
  EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

      Martie 2020 – Ianuarie 2021 

      Manager de proiect 

      SC TOP METROLOGY SRL, București, Bd. Iuliu Maniu Nr 7-11, Sector 6 

      Tipul activității sau sectorul de activitate: 
- Deschiderea unui nou sector de activitate al societății: control final nedistructiv la

ieșirea din producție a pieselor finite;

      Principalele activități şi responsabilități: 

- Managementul întregului proces tehnic, operațional și funcțional al societății, prin 
gestionarea eficientă a resurselor umane, tehnico-materiale, financiare şi
informaționale necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite prin planul de 
administrare și a programelor anuale de activitate;

- Asigurarea unui management corelativ al departamentelor tehnice operaționale cu 
cele funcționale, prin coordonarea şi  armonizarea obiectivelor firmei cu resursele
disponibile;

- Administrarea noului domeniu de activitate al societății;

- Asigurarea unui management al clienților și partenerilor de afaceri, prin gestionarea
eficientă a resurselor tehnice adecvate din cadrul societății;

     Decembrie 1996 - Februarie 2020 

      Ofițer poliție 

      DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Calea Victoriei, Nr. 19, Sector 3, 
 București, România 

      Tipul activității sau sectorul de activitate: 
- Investigarea criminalității economice;

      Principalele activități şi responsabilități: 
- Coordonarea activităților de operare și dezvoltare a sistemului juridic din domeniul

investigațiilor infracționalității economice la nivelul instituțiilor publice si
operatorilor economici, în vederea atingerii obiectivelor asociate trasate prin 
Strategia Națională Anticorupție Și Planul Strategic al DGPMB;

- Managementul resurselor in realizarea operațiunilor investigaționale;
- Realizarea și coordonarea acțiunilor de control din domeniul infracționalității si

criminalității economice;

      Februarie 1995 - Noiembrie 1996 

      Inginer – Șef secție 

      SC FAUR SA, BD. Basarabia Nr. 256, Sector 3, București 

      Tipul activității sau sectorul de activitate: 
- Industria constructoare de mașini;

      Principalele activități şi responsabilități: 
- Coordonarea activităților de programare mașini unelte cu comanda numerică;
- Managementul resurselor umane si materiale in realizarea obiectivelor secției de 

producție;

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 Septembrie 2008 – Iulie 2012 
      Universitatea Hyperion București – Facultatea de Drept 

Domeniul studiat Drept 

Diploma obținută Fara licența 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ 

Studii universitare în sistemul de învățământ național 

Mihai – Bogdan 
GROSU 

 

CONTACT 

  Gen: Masculin 

 Adresa: Bucuresti, Romania 

  

  



      Septembrie 2006 - Iunie 2007 
      Academia De Științe Economice 

Domeniul studiat Managementul Afacerilor prin Proiecte 

Diploma obținută Diplomă de studii postuniversitare de specializare 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ 

Studii postuniversitare în sistemul de învățământ național 

      Septembrie 1989- Iulie 1994 
      Universitatea Politehnică București – Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor 
      Tehnologice – Secția Roboți Industriali 

Diploma obținută Inginerie mecanică - Inginer electromecanic 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ 

Studii universitare în sistemul de învățământ național 

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleză Franceză 

* abilitatea de a citi Bine Bine 

* abilitatea de a scrie Satisfăcător Bine 

* abilitatea de a vorbi Bine Bine 

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE 

      Spirit organizatoric, dobândit urmare a experienței profesionale (coordonare echipe); 

      Planificare, coordonare execuție și evaluare proiecte complexe; 

      Planificare strategică; 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE 

     Administrare infrastructură tehnologia informației şi comunicații. 

      Planificare controale 

      Permis de conducere – Categoria B 


