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CURRICULUM VITAE 
Ciprian-Titi Stoica 

 
 
 
DATE PERSONALE 
Data nașterii: 01-Mai-1982 
 
Email: titi.stoica@cdep.ro 
 
EDUCAȚIE ȘI TRAINING 
 Diplomă Națională în Afaceri – Colegiul „Fairfield School of Business”, Croydon, Londra, 

iulie 2014 – martie 2016 
 Licență de Securitate SIA – Edexcel BTEC Nivel 2, Londra, iunie 2011 
 Expert Oprational Nivel 2 in Supraveghere publica prin CCTV, Edexcel BTEC, Londra, iunie 

2011. 
 Diplomă de Bacalaureat, Colegiul National Ana Aslan, Timisoara, Romania, 1997 – 2001. 
 
EXPERIENȚĂ POLITICĂ 
AUR (Alinața pentru Unirea Românilor) din 2019 si implicare în grupuri de activism civico-
politic, începând cu august 2018. 
 Organizarea si moderarea de sesiuni de discutii cu invitati foarte diversi si subiecte variate.  
 Organizarea grupurilor locale. 
 Pregatirea de documente si comunicari. 
 Cercetare si pregatire de materiale pentru prezentari si pentru sustinut diverse cauze si 

idei. 
 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 
Govia Thameslink Railway – Southern – mai 2017 – decembrie 2020, stația East Croydon, 
Londra. 
 Responsabil pentru diverse activitati de gestionare a statiei, nivel 2C.  
 Organizare, planificare, atentie la detaliu, implementare de imbuntatairi, rezolvarea 

problemelor intr-o maniera rapida si convenbila pentru toate partile implicate, rezolvarea 
conflictelor, comunicare constanta, pregatirea de raportari. 

 
Parkguard Ltd – martie 2014 – mai 2017, Harpenden 
 Ofiter responsabil pentru siguranta publica la Old Street Station Londra. 
 Responsabil pentru patrule in diferite locatii in Londra (Borough of Islington & City of 

London). 
 Organizarea si prioritizarea actiunilor, precum si rezolvarea rapida a problemelor si 

mentinerea unui nivel constant de comunicare cu toti cei implicati in activitatile zilnice. 
 
Symbiotic Security – august 2011 – martie 2014, Londra 
 Responsabil Securitate pentru: 

- London Bridge Station / Stratford Station – gestionare acces si informare in timpul 
Olimpiadei, implementarea unui sistem unic de acces. 
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- Islington Parks – patrule si securitatea portilor 
- The Body Shop, Victoria 
- Westfield - Stratford, National Grid Gas Comp. Station – Huntingdon 
- Cluburi: Altitude, 360, O’Bar, Ku Bar, Coronet Club, Ministry of Sound – London 

 Utilizarea si dezvoltarea abilitatilor interpersonale (comunicare, influenta, negociere, 
convingere, organizare) precum si a celor dobandite in cadrul cursurilor de securitate. 

 
Boots Plc. – august 2011 – octombrie 2013, 109-111 High Street, Sutton, Surrey 
 Responsabil pentu colectari si livrari catre si din farmacie. 
 Team leader: dezvoltarea abilitatilor de organizare, comunicare, prioritizare si rezolvare a 

problemelor in timp util a șoferilor livratori din echipă. 
 
Revolution Club – mai 2010 – august 2011, Brighton / America Square, Londra. 
 Responsabilitati diverse in bucatarie si in spatele barului. 

 
Tiangis SRL – decembrie 2001 – februarie 2010, Timisoara, Romania 
 Merceolog – Afacere de familie (comert, taximetrie, leasing / imprumuturi / asigurari). 
 Responsabilități de gestiune și organizare ale afacerii pe diverse planuri. 

 
EXPERIENȚĂ IT 
 Operare PC – Windows, Office. 
 Social Media – coordonare, administrare / mentenanta conturi, organizare si moderare 

de sesiuni live, gestionat postari / moderare continut scris. 
 Programe de monitorizare (CCTV). 
 
REFERINȚE 
O lista de persoane pentru / cu care am lucrat este disponibila la cerere. 
 
ALTE DETALII 
 Naționalitate: Română 
 Rezidență: Rezident in Marea Britanie: februarie 2010 – decembrie 2020. 
 Permis de conducere: Categoria B din 2001 
 Interese: istorie, psihologie, literatură, sport, muzică, politică și economie.  
 
REZUMAT 
Sunt un om cu inițiativă, care s-a preocupat întotdeauna atât de dezvoltarea personală și 
profesională prin diversitate și comunicare, precum și de acțiuni în interesul comunității. 
Experiența și pregătirea profesională îmi oferă o perspectivă unică prin prisma abilitaților de 
a analiza detalii, pe care apoi să le sintetizez în raportări și acțiuni concrete. Am fost 
întotdeauna mânat de nevoia de a comunica și acționa în interesul comunității, ca atare, m-
am implicat în diferite acțiuni civice în ultimii câțiva ani. Pentru viitor, plănuiesc să-mi folosesc 
abilitățile și cunoștințele dobândite de-a lungul timpului pentru a contribui în mod decisiv la 
implementarea de idei noi și proiecte la locul de muncă și în comunitate. 


