“Progres și bunăstare prin performanță economică”

Alexandru Petrescu este Ministru pentru Comunicații și Societatea Informațională în Guvernul
României, după ce a activat ca Ministru al Economiei și Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat.
Un pasionat de economie și performanță managerială, Alexandru Petrescu a construit o carieră de
succes unde a parcurs traseul de la tânăr absolvent de studii economice pe piața financiar-bancară din
Marea Britanie la poziția de vicepreședinte al unei bănci britanice și, ulterior întoarcerii în România în
2012, Director Executiv și Director General al C.N. Poșta Română și membru al Consiliului de
Administrație în paralel cu poziția de Președinte de Consiliu Administrație al unei alte mari companii
de stat – CFR Călători.
După ce a activat în cele două portofolii ministeriale, a fost numit să ocupe poziția de Director General
al celui mai mare Fond de Garantare pentru IMM din România, creat pentru sprijinirea mediului de
afaceri și implementarea programelor guvernamentale în acest domeniu, poziție care a generat
rezultate semnificative într-o perioadă de doar 1 ½ an de mandat. Realizările lui în promovarea
serviciilor financiare au fost recunoscute și prin numirea ca membru al Consiliului de Administrație al
Eurogiro și al Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare – AECM.
Activitatea în mediul de afaceri din România (2012-2018) în companii strategice românești (C.F.R. S.A.,
C.N. Poșta Română S.A., Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM) unde a activat cu
rezultate economice notabile în cele mai înalte poziții în Consiliile de Administrație și Conducere
Executivă, i-a adus recunoașterea mediului de afaceri prin premii de leadership (“Best CEO for
Turnaround Performance”; “Lider de succes”) și i-au dat ocazia de a promova cele mai bune practici
de guvernanță corporativă atât în companii cât și în organisme consultative cum este “Asociația
Română de Bună Administrare”.
Profesionist cu viziune și apetit pentru succes obținut cu integritate și muncș susținută, Alexandru
Petrescu este mereu deschis la noi idei, soluții inovatoare și conducere fermă în direcția realizării
obiectivelor, alături de echipe de profesioniști cu aceleași seturi de valori.
Din poziția de Ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexandru Petrescu se prezintă
ca un susținător al implementării Agendei Digitale și investițiilor private și publice pe piețele
comunicațiilor electronice și poștale, pe lângă un continuu proces de modernizare a cadrului de
reglementare relevant.

