX, unul dintre principalii operatori portuari din portul Constanța, 
cu o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro / an, 350 de angajați, 
manipulând în jur de 7 milioane de tone de marfă în fiecare an, cu o 
rentabilitate netă a veniturilor între 25 și 27%. 
Asigură conducerea și managementul companiei, fiind pe deplin 
responsabil pentru funcționarea zilnică a diferitelor departamente 
implicate în realizarea tuturor obiectivelor ce țin de performanță, 
asigurându-se că sunt urmate cele mai bune practici în materie de 
siguranță, legalitate, etică și calitatea serviciilor. 
Asistă departamentul financiar în realizarea previziunilor contabile și a 

Tel: 0040728557270 
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bugetelor.  
Negociază și încheie contractul de concesiune pe termen lung (până în 
anul 2050) cu CNAPM – Constanța. 
Negociază și încheie contractul de împrumut cu BCR Erste pentru 
29’000’000 Euro. 
Conduce și asistă investiția de 44 de milioane de euro într-un terminal 
de cereale modern, cu o capacitate de 200 000 mt. 

2007 – 2012 

Director general Romania, Bulgaria și Rep. Moldova în cadrul IMI 
International, filiala română a IMI Plc. – England. 

IMI PLC (www.imiplc.com )– Norgren Division ( www.norgren.com ) 
/ CCI USA Division (www.ccivalve.com)  
 
▪ Domeniu: pneumatice / echipamente de automatizare / supape de control 

/ inginerie 

▪ Poziție: director general România, Bulgaria și Rep. Moldova 

▪ Organizarea departamentelor de vânzări și inginerie 

▪ Atribuții și responsabilități: 

- dezvoltarea prezenței, imaginii și a companiei în România, pentru a 
putea coordona, supraveghea și susține toate activitățile comerciale, 
logistice și financiare. 

- să îndeplinească cifrele de performanță convenite cu managementul IMI 
PLC, pentru zona responsabilă (Ro + Bg + Md) 

-  responsabilitate deplină P&L pentru organizația Ro & Bg 

- construirea unei organizații funcționale capabile să conducă și să 
dezvolte afacerea companiei în România, Bulgaria și Moldova 

- pregătirea și susținerea pentru managementul companiei a bugetului de 
vânzări și a bugetului de costuri pentru fiecare exercițiu financiar.  

- activități de resurse umane (angajare, încheierea contractelor, revizuiri 
de performanță etc.) 

- dezvoltarea echipei de ingineri 

Volumul afacerilor: 12 - 14 milioane Euro / an / 16 persoane 

Realizări: - să mențină o creștere de 5% a afacerii comparativ cu 2008.                          

2000 – 2006 

 
Emerson Process Management AG - Switzerland 
▪ Domeniu: echipamente de automatizare pentru petrol și gaze, energie 

electrică, chimice 

▪ Poziție: director de vânzări 

▪ Atribuții și responsabilități: 

-  negocierea contractelor, coordonarea proiectelor 

-  gestionează activitatea echipei de vânzări, coordonare, evaluare 

- analiză de piață, prognoză de piață, organizare campaniilor de 
informare, seminarii pentru clienți, vizite de referință 

-  dezvoltarea și implementarea strategiei de piață 

- organizează și coordonează activitățile forței de vânzări, discută și 
stabilește obiective individuale cu oamenii din vânzări 

http://www.imiplc.com/
http://www.norgren.com/
http://www.ccivalve.com/


-   coordonarea afacerii ADC 

- pregătirea bugetului de vânzări, îndeplinirea bugetului de vânzări, 
rapoarte de vânzări, prognoză de vânzări, 

-  identificarea de noi oportunități de vânzare 

Realizări: 6 ani consecutivi de creștere. 

Volumul afacerilor până la sfârșitul anului 2006: 15 milioane Euro / an  

 

1999–2000  

FISHER ROSEMOUNT 

▪ Domeniu: echipamente de automatizare - energie electrică, petrol și gaze, 
chimice 

▪ Poziție: Director de vânzări zonal 

▪ Atribuții și responsabilități: 

- negocierea contractelor 

- coordonarea proiectelor 

- implementarea strategiei de piață 

- organizează campanii de informare și seminarii pentru clienți 

- organizează vizite de referință 

- coordonări de vânzări 

 

1996–1998  

FISHER ROSEMOUNT 

▪ Domeniu: echipamente de automatizare - energie electrică, petrol și gaze, 
chimice 

▪ Poziție: Inginer de vânzări 

▪ Atribuții și responsabilități: 

 - pregătirea ofertelor și gestionarea comenzilor 

- vizite ale clienților 

- urmărirea proiectelor 

- găsirea de clienți noi 

- vizite de monitorizare 

- gestionarea comenzilor 

 

1993–1995  

ROMENERGO CASTUMAG SA 

▪ Domeniu: echipamente pentru industria energetică (construcții metalice) 

▪ Poziție: Inginer șef la departamentul de import / export 

▪ Obligații și responsabilități: cotații și gestionarea comenzilor 

 

1992  

MINISTERUL INDUSTRIEI 

▪ Domeniu: coordonarea industriei românești la nivel macro 

▪ Poziție: Inginer la Departamentul Comercial 

▪ Atribuții și responsabilități: prospectări de piață, materii prime 



Educație 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Languages 

 
 
 

Diverse 

 
 
 
 
 

Pachetul de 

remunerare 

actual 

2008 Februarie – Unblocking profitability (instruire financiară) - 
McKenzie Trainning Associates Bracebridge House - 2 zile - Birmingham 
Marea Britanie 

2007 Iunie – Helping Others Succeed – BlessingWhite Training – 2 zile – 
Birmingham UK 

2006 Ianuarie – Corporate Comunication Manager – Elveția – Mike 
Androlewicz – 5 zile 

2004 – Leadership Training Partea 2 – Elveția – MarkMcGregor 

2004 – Leadership Seminar Partea 1   -   Elveția – MarkMcGregor 

2002 – New Base for Sales excellence II - București 

2001 – New Base for Sales excellence I– București 

1995 – 1999 “ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE“Universitatea 
București 

▪ Facultatea de Comerț - Marketing și tranzacții de specialitate 

Dipl. Economist 

 

1993 “AROMAR” – Diplomă de comerț extern 

1987–1992 “POLITEHNICA“ Universitatea București 

▪ Facultatea de Inginerie Mecanică - Specialitate hidraulică și pneumatică. 
Dipl. Inginer 

 

Engleză, Franceză, Germană (nivel începător) 

Permis de conducere 

 

Vicepreședinte al Organizatiei Patronale Constanta Port Business Association   

Cunoștințe de calculator 

Abilități de comunicare eficientă 

 

 

Salariu fix + bonus anual 

Mașina companiei: de afaceri și de uz privat 

Telefon mobil: de afaceri și privat 

Asigurare de viață: ING Olanda 

Pasiuni Muzică, Fotbal, Tenis 

  

 


