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INFORMAŢII PERSONALE Iorgulescu Marius-Valentin  
 

Bucureşti, România 

    

  

 

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe 
messenger (Yahoo, skype etc.)   

  

Sexul Masculin | Data naşterii                     | Naţionalitatea ROMÂNĂ  

 
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
 
 
 
 

 
 

Redactor-şef 
Editura Militară, Bucureşti 

- Conducerea şi coordonarea activităţii editoriale a Editurii Militare; 
- Conducerea şi coordonarea birourilor de specialitate din cadrul Editurii Militare; 
- Participarea la stabilirea programelor editoriale, având în responsabilitate verificarea 

şi coordonarea acestora, de la primirea manuscriselor la recepţia din tipografie;  
- Stabilirea formatului şi elementelor grafice definitorii ale proiectelor editoriale, pe care 

le supune aprobării directorului; 
- Contribuţia la fundamentarea parametrilor tehnico-economici ai proiectelor editoriale, 

prin furnizarea datelor specifice domeniului său de competenţă; 
- Realizarea de proiecte editoriale diverse în format clasic (cărţi, reviste, broşuri, 

pliante, tipizate etc.) sau digital (multimedia sau on-line); 
- Îndeplinirea altor însărcinări primite pe cale ierarhică; 

2016-prezent  

Tipul sau sectorul de activitate Editare cărţi şi publicaţii 

Şef de birou  
Editura Militară, Bucureşti 

- Conducerea şi coordonarea activităţii biroului; 
- Participarea la stabilirea programelor editoriale, având în responsabilitate realizarea 

proiectelor editoriale, de la punerea în pagină la recepţia din tipografie;  
- Stabilirea formatului şi elementelor grafice definitorii ale proiectelor editoriale, pe care 

le supune aprobării directorului; 
- Contribuţia la fundamentarea parametrilor tehnico-economici ai proiectelor editoriale, 

prin furnizarea datelor specifice domeniului său de competenţă; 
- Realizarea de proiecte editoriale diverse în format clasic (cărţi, reviste, broşuri, 

pliante, tipizate etc.) sau digital (multimedia sau on-line); 
- Pregătirea formei electronice finale a proiectelor editoriale în vederea trimiterii la 

birourile de prepress şi la tipografii; 
- Urmărirea lucrărilor în tipografie, de la predare până la recepţie; 
- Îndeplinirea altor însărcinări primite pe cale ierarhică; 

2009-2016  

Tipul sau sectorul de activitate Editare cărţi şi publicaţii 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
Program doctoral  Ciclul trei

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative 
2018-prezent  

▪ Ştiinţe Politice – Instituţii europene 
LICENŢĂ în Filologie Ciclul doi

Universitatea Bucureşti,  Facultatea de Litere 

2008  

▪ Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză 
LICENŢĂ în Jurnalistică Ciclul doi

Universitatea Hyperion,  Facultatea de Jurnalism 

2004  

▪ Ziaristică 
Bacalaureat  Ciclul unu

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Bucureşti 
1999  

▪ Profil Matematică-Fizică 
 

COMPETENΤE PERSONALE 

 

Tehnoredactor  
Editura Militară, Bucureşti 

- Stabilirea formatului şi elementelor grafice definitorii ale proiectelor editoriale, pe 
care le supune aprobării şefului de birou; 

- Realizarea de proiecte editoriale diverse în format clasic (cărţi, reviste, broşuri, 
pliante, tipizate etc.) sau digital (multimedia sau on-line); 

- Efectuarea corecturilor semnalate de redactor şi corector în pagini şi la revizie ; 
- Imprimarea lucrărilor paginate, reviziile pe hârtie sau pe calc, până la obţinerea 

„bunului de tipar” ; 
- Scanarea ilustraţiei proiectelor editoriale; 
- Retuşarea şi pregătirea imaginilor scanate pentru paginare; 
- Culegerea de texte şi scoate greşelile semnalate de redactor şi corector; 
- Îndeplinirea altor însărcinări primite pe cale ierarhică. 

2004-2009  

Tipul sau sectorul de activitate  Editare cărţi şi publicaţii 

Redactor  
Asociaţia pentru Promovarea Produselor şi Serviciilor România, revista Fabricat în România 

- redactare de texte pentru publicare acoperind toate genurile jurnalistice, de la 
editorial şi pamflet până la anchetă, ştire şi reportaj;  

- responsabil cu rubricile istorie, cultură, medicină 

2003-2004  

Tipul sau sectorul de activitate  Editare publicaţii 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2  C2  C2  C2  
 Autorizaţie de traducător nr. 24593 din 19.12.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei 

Franceză B1  B2  B1  B1 B2 
 - 
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Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare (am în responsabilitate legătura cu beneficiarii din 
armată şi din mediul civil pentru proiectele în care este implicată Editura, în limita 
competenţelor) 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ capacitate de conducere, coordonare şi planificare pentru respectarea termenelor şi asigurarea 
standardelor de calitate. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 o bună cunoaştere a proceselor editoriale 
 cunoştinţe avansate de realizare grafică a proiectelor editoriale pe suport clasic 

sau electronic.  
 alegerea soluţiilor grafice optime din punct de vedere al designului şi al

parametrilor economici. 
 utilizarea, individual şi permanent,  a programelor de procesare imagini, de 

paginare, de procesare text, de optimizare a portabilităţii documentelor, de 
realizare proiecte multimedia. 

AUTOEVALUARE Competenţă digitală 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator 
experimentat  

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

  

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 ▪ utilizator experimentat  Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Microsoft 
Office, Adobe PageMaker, QuarkXPress, Corel Draw 

Alte competenţe  ▪ Cunoştinţe solide de  istorie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, ştiinţe sociale, ştiinţe exacte 
▪ Cunoştinţe de management al proiectului 
▪ Capacitatea de realizare a unor activităţi  diverse şi  complexe, în  vederea atingerii obiectivelor 

profesionale; 
▪  Capacitatea de conducere, coordonare şi planificare pentru respectarea termenelor şi asigurarea 

standardelor de calitate; 
▪ Capacitatea de adaptare la condiţiile de muncă şi de valorificare în condiţii optime a resurselor 

disponibile; 
▪ Capacitatea  de   comunicare   şi   de   relaţionare   intra/interinstituţională,   în   raport  cu atribuţiile 

de serviciu; 
▪ Capacitatea decizională şi impactul deciziilor asupra îndeplinirii  propriilor sarcini de serviciu sau a 

obiectivelor organizaţionale; 
▪ Capacitatea de influenţă, coordonare şi supervizare, în raport cu atribuţiile funcţionale şi cu gradul de 

complexitate al obiectivelor de performanţă individuale; 
▪ Cunoştinţe avansate de editare şi realizare grafică a proiectelor editoriale pe suport clasic sau 

electronic 
▪ Creativitate şi spiritul de iniţiativă în rezolvarea atribuţiilor funcţionale. 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi.  
B 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 

 
ANEXE 

 

 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe 

Citări 
Cursuri 

Certificări 

▪ Co-coordonator al lucrării: Dan Prisăcaru, Petre Otu, Marius Iorgulescu, Contribuția Armatei 
României şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920), sub 
egida Academiei Române şi a Statului Major al Apărării (Editura Militară, Bucureşti, 2020, 600 p.) 
▪ Autor: Marius Iorgulescu, „«Egalizarea ideologică» a Vestului, între pace şi război”, apărut în ISPAIM, 

Monitor Strategic. Revistă de studii de securitate şi apărare, Anul XX, nr. 3-4/2019, p. 37-43 
▪ Participare la Conferința științifică internațională „România şi Polonia în avanpostul securităţii 

europene. Tradiţie şi continuitate”, Iaşi, 24-26 iunie 2021, manifestare sub egida Statului Major al 
Apărării, organizată de filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele „Ferdinand I”, cu studiul 
„Conferinţa de Pace de la Paris şi tendinţele  revanşarde ale Germaniei. Implicaţii asupra securităţii 
României şi Poloniei” 
▪ Participare la Simpozionul Preuniversitaria, ediţia XXXIII, Cluj, 27 mai 2021, cu lucrarea „Procesul de 

denazificare în educaţie în Germania postbelică” 
▪ Certificat de absolvire a programului de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţie de 

Manager de proiect cu nr. 5079, seria G nr. 00224361, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
▪ 2008 – traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pentru limba engleză 

 ▪   


