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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 
09/2019–Prezent Subprefect al Județului Bacău 

 
03/2018–09/2019 Consilier parlamentar - Cabinet Vicepreşedinte  

Senatul României, Bucureşti (România) 

 
03/2018–09/2019 

 

 
11/2017–03/2018 

 
Consilier parlamentar - Cabinet Vicepreşedinte  
Senatul României, Bucureşti (România) 
 
Secretar de stat  
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Bucureşti (România) 
 
- contribuie la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea 

şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale 

dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului. 
 
- conduce activitatea Departamentului Identitate Naţională cunoscut şi sub numele de 

Centenar. Alte sarcini de bază: 
 
1. coordonarea procesului de elaborare a programelor de dezvoltare strategică, a 

planurilor de activitate ale ministerului; 
 
2. asigurarea elaborării documentelor de politici publice în domeniu, a proiectelor de acte legislative 

şi normative în domeniile de activitate încredinţate ministerului, urmărirea executării acestora; 
 
3. asigurarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative, parvenite de alte autorităţi publice; 

 
4. coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menţinerea şi 

dezvoltarea acestuia;  
5. asigurarea monitorizării, evaluării şi elaborării informaţiilor privind realizarea 

obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului. 

 

 

09/2017–11/2017 Consilier Parlamentar - Cabinet Secretar General  
Senatul României, Bucureşti (România) 

 
 

- pregăteşte documentele necesare desfăşurării activităţii secretarului general; 
 

- analizează şi programează activităţile propuse pentru agenda de lucru a secretarului general; 
 

- elaborează studii, analize, expuneri necesare desfăşurării şi susţinerii activităţii secretarului general; 
 

- înregistrează ordinele emise de secretarul general şi le comunică structurilor interesate; 
 

- primeşte şi înregistrează lucrările şi corespondenţa adresate secretarului general; 
 

- efectuează lucrările de secretariat; 
 

- primeşte reclamaţiile şi sesizările adresate secretarului general şi întocmeşte 

propuneri de soluţionare a acestora;  
- organizează audienţele ţinute de secretarul general. 

 
01/2017–09/2017 Consilier Parlamentar - Şef Cabinet Vicepreşedinte 
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Senatul României, Bucureşti (România) 
 

- asigură activităţi de secretariat 
 

- înregistreză corespondenţa de la şi spre alte instituţii şi direcţii 
 

- colectează şi înaintează spre aprobare pontajele de prezenţă ale salariaţilor din cadrul cabinetului 
 

- asigură relaţii de bună colaborare cu direcţiile şi departamentele din cadrul instituţiei 

 

01/2013–12/2016 Consilier parlamentar - Cabinet Chestor 
 

Senatul României, Bucureşti (România) 
 

- elaborează şi redacteză: comunicate de presă; întrebări şi interpelări adresate instituţiilor 

centrale ale statului  
- monitorizează activitatea angajaţilor de la biroul senatorial din colegiul uninominal 

 
- informează privind noutăţile apărute în mass media 

 
- propune proiecte de legi din domeniul de competenţă 

 

10/2010–12/2012 Director general 
 

SC MALP SRL, Moineşti (România) 
 

- stabileşte obiectivele generale 
 

- identifică oportunităţile de afaceri 
 

- reprezintă firma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organizaţii cu impact 

real/potenţial asupra rezultatelor firmei  
- asigură managementul firmei 

 
- asigură reţeaua de relaţii necesare dezvoltării activităţii firmei 

 
 
 

01/2010–09/2010 Consultant parlamentar - Cabinet Preşedinte al Comisiei pentru Industrii şi Servicii 
 

Camera Deputaţilor, Bucureşti (România) 
 

- ţine evidenţa documentelor cu care a fost sesizată Comisia şi urmăreşte realizarea lor la 
termenele stabilite; 
- face propuneri pentru proiectul ordinii de zi a şedinţei comisiei pe care îl prezintă 
preşedintelui în vederea aprobării de către plenul comisiei; 
- participă la întocmirea rapoartelor, avizelor sau a altor lucrări cu care este sesizată comisia; 
- analizează cererile adresate comisiei şi formulează, în termen legal, propuneri de răspuns, 

pe care le prezintă spre aprobare preşedintelui comisiei. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

10/2012–11/2017 Diplomă de doctor 
 

Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti 
 

Titlul lucrării: Politică, fotbal şi diplomaţie în Peninsula Balcanică 1896-1933 

 

10/2010–07/2012 Diplomă de Master 
 

Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti 
 
 

10/2007–07/2010 Diplomă de licenţă 
 

Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti 

 

09/2003–07/2007 Certificat de absolvire 
 

Liceul teoretic Spiru Haret, Moineşti (România) 
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COMPETENŢE PERSONALE  

 
Limba(i) maternă(e) 

 

 
Limbile străine 

 

 

engleză 

 

suedeză 

 

română  
 

 
 ÎNȚELEGERE  VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

Discurs oral 

 

 

conversaţie 
 

    

C2 C1 B2 B2 B2 
   

 International English Language Testing System (IELTS)- 2013  

A2 A2 A1 A1 A1   
Centrul de Limbi Străine "Ariel" al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti- 2009   
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator 

experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe ▪ leadership (lider al echipei Liceului "Spiru Haret" Moineşti în cadrul proiectului "Ştafeta Tinerilor 

organizaţionale/manageriale pentru Europa"; coordonator al activităţii grupului de consilieri din cadrul cabinetului Vicepreşedintelui  

 Senatului României)      

 ▪ bune competenţe organizaţionale dobândite ca organizator al proiectului educaţional Sărbătorirea 

 Centenarului Unirii României cu Basarabia    

 ▪ bune abilităţi de conducere a unei echipe, dobândite în urma deţinerii funcţiei de căpitan al 

 Universităţii Bucureşti la fotbal timp de 6 ani    

Competenţe dobândite la locul de ▪ bun mentor- în perioada în care făceam parte din echipa de consilieri al Chestorului Senatului, am 

muncă fost responsabil cu instruirea şi formarea celor ce se aflau in practică  

 ▪ adaptare rapidă la noi medii de lucru – dobândită în urma delegării în diverse poziţii ale cabinetelor 

 membrilor Biroului Permanent ale Senatului României   

 ▪ bună capacitate analitică – rezultatul experienţei în participarea la numeroase scrutinuri electorale 

Competențele digitale 

      

   AUTOEVALUARE   

 Procesarea 
Comunicare 

Creare de 
Securitate 

Rezolvarea de 
 

informaţiei conţinut probleme     

       

 Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator 

 experimentat independent independent independent independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare    

Permis de conducere B1, B      

INFORMAŢII SUPLIMENTARE       

Conferinţe 15-18 Octombrie 2014: The 4th International Balkan Annual Conference, “Turkey and Romania: 
 Historical Ties and Future Collaborations in the Balkans” organizat de Universitatea din Istanbul în  

colaborare cu Universitatea din Bucureşti, lucrare cu titlul: The Aromanians at the time of 

the two Balkan wars  
15 Mai 2015: Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice “Provocări istorice: spaţii, ideii şi 

interpretări”, organizată de Şcoala Doctorală de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti; 

lucrare cu titlul: Războaiele balcanice1912-1913  
12-13 Noiembrie 2015: Conferinţa Naţională a Studenţilor şi Doctoranzilor: Istorie, 

Arheologie, Muzeologie, ediţia a XXIII-a, organizată de Universtitatea “1 Decembrie 1918”, 

lucrare cu titlul: Politică,fotbal şi diplomaţie în Peninsula Balcanică la început de secol XX  
19-22 Noiembrie 2015: Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice ASID: Antichitate, Ev mediu, 

Istorie modernă, Istorie contemporană, ediţia X, organizată de Asociaţia Studenţilor la Istorie 

„Dacia”, lucrare cu titlul: Anexarea Bosniei şi Herţegovinei. Implicaţii balcanice şi europene 
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12 Decembrie 2015: Conferinţa Naţională a Tinerilor Cercetători (CNTC 2015), ediţia I, organizată de  
Romanian Association of Young Scholars, lucrare cu titlul: Alegerile electorale in România  
postcomunistă. Studiu de caz: Primele alegeri în Moineşti 

 
29 Februarie 2016: 1st International conference on „Business, Economics, Social Science 

& Humanities” (BESSH-2016), organizată de Academic Fora în Colombo- Sri Lanka, 

lucrare cu titlul: The origins of football in the Balkan Peninsula. Case study: The apparition 

of the „king of sports” in Bosnia&Hertegovina and Romania  
9-10 Martie 2016: International Conference on Arts, Social Science, Economics and Education-

ICASEE 2016, organizată de University of Toronto and University of St.Michael’s College în 

Toronto-Canada, lucrare cu titlul: From the ancient forms of the ball game to the modern football  
3-4 Noiembrie 2016: Conferinţa Naţională „Crizele anului 1956”, organizată de Consiliul 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, lucrare cu titlul: A doua schismă titoistă şi 

poziţia Iugoslaviei faţă de evenimentele din Ungaria 

 
Publicaţii 

 

Martie 2015: Articol apărut în “The International Journal of Social and Educational Innovation” 

Volume 2 / Issue 3/ 2015 cu titlul: Characteristics of Application of General Didactic Principles 

to the Specificity of Tactical, Operational and Strategic Military Higher Education  
Aprilie 2015: Articol apărut în “Economy Transdisciplinarity Cognition” Volume 18 / Issue 1/ 2015 cu  
titlul: Quality Continuous Improvement Strategies Kaizen Strategy -- Comparative Analysis 

 
August 2016: Articol apărut în “Inquiry- Sarajevo Journal of Social Science” Volume 2/ Number 1/  
2016 cu titlul: Moments and Significance of Balkan Diplomacy at the Start of the Twentieth Century 

 
Cursuri Octombrie 2010- Martie 2011: Institutul Diplomatic Român, Program de perfecţionare în 

domeniul relaţiilor internaţionale 
 

Ianuarie 2012- Iulie 2012: Colegiul Naţional de Apărare, Probleme actuale ale securităţii naţionale 
 

Sept. 2018 - Dec. 2018: Institutul Național de Administrație, Programul de formare specializată 
 

 pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților 

 funcționari publici 

Seminarii 23-31 August 2009: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 
 Universitatea de vară-Râmnicu Sărat , Experienţa unei detenţii politice.Comunismul în România - 

 Despre ideologie, justiţie şi moarte 

 3-5 Noiembrie 2017: Academia Europeană pentru Tineri Lideri Politici, ediţia a XIII a; program menit  
 sa dezbată temele de actualitate economică şi instituţională europeană de către tinerii politicieni 

 români 

Afilieri Membru al Societatii Internationale de Istorie a Educatiei Fizice si Sportului (ISHPES) 

 Membru al Corpului experţilor electorali din România 

Referinţe Pot fi furnizate la cerere 
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