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Curriculum vitae  
 
 
 
 
 
  

 

I. INFORMAŢII PERSONALE: 

 

Nume şi prenume: PETRESC DORIN 
Data şi locul naşterii: 27 martie 1967, Deva, jud. Hunedoara 

Cetăţenia:  Română 

Domiciliul:  Mun. Deva, B-dul. Nicolae Bălcescu, Bl.2, sc.1, ap.12, 

jud.Hunedoara. 

Profesii:  - Istoric  

   - Informatician 

Telefon:  0760 433145 

E-mail:   dorin_petresc@yahoo.com 

 

 

II. EDUCAŢIE ŞI FORMARE - STUDII: 

 

A. În instituţii civile şi militare de învăţământ: 

 

1) Perioada:   - 01.10.2007-prezent 

Calitatea/diplomă obţinută: - Doctorand în domeniul Istorie. 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite   – Istorie, istoriografie;  

- Cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental 

Istoria culturii şi Bisericii în Transilvania, cu 

teza de doctorat: „Pozitivism şi spirit critic la 

istoricul Iacob Radu (1869-1932)”.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, 

 Şcoala Doctorală, forma de invăţământ cu 

frecvenţă - zi. 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  - Şcoală Doctorală – Doctorat ştiinţific.  
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2) Perioada:   - 01.10.2005 – 01.02.2007 

Calitatea/diplomă obţinută: - Masterat / Diplomă de masterat 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite – Istorie în context european, specializarea 

Cultură, politică, societate în Transilvania, 

secolele XVII-XIX, cu lucrarea de disertaţie: 

„Realităţi economico-sociale şi juridice pe 

Domeniul Hunedoarei, la sfârşitul secolului al 

XVII-lea: Urbariul de la 1681-1682”. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare – Universitatea „1 Decembrie 1918”  Alba-Iulia, 

Facultatea de Istorie şi Filologie. 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  - Postuniversitar – studii de master.  

 

 

 

3) Perioada:   - 01.10.2000 – 01.07.2004 

Calitatea/diplomă obţinută: - Licenţiat în Istorie-Arheologie / Diplomă de  

licenţă 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite – Istorie-Arheologie  

militară, Istoria artei, Istoria culturii şi civilizaţiei; 

- Teza de licenţă: „Istoria Regimentului cezar şi 

crăiesc nr. 64 Infanterie din Orăştie (1860-

1918).”.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, 

Facultatea de Istorie şi Filologie. 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  - Universitar, învăţământ de lungă durată.  

 

4) Perioada:   - 01.09.1985 – 21.08.1988 

Calitatea/diplomă obţinută: - Specialist transmisiuni / Diplomă eliberată  

de Ministerul Apărării Naţionale.  

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite – Sisteme de procesare a datelor în regim  

automat, Transmisiuni speciale radio, radio-releu  

şi televiziune, Sisteme automate de dirijare.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare – Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni 

Sibiu. 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  - Şcoală militară de ofiţeri. 
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5) Perioada:   - 15.09.1981 – 15.06.1985 

Calitatea/diplomă obţinută: - Bacalaureat  

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite – Studii liceale; desen tehnic, tehnologia  

construcţiilor civile şi topografie.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare – Liceul Industrial nr. 4 din Deva 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  - Liceal 

 

 

6) Perioada:   - 15.09.1973 – 15.06.1981 

Calitatea/diplomă obţinută: - Gimnaziu  

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite – Studii gimnaziale  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare – Şcoala Generală nr. 3 din Deva 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  - Gimnazial 

 

 

B. Cursuri de formare: 

 

1) Perioada:   - octombrie-noiembrie 2009 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite – Training în autorat ştiinţific, în cadrul grant-ului:  

„Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi 

creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”. 

Numele şi tipul instituţiei de 

Învăţământ/furnizorul de formare - Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din  

Învăţământul Superior, Universitatea din Alba-

Iulia, Fondul Social European, Uniunea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 

Cercetării Ştiinţifice Universitare. 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională  - Curs postuniversitar 

 

 

2) Perioada:   - 01.10.2000 – 01.07.2004 

Calitatea/diplomă obţinută: - Atestat pedagogic 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite – Pedagogia şi didactica predării istoriei. 

Numele şi tipul instituţiei de 
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învăţământ/furnizorului de formare - Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic din cadrul Universităţii „1 Decembrie 

1918” din Alba-Iulia. 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională - Universitar  

 

 

 

C. Stagii de cercetare ştiinţifică în arhive (2001-2012): 

 

În perioadele: 

01.02.2001- 01.03.2001, - Stagii de cercetare ştiinţifică şi documentare  

15.03.2002- 15.04.2002,  în domeniul Istoriei, la Serviciile Judeţene ale 

10.02.2003 - 10.03.2003,  Arhivelor Naţionale: Hunedoara, Sibiu, Alba 

01.02.2004 - 01.03.2004,  Iulia, Cluj-Napoca, Bihor; Arad; Arhiva Muzeului 

15.04.2005 – 30.04.2005,  Naţional al Unirii din Alba-Iulia; Biblioteca Central 

01.06.2006 – 30.06.2006,  Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca; Arhiva 

01.07.2008 – 15.07.2008,  Filialei Cluj-Napoca a Bibliotecii Academiei 

03.06.2009 - 18.06.2009,  Române; Arhiva Episcopiei Române Unite cu  

02.04.2011 – 17.04.2011,  Roma din Lugoj; Arhiva Eparhiei Reformate din 

februarie 2012 Cluj-Napoca; Arhiva Colegiului Pontifical „St. 

Athanasie” din Roma.  

 

III. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 

 

1) Perioada:   01.10.2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat - Doctorand. 

Activităţi şi responsabilităţi  

principale:   - Cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental Istorie; 

Managementul cercetării ştiințifice; 

Editare lucrări şi publicaţii ştiinţifice; 

Diseminarea rezultatelor în foruri şi conferinţe. 

Numele şi adresa  

angajatorului:                      Universitatea „1 Decembrie 1918”  Alba-Iulia, Facultate de 

                                            Istorie şi Filologie. 

Tipul activităţii sau  

sectorul de activitate: Cercetare ştiinţifică. 

 

 

2) Perioada:   01.09.1995 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat - Funcţionar public cu statut special - Informatician. 

Activităţi şi responsabilităţi principale:   

- Administrare baze de date; 

Numele şi adresa  

angajatorului:  - Ministerul Afacerilor Interne 
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Tipul activităţii sau  

sectorul de activitate: - Servicii de specialitate în comunitatea informatică. 

 

 

3) Perioada:   01.09.1988 – 01.09.1995 

Funcţia sau postul ocupat - Cadru militar în specialitatea Transmisiuni. 

Activităţi şi responsabilităţi  

principale:   - Organizarea pregătirii ofiţerilor de rezervă în  

  specialitatea transmisiuni; 

- Administrare tehnică transmisiuni la nivel batalion; 

Numele şi adresa  

angajatorului:  Ministerul Apărării Naţionale. 

Tipul activităţii sau  

sectorul de activitate: Serviciu militar profesionalizat. 

 

 

IV. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE: 

 

a) Limbi străine cunoscute, 

autoevaluare: 
 Înţelegere 

 

Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Engleză Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu 

 

 

Paleografie:                     Citire                                          Transcriere 

Paleografie 

chirilică 

Nivel bun Nivel bun 

 

b) Aptitudini şi competenţe editoriale: 

- Experienţă în editarea, corectura şi machetarea de 

carte, în special a lucrărilor istoriografice şi a volumelor 

de documente; 

- Experienţă  în editarea unor lucrări pe suport optic de 

memorie sau în mediul virtual; 

- Experienţă în editarea de publicaţii periodice. 

 

c) Competenţe şi abilităţi sociale: 

- Spirit de echipă, empatie, abilităţi foarte bune de 

comunicare, seriozitate, muncă în echipă şi individual, 

capacitate de adaptare sporită, capacitate de planificare 

a obiectivelor, loialitate, deschidere la nou. 
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d) Competenţe şi aptitudini organizatorice: 

- Capacitate de organizare, management şi coordonare 

pentru îndeplinirea unor obiective; 

- Identificarea şi ierarhizarea priorităţilor, alocarea optimă 

a resurselor pentru realizarea unor obiective 

- Experienţă în organizarea de activităţi ştiinţifice şi 

culturale.   

- Cunoaşterea foarte bună a modului de organizare, 

funcţionare şi marketing al unei edituri   informatizate. 

 

e) Competenţe profesionale în domeniul informaticii: 

- Cunoaştere la nivel foarte bun: sistemele de operare din 

gama WINDOWS (98 SE, XP, 2000, Vista, Win 7); 

- Utilizare pachet complet MS-OFFICE: Word, Excel, 

PowerPoint, Access; 

- Utilizare echipamente şi medii profesionale de prelucrări 

grafice: componentele COREL-DRAW (variantele 8 -12), 

ADOBE Photo Shop. 

- Medii profesionale audio-video: PINNACLE, U-LEAD, 

ADOBE PREMIERE, Edit Cool Pro; 

- Foarte bine, configurări arhitectură internă PC, reţele de 

comunicaţii; 

- Service şi exploatare printere profesionale laser color. 

 

f) Aptitudini şi competenţe în domeniul Istorie: 

- Cercetare istorică şi organizare arhivistică; 

- Managementul cercetării ştiinţifice; 

- Elaborare şi editare lucrări ştiinţifice. 

 

g) Alte aptitudini: 

- Sportive: ciclism, drumeţii montane. 

h) Afilieri:     

- membru al Societăţii Scriitorilor Militari din România 

- membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor 

- Asociaţia Profesorilor de Istorie din România „Clio” – 

Filiala Hunedoara 

- Asociaţia Cercetătorilor Istoriei Bisericii Române Unite 

cu Roma. 

 

Domenii de interes: 

- Managementul cercetării ştiinţifice; 

- Managementul cultural al siturilor şi monumentelor de 

patrimoniu; 
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- Tehnici moderne informatizate de organizare, evidenţă, 

administrare şi conservare în domeniul culturii şi  

arhivisticii; 

- Echipamente şi programe pentru scanarea şi 

prelucrarea informatizată a documentelor şi 

fotodocumentelor; 

- Istoria central-europeană, de la fin-de-siècle şi până la 

Primul Război Mondial; 

- Istoria socială – antropologia culturală a satului 

tradiţional; 

- Istoria administraţiei zonale şi locale; 

- Istoria ideilor politice; 

- Istoriografie şi arhivistică ecleziastică; istoria relaţiilor 

interconfesionale; 

- Linii şi tendinţe ale istoriografiei universale în contextul 

globalizării; 

- Istoria locală şi regională integrată în cheie metodologică 

monografică; 

- Istoria cărţii vechi româneşti; 

- Heraldica şi genealogia familiilor hunedorene. 

 

Informaţii suplimentare Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane: 

- Prof. univ. dr. Iacob Mârza – director al Institutului de 

Istorie „Iuliu Maniu” Alba-Iulia şi coordonator de doctorate 

ştiinţifice sub egida Universităţii „1 Decembrie 1918” din 

Alba-Iulia; 

- Prof. univ. dr. Liviu Lăzărescu, din Bucureşti, fost decan 

al Academiei de Arte Plastice din Bucureşti. 

- Conf. univ. dr. Valer Moga – şef al Catedrei de Istorie, 

Facultatea de Istorie-Filologie, Universitatea Alba-Iulia; 

- Prof. Univ. Dr. Corneliu Tatai-Baltă, coordonator de 

doctorate ştiinţifice sub egida Universităţii „1 Decembrie 

1918” din Alba-Iulia;  

- General (r) Vasile Bârea – consilier judeţean şi fost 

comandant al Brigăzii de Vânători de Munte „Virgil 

Bădulescu” Miercurea-Ciuc. 

. 

 

Deva, 28 februarie 2013      Dorin PETRESC 


