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INFORMAȚII PERSONALE SIGHIARTĂU Robert - Ionatan 
 

  Bistrița – Năsăud, România 

     

 robertsighiartau@gmail.com 

http://sighiartau.ro/  

 

Sex M | Data nașterii 15/03/1989 | Naționalitatea Română 

 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

2016-prezent 

 

 

 
2010-2016 

Deputat  

Parlamentul României, Camera Deputaților, Strada Izvor, nr. 2-4, București, România 

Membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

 

General Manager 
 Mondial Motors Bistrița (Toyota Dealer), Strada Libertății, nr. 62, Bistrița-Năsăud, România 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2008-2009 
 

 

Activități principale și responsabilități: stabilirea  obiectivelor generale de dezvoltare ale firmei; aprobarea 

bugetului și rectificările acestuia,  identificarea oportunităților de business; reprezentarea firmei în relațiile 

protocolare cu furnizorii, clienții și ale organizații; asigurarea rețelei de relații necesară dezvoltării activității 

firmei; organizarea și susținerea ședințelor; îmbunătățirea eficienței organizației prin optimizarea organizării 

acesteia; urmărirea conformității cu principiile contabile și depozițiile juridice.  

 

Executive Manager 
S.C. COMAUTOSPORT S.R.L., Strada Libertății, nr. 62, Bistrița-Năsăud, România 

Activități principale și responsabilități: stabilirea obiectivelor de dezvoltare împreună cu directorii 

departamentelor din subordine;  identificarea modalităților de dezvoltare a serviciilor oferite de companie în 

concordanță cu tendințele pieței;  dezvoltarea și menținerea relațiilor cu personaje-cheie în vederea întăririi 

poziției firmei;  participarea la elaborarea și implementarea sistemelor de raportare și a sistemului de calitate;  
negocierea și concilierea situațiilor conflictuale apărute în relațiile interpersonale. 

 

 

Service Adviser 
S.C. Automobile Service S.R.L., Strada Calea Moldovei, nr. 22, Bistrița-Năsăud, România 

Activități principale și responsabilități:  planificarea, coordonarea și verificarea lucrărilor din atelierul de mecanică 

pentru atingerea standardelor cantitative și calitative stabilite de conducerea societății;  menținerea și dezvoltarea 

rețelei de clienți a service-ului;  stabilirea și elaborarea instrucțiunilor de lucru;  efectuarea analizelor pe baza 

înregistrărilor; participarea la analize și aplicarea de acțiuni corective și preventive. 

2008-2011 

 

 

 

Licențiat în Economie  

Universitatea BABEȘ-BOLYAI din Cluj-Napoca – Facultatea  de Studii Europene, 

Managementul Instituțiilor Europene 

 

http://sighiartau.ro/
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COMPETENȚE PERSONALE 
  

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

 

 
 

 

ACTIVITATE POLITICĂ 
  

                            2021-prezent  

                             

                                  2017- 2021  

                                  
                                  2016-2017 

             

         

                                 2013-2017 

 

                            

                                 2012-2016 

                               

                                2015-2016 

                                         

                                         2012 

 

 

 
 

 

Vicepreședinte Politică Externă și Afaceri Europene  al Partidului Național Liberal (PNL) 

 

Secretar General al Partidului Național Liberal (PNL) 
 

Președinte al PNL Bistrița – Năsăud 

 

Vicepreședinte al Departamentului Economic și Mediul de Afaceri din cadrul 

Biroului Permanent Național al Tineretului Național Liberal (TNL) 
 

Consilier Județean Bistrița – Năsăud 
 

Co-președinte al  TNL Bistrița - Năsăud 
 

Membru al Partidului Democrat Liberal (PD-L) 
 

 

Limba maternă română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

ascultare  citire 
participare la 

conversație 
discurs oral   

engleză C1 B2 B2 B2 B2 

Conferințe 

Seminarii 

Cursuri 

Certificări 

▪  “Inteligența emoțională aplicată în vânzări” (2015) 

▪ “Program de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări”, IMA 

 (Institutul de Management în asigurări)  (2013) 

▪ “Spiritul antreprenorial – factorul creșterii performanței managerilor în sectorul auto”, 

Certificat de absolvire: EXEC-EDU Formare Managerială (2012) 

▪ ”Leadership situațional I și II”, Blanchard International (2010) 

 

 




