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Curriculum vitae  

 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PETRESCU Marius 
 

Adresa Bucureşti, sector 6. 

E-mail marius.petrescu@nsa.ro / marius.petrescu@orniss.ro  

Cetăţenia Română 

Sex Masculin 

Permis Conducere B 
 

 

Experienţa profesională  

Perioada 2002-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general - Secretar de stat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul informaţiilor clasificate, managementul resurselor umane, materiale şi financiare, 
managementul relaţiilor internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor, managementul relaţiilor internaţionale şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

  

Perioada 2000-2002 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul relaţiilor internaţionale, managementul informaţiilor clasificate şi managementul 
resurselor umane 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Naţională de Securitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul relaţiilor internaţionale, managementul informaţiilor şi managementul resurselor 
umane 

  

Perioada 2000-2002 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al ministrului afacerilor externe pentru probleme de securitate 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul aspectelor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională relevante pentru MAE 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor şi managementul relaţiilor internaţionale 

  

Perioada 1997-2000 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte - Secretar de stat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul politicilor privind importul şi exportul de produse şi tehnologii cu dublă utilizare şi 
controlul interzicerii armelor de distrugere în masă, managementul relaţiilor internaţionale şi 
managementul resurselor umane, materiale şi financiare 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor, managementul relaţiilor internaţionale şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 
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Perioada 1994-1997 

Funcţia sau postul ocupat Expert guvernamental 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Elaborarea politicilor privind importul şi exportul de produse şi tehnologii cu dublă utilizare şi controlul 
interzicerii armelor de distrugere în masă 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor şi managementul relaţiilor internaţionale 

  

Perioada 1994 

Funcţia sau postul ocupat Redactor şef 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Management şi Informatică din cadrul Ministerului Industriilor, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

  

Perioada 1991-1994 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Informare şi Documentare  pentru Industrie „OPTIMAL” din cadrul Ministerului Industriilor, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

  

Perioada 1991-1994 

Funcţia sau postul ocupat Redactor şef 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

Numele şi adresa angajatorului Publicaţiile editate de Centrul de Informare şi Documentare  pentru Industrie „OPTIMAL” din cadrul 
Ministerului Industriilor, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

  

Perioada 1990-1991 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Informare şi Documentare  pentru Resurse şi Industrie din cadrul Ministerului Resurselor 
şi Industriei, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

  

Perioada 1989-1990 

Funcţia sau postul ocupat Şef oficiu 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul de Informare Documentară din cadrul Ministerului Economiei Naţionale, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul informaţiilor şi al serviciilor editoriale şi tipografice şi managementul resurselor 
umane, materiale şi financiare 
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Perioada 1988-1989 

Funcţia sau postul ocupat Director comercial  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul resurselor umane, materiale şi financiare, management comercial, marketing 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea „PRECIZIA”, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul resurselor umane, materiale şi financiare, management comercial, marketing 

  

Perioada 1986-1988 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Evaluarea aspectelor relevante din domeniul producţiei naţionale de electrotehnică, maşini unelte, 
mecanică fină, hidraulică, pneumatică şi SDV şi elaborarea de sinteze, analize şi propuneri de direcţii 
şi măsuri de perfecţionare a domeniului 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Industriei Electrotehnice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Analiză, sinteză, standardizare pentru industria electrotehnică, maşini unelte, mecanică fină, 
hidraulică, pneumatică şi SDV 

  

Perioada 1981-1986 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetarea, proiectarea şi coordonarea realizării unor produse de înaltă tehnologie, unicat sau de 
serie mică 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Aparate şi Utilaje pentru Cercetare, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, proiectare 

  

Perioada 1980-1981 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Întreţinere şi reparaţii utilaje hidraulice şi pneumatice 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de pompe „AVERSA”, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Service  

Educaţie şi formare  

Perioada 1993 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Economia comerţului şi serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii doctorale 

  

Perioada 1975 - 1980 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Mecanică – maşini hidraulice şi pneumatice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Universitar 
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Perioada 1991 - 1996  

Calificarea / diploma obţinută Economist / Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Management - marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Management - Marketing din cadrul Universităţii Româno - Americane   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Universitar 

  

Perioada 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Jurist / Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Banatului   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Universitar 

  

Perioada 2000 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

   Drepturile omului - Dreptul refugiatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ONU - Înaltul comisariat pentru refugiaţi, Academia Republicii Moldova şi Academia Central -     
Europeană de Ştiinţă şi Artă 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   Postuniversitar 

  

Perioada 1986 - 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii postuniversitare 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Conducerea, organizarea şi planificarea unităţilor industriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Economia Industriei şi Agriculturii, Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare postuniversitară 

  

Perioada 1986 - 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii postuniversitare 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Metode şi tehnici de analiză economică a activităţii întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CEPECA Bucureşti   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare postuniversitară 

  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare / Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Programul de formare specialzată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei                  
înalţilor funcţionari publici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   Studii postuniversitare de specializare 
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Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare / Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

   Colegiul Naţional de Afaceri Interne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   Studii postuniversitare de specializare 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare / Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

   Colegiul Naţional de Apărare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

   Universitatea Naţională de Apărare din cadrul Ministerului Apărării 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   Studii postuniversitare de specializare 

  

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare / Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

   Colegiul Superior de Siguranţă Naţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

   Academia Naţională de Informaţii din cadrul SRI 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   Studii postuniversitare de specializare 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Manager proiect,  
cod COR 241919 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
TOP QUALITY MANAGEMENT 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare / calificare postuniversitară 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Formator, 
cod COR 241205 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
TOP QUALITY MANAGEMENT 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare / calificare postuniversitară 
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Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

  Instructor-formator în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate naţionale şi NATO 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Autoritatea Naţională de Securitate şi Inspectoratul pentru pregătire şi instruire personal al SRI 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   Specializare 

  

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

  Perfecţionare în domeniul protecţiei informaţiilor NATO clasificate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Autoritatea Naţională de Securitate şi Inspectoratul pentru pregătire şi instruire personal al SRI 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   Specializare 

  

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Investigaţii în domeniul contra-proliferării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Oficiul pentru Afaceri Internaţionale al Serviciului Vamal al SUA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Perfecţionare în domeniul informatic in cadrul Programului internaţional TRACKER ’99 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Guvernul României şi Departamentul de Stat al SUA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Utilizarea Programului internaţional TRACKER ’99 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Guvernul României şi Departamentul de Stat al SUA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Examinarea ştiinţifică a Programului Ştiinţific NATO 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Comitetului Ştiinţific NATO „Întrunirea oamenilor de ştiinţă pentru progres şi pace”, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 
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Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Recunoaştere a meritelor privind implementarea la nivel internaţional a Convenţiei pentru 
Interzicerea Armelor Chimice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Secretariatul Tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Aspectele legislative ale activităţilor Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Secretariatul Tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, Spania 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 

  

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  „AD&T soft” SRL, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleza  C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 

Franceza  C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 

Germana  A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 

  Cursuri de perfecţionare în limba engleză - Centrul de perfecţionare, 
consultanţă şi management pentru comerţul internaţional PERCOMEX S.A. 
2001 

 Certificatul de Competenţă Lingvistică pentru limba engleză - Academia de 
Ştiinţe a Republicii Moldova 2000 

 Cursuri de perfecţionare în limba engleză - Ministerul Industriilor 1993 
 Cursuri de perfecţionare în limba franceză - Ministerul Industriilor 1993 

  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

 Sisteme de operare: 
 Microsoft Windows `95, `98, `98-SE, `2000, `ME, `XP, `NT, VISTA, `7  

 Pachete software utilitare: 
 Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, Power point, Front Page, Outlook, Outlook 

Express, Acces) 
 Internet (Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera) 
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Alte titluri şi competenţe  Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România (2015) 
 Director (pro bono) al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii 

(de  stat) „Valahia” din Târgovişte (post ocupat prin concurs începând cu anul 2012); 
 Conducător de doctorat în domeniul Management (Ordinul nr. 2400/2007 al ministrului 

educaţiei, cercetării şi tineretului); 
 Profesor universitar de Macro şi Microeconomie (Ordinul nr. 4742/1999 al ministrului 

educaţiei naţionale);  
 Cercetător ştiinţific principal gradul I în specialitatea „Management economic”, atestat de 

Institutul de Studii şi Cercetări Timişoara (1999); 
 Doctor în economie - diploma nr. 68/1998 eliberată de ASE Bucureşti; 
 Cavaler al Ordinului Naţional „Pentru Merit” (2004); 
 Distins cu Ordinul ”Sfinții Martiri Brâncoveni” (2014); 
 Membru al Centre d’Études du Développment International et des Mouvements 

Économiques et Sociaux (CEDIMES) (2006);  
 Membru al European Academy of Management (EURAM) (2010); 
 Membru al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) (2011); 
 Membru al International Police Association (IPA) (2008); 
 Membru corespondent al Academiei Central - Europene de Ştiinţă şi Artă (2000); 
 Doctor honoris causa al Academiei Balcanice de Ştiinţe şi Cultură din Sofia, Bulgaria 

(2003); 
 Doctor honoris causa şi Profesor emerit - titluri conferite de Institutul Modern Umanistic 

din Chişinău (1999); 
 Grad diplomatic de ministru plenipotenţiar (2004-prezent); 
 Autor sau coautor a 49 de cărţi, culegeri şi îndrumare şi a 92 de articole şi 

comunicări ştiinţifice în domeniile: Management, Marketing, Securitatea informaţiilor,  
Neproliferare şi Mecanică. 

 


