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Rezumat si 
experienta 
relevanta  

Domnul Grigorescu este expert în cadrul Departamentului 
pentru Energie. Are experienţă profesională solidă în 
domeniul administraţiei publice, atât în Romania, cât şi la 
nivelul Uniunii Europene.  

Anterior, a ocupat timp de 2 ani poziţia de director al 
AG Industrial Consult, societate specializată în consultanță în 
domeniul politicilor publice. Din această postură a consiliat 
clienţi din domniul privat abordând, între altele, dosare din 
aria Politicii agricole comune a UE sau a Directivei REACH. 

În perioada 2007-2011, domnul Grigorescu a ocupat poziţia 
de secretar II în cadrul Reprezentanței Permanente a 
României pe lângă UE, secţia comercială, cu responsabilităţi în 
domeniul politicii comerciale comune a UE. Principalele 
responsablităţi au vizat politicile UE în domeniul comerțului 
cu produse industriale , instrumentelor de apărare 
comercială, măsuri antidumping şi antisubvenţie, Agenda de 
Dezvoltare Doha (Rules negotiations). Domnul Grigorescu a 
reprezentat România în mai multe grupuri de lucru 
permanente la nivelul Comisie Europene şi Consiliului UE, 
respectiv, Comitetul antidumping şi antisubventie, Grupul de 
lucru chestiuni comerciale sau Comitetul 133 Oţel şi alte 
produse industriale. A participat la iniţiative vizând accesul pe 
pieţe terţe mai ales Asia și Europa necomunitară, pentru 
produsele europene. 

Anterior detaşării la Reprezentanța Permanentă a României 
pe lângă UE, începând cu anul 2004, domnul Grigorescu a 
ocupat poziţia de expert UE în cadrul Ministerului Economiei 
și Comerțului, Departamentul de Comerţ Exterior, partipând 
la negocierile de aderare a României la UE, mai ales capitolul 
26 – Relaţii Externe sau acordul privind recunoaşterea 
reciprocă a denumirilor de origine şi indicaţii geografice 
pentru anumite produse agricole. A participat, de asemenea, 
activ la demersurile legate de armonizare acordurilor 
internaționale ale României cu acquis-ul comunitar, precum şi 
la alte negocieri comerciale internaţionale cu UE sau alţi 
parteneri de interes pentru România.  

Începând cu 2006, a fost reprezentant al României în 
Comitetul 133 Oțel, ca invitat, în perioada de preaderare, iar 
apoi ca membru cu drepturi depline, după 1 ianuarie 2007.  

Înainte de a lucra în administraţia publică, a fost director de 
dezvoltare pentru o firma de comerţ cu produse textile și alte 
produse industriale, principalele responsabilităţi vizând 
business development, planificare financiară, previziuni și 
bugete, cat si management de proiect pentru deschiderea 
unităților de retail în București. 
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Domnul Grigorescu vorbeste fluent engleza, franceza si 
italiana. 

Studii / 
calificari 
relevante 

 

Domnul Grigorescu este licenţiat în drept la Facultatea de 
Drept a Universității București. 

Este, de asemenea, specializat la Joint Vienna Institute în 
proceduri de soluționare a diferendelor în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului (în colaborare cu Secretariatul OMC). 

 

 


