Marian-Octavian Şerbănescu
Cetățenie: română Gen: Masculin

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Director general
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci [ 05/2022 – În curs ]
Localitatea: Bucureşti
Țara: România
-Coordonarea întregii activități a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;
-Coordonarea activității de administrare a depozitării registrelor naționale ale cererilor din domeniul proprietății
depuse și ale registrelor naționale ale titularilor de protecție acordate pentru invenții;
-Participarea, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri, protocoale și alte înțelegeri interne și
internaționale în domeniul protecției proprietății industriale;
-Coordonarea activității specialiștilor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din proiecte europene și regionale
în domeniul proprietății industriale, finanțare parțial sau integral de către organismele cu care oficiul dezvoltă
relații de cooperare.

Consilier Local Municipal
Primăria Municipiului Constanța [ 10/2020 – 05/2022 ]
Localitatea: Constanța
Țara: România

Șef Birou Management Index
RAJA CONSTANȚA [ 01/2018 – 05/2022 ]
Localitatea: Constanța
Țara: România
Unitatea sau departamentul: Corp Control - Sector de afaceri sau de activitate:

Director Cabinet Ministru
Ministerul Transporturilor [ 10/2017 – 01/2018 ]
Localitatea: București
Țara: România

Adjunct Director Audit și Control Intern
RAJA CONSTANȚA [ 11/2016 – 10/2017 ]
Localitatea: Constanța
Țara: România
-Verificarea respectării normelor, intrucțiunilor;
-Evaluarea managementului riscurilor;
-Evaluarea proiectării, implementării și eficacitatea obiectivelor;
-Evaluarea sistemului de control intern/managerial;
-Asigurarea calității și corectitudinii documentelor întocmite;
-Îmbunătățirea funcționării activităților SC RAJA SA;
-Contribuie la îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial;
-Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control precum și nivelurile de calitate atinse în
îndeplinirea responsabilităților.

Adjunct Șef Serviciu Control Comercial
SC RAJA SA CONSTANȚA [ 05/2009 – 10/2016 ]
Localitatea: Constanța
Țara: România
◦ Preocuparea de perfecționarea pregătirii profesionale;
◦ Planificarea și supervizarea activității de control și verificarea în teren a abonaților;
◦ Asigurarea menținerii legăturii cu celelalte compartimente interesate privind datele de identificare ale
utilizatorilor și cantitățile de apă contractate, către compartimentele funcționale din societate, astfel:
compartimente de contractare, facturare, valorificare și juridice.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
Universitatea Naţională de Apărare ''Carol I" [ 21/01/2018 – 06/07/2018 ]
''Probleme actuale ale securităţii naţionale"

Studii Universitare de Masterat
Universitatea ''Spiru Haret'' Constanţa [ 2013 – 2016 ]
Adresă: Constanţa (România)
https://sjse-ct.spiruharet.ro/
Domeniul (domeniile) de studiu: Economie
Facultatea de "Management Financiar Contabil''

Studii licenţă
Universitatea "Ovidius'' Constanţa [ 2008 – 2013 ]
Adresă: Constanţa (România)
https://www.univ-ovidius.ro/
Domeniul (domeniile) de studiu: Economie
Contabilitate şi informatică de gestiune

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e): română
Altă limbă (Alte limbi):
engleză
COMPREHENSIUNE ORALĂ C1 CITIT C1 SCRIS C1
EXPRIMARE SCRISĂ C1 CONVERSAȚIE C1

