
  

 

Alexandru Petrescu este Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale în Guvernul României (din noiembrie 

2018). Anterior a fost Ministru al Economiei și Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (2016-

2017).  

Alexandru Petrescu are la bază o carieră de succes în industria bancară&telecom din Marea Britanie și din Europa. 
Absolvent al Facultății de Studii Economice și de Afaceri  în cadrul Universității Wales, a ocupat funcții de răspundere în 

cadrul Consiliului Director și de director executiv în sectorul serviciilor financiar -bancare din Marea Britanie, cu accent 

pe dezvoltarea capacității operatorilor din cadrul sectorului comunicațiilor electronice și al administrațiilor poștale  din 
Europa de a-și extinde portofoliul cu noi servicii financiar-bancare, de a-și potența rolul comercial și social, pentru a se 

pune mai eficient în slujba utilizatorilor din lumea întreagă . 

După revenirea în România, în 2012, Alexandru Petrescu a devenit Director Executiv și apoi Președinte și Membru al 

Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Posta Romana. În aceeași perioadă, Alexandru a îndeplinit și 

funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale C.F.R. Calatori.  

În ultimii doi ani, în calitate de Director General al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM – cel mai 

mare fond de acest tip din Romania – a fost numit Membru al Consiliului de Administrație al Asociației Fondurilor de 
Garantare, cu sediul la Bruxelles, și Membru al Consiliului de Administrație al Eurogiro - asociație mondială ce reunește 

organizații poștale, operatori telecom, bănci poștale, bănci comerciale și alți furnizori de servicii de plăți, cu sediul la 

Copenhaga. 

În calitate de Ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexandru Petrescu este un susținător fervent al 

implementării Agendei Digitale, al sistemului de e-guvernare, al politicilor de reglementare ce favorizează inovația și 
dezvoltarea afacerilor în domeniu, investițiile publice și private în domeniul serviciilor poștale și digitalizarea sectorului 

în general.  

Alexandru Petrescu este membru fondator, începând cu anul 2010, al Organizației social-democraților români din diaspora, 

îndeplinind de-a lungul anilor mai multe funcții politice în cadrul Partidului Social Democrat și fiind direct implicat în 
elaborarea politicilor și programelor guvernamentale. 

 


