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077040, Chiajna, România
Despre mine: Crescând într-un oraş industrial ce a fost afectat dramatic de tranziţia de la
sistemul comunist la cel capitalist, am înţeles, mai ales datorită educaţiei primite de la
părinţi, că pentru a obţine ceea ce mi-am propus în viaţă, în fiecare moment al ei, e nevoie
să studiez, să muncesc asiduu, să fiu serios în tot ceea ce întreprind şi nu în ultimul rând să
fiu onest şi să îi respect pe cei din jurul meu.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
12/2016 – 08/10/2020

DEPUTAT – Parlamentul României
Obiective:
- Să fiu un parlamentar implicat, atent la problemele oamenilor
- Rezolvarea problemelor de mediu
- Oprirea poluării aerului în București și Ilfov
Rezultate:
- Peste 700 de sesizări trimise către autorități, în urma sesizărilor primite de la cetățeni și a autosesizărilor
- Raport al Comisiei de Anchetă privind „Stadiul gestionării deșeurilor în România"
- Primul raport al Gărzii de Mediu care atestă peste 92 de depășiri repetate ale nivelului de hidrogen sulfurat în zona
București-Ilfov
- Peste 140 de inițiative legislative depuse
- 22 inițiative legislative promulgate în legi
- Zeci de terenuri curățate de deșeuri în urma sesizărilor trimise
- Zeci de articole și interviuri despre poluarea din București și Ilfov
- Peste 100 de întâlniri și audiențe cu cetățenii și locuitorii Ilfovului
România

03/2009 – 12/2016

INGINER IT – Bitdefender
Obiective:
- Testarea tehnologiei de antispam
- Update-uri săptămânale ale produsului în toată lumea
Rezultate:
- Crearea primului sistem de testare automată pentru programe software care identifică mail-uri nesolicitate (spam)
- Programele software de identificare a mail-urilor spam au obținut acreditarea celor mai prestigioase teste din lume
- Crearea primului sistem care face update în timp real pe o piață de milioane de produse
- Crearea de produse fără bug-uri, toate bug-urile fiind descoperite și corectate din faza de testare
România

08/2006 – 11/2008

INGINER IT – PSS Prosoft Solutions
Obiective:
- Pregătirea produsului software pentru cântare comerciale cu ecran tactil, pe diferite versiuni
Rezultate:
- Crearea planurilor de test pentru întreaga aplicație
- Depistarea în timp util a bug-urilor majore din aplicație, astfel încât livrarea către client să nu sufere întârzieri
București, România

01/2006 – 07/2006

INGINER IT – Infoworld
Obiectiv:

- Descoperirea bug-urilor în sofware informatic folosit în spitale
Rezultate:
- Peste 100 de bug-uri de diferite tipuri descoperite
București, România

10/2004 – 11/2005

ANALIST CREDITE BANCARE – Delos Creditinfo
Obiective:
- Verificarea dosarelor de credit
Rezultate:
- Peste 4000 de dosare de credit verificate
București, România

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
2001 – 2006 – București, România

INGINER DIPLOMAT – Universitatea Politehnică, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Specializarea: Automatică și Informatică Industrială
1997 – 2001 – Galați, România

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – Colegiul Național Mihail Kogălniceanu
Specializarea: Informatică

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ

COMPREHENSIUNE

VORBIT

SCRIS

Comprehensiune orală

Citit

Exprimare scrisă

Conversație

ENGLEZĂ

C1

B2

B2

B2

B2

GERMANĂ

A2

A2

A1

A1

A1

ITALIANĂ

B2

B2

A1

A1

A1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

COMPETENȚE DIGITALE
Social Media
Zoom
Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)
PowerPoint Word) - nivel intermediar

Microsoft Office (Excel

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
- Leadership exercitat în conducerea Biroului parlamentar cu un număr de 4-7 angajați:
- Setarea unor obiective SMART
- Promovarea unei culturi organizaționale deschise și colaborative
- Stabilirea strategiei
- Organizarea echipei și distribuirea rolurilor și sarcinilor specifice
- Motivarea angajaților
- Evaluarea angajaților și controlul calitativ
- Respectarea drepturilor angajaților
- Abilități de coordonare a voluntarilor dobândite în cadrul proiectelor civice de strângere de semnături sau a campaniilor
electorale
- Abilități de analiză și gândire critică (membru al Biroului Național de conducere al celui de-al 3-lea partid din România)
- Abilitatea de a lua decizii în situații de criză
- Experiență în a pregăti și desfășura campanii electorale

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
- Foarte bune abilități de comunicare în cadrul echipelor
- Foarte bune abilități de comunicare publică, scris și oral
- Foarte bune abilități de comunicare online (Facebook, blog personal)

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
- Viziune privind modul în care ar trebui să se dezvolte o comunitate, dobândită în cei 3 ani de lucru la dezvoltarea partidului
USR
- Pregătire în domeniul politicilor publice, dobândită în cei 3 ani de lucru în Parlamentul României
- Atenție mare la detalii, dobândită în meseria de tester software

FUNCȚII POLITICE
21/12/2016 – ÎN CURS

Deputat
În Parlamentul României:
- Membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților (Ianuarie 2017 - prezent)
- Președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților (Februarie 2020 - prezent)
- Secretar al Grupului parlamentar Uniunea Salvați România (Septembrie 2018 - Februarie 2020)

28/08/2020 – 27/09/2020

Candidat pentru Primăria Chiajna din partea Alianței USR PLUS
Scor obținut - 35.73% cu 3.753 de voturi

Funcții de conducere în Uniunea Salvați România - USR
- Membru al Biroului Național USR (Mai 2017 - Septembrie 2019)
- Membru al Biroului Județean Ilfov (Noiembrie 2016 - Februarie 2019)
- Președintele filialei USR Chiajna (Noiembrie 2016 - Mai 2017)

CURSURI
Cursuri
- Certificat de participare la cursul „Norme și proceduri de tehnică legislativă”, organizat de Institutul European din România
- Participare la cursul „Liberals, Property and the Environment”, International Academy for Leadership - IAF, Gummersbach,
Germania

HOBBY-URI
Hobby-uri
- Cititor pasionat, dornic de a fi la curent cu ultimele știri
- Membru al comunității online de hattrick
- Iubitor de munte

