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Conducerea Executivă a Mecanica Ceahlău S.A. 

 

 

Începând cu data de 15.01.2014, funcţia de Director General al Mecanica Ceahlău este 

îndeplinită de către Laura Șerban Arghirescu. 

Noul director general al companiei are 38 ani,  a absolvit Facultatea de Marketing și Comerț 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București și deține diplomă de master în 

Administrarea Afacerilor Comerciale.  

Laura Arghirescu are mai mult de 12 ani de experiență în management și dezvoltare de 

companii și a contribuit semnificativ la integrarea cu success a unor afaceri locale în rețelele 

de business internaționale pentru jucători de top din mai multe industrii. 

 

În anii 2007 şi 2008, Laura Arghirescu a fost  desemnată în “Top 100 femei de afaceri”, iar 

din 2009 este membră în Loja de Business.  

 

 

 

 

 

 

Funcția de Director Comercial este ocupată de Cornel Botezatu, 56 ani, absolvent al 

Institutului Politehnic Iași – Facultatea Tehnologia Construcţiei de Maşini.  

Cornel Botezatu a urmat mai multe cursuri de specializare în domeniile ,,Managementul 

restructurării şi dezvoltării agenţilor economici” şi ,,Managementul afacerilor” si deține 

atestatul de Manager de proiect. 

Are  32 ani în profesie în cadrul societății, dintre care 17 ani în funcții de conducere. 
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Director Economic al Mecanica Ceahlău S.A. este Gabriela Marian. 

În varsta de 57 ani, este doctor în știinte economice - ASE Bucuresti, Facultatea de 

Management și absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice ,,Alexandru Ioan Cuza “ Iaşi, 

specialitatea Economia industriei construcţiilor şi transporturilor. 

Gabriela Marian este auditor financiar membru a CAFR; expert contabil, membru CECAR; 

manager proiect, certificat de absolvire Seria E 0208426 MMFES și  MEET și are 32 ani în 

profesie, din care  20 ani în functii de conducere. 

 

Conducerea executivă își desfășoară activitatea în baza „Contractelor de mandat” încheiate 

începând cu data de 01.05.2013, pentru directorul comercial şi directorul economic, și din 

data de 15.01.2014 pentru directorul general. 

 

 


