
PROFIL PROFESIONAL 
Antreprenor în domeniul digital  
- monitorizarea media și social media prin soluții automate (Zelist Monitor) 
 - dezvoltarea soluții de online publishing, comunități online si instrumente 
de back-end (intranet/extranet) pentru companii din Romania (ex: ProTV, 
Adevarul, Realitatea, BRAT) si străinatate (ex:TripAdvisor) 
 
IVLP Alumnus - International Visitor Leadership Program, Departamentul de 
Stat al SUA: Probleme sociale, politice și economice actuale din SUA pentru 
tinerii lideri europeni II, 
 
Eisenhower Fellow 2020  

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

Deputat reprezentând Circumscripția Nr.42 - București - Camera 
Deputaților: decembrie 2020 — prezent  
Vicelider grup parlamentar USRPLUS din Camera Deputaților 
Vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale 
Membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

Fondator și Managing partner Treeworks: august 2002 — decembrie 2020  
Dezvoltare de soluții online full-cycle pentru industriile de publishing digital, 
de ospitalitate sau comunități online 
 
Atribuții: stabilirea direcțiilor strategice, participarea la negocierile si 
discuțiile generale cu clienții cheie, urmărirea bugetelor si a aspectelor 
financiare, motivarea echipei  
Realizări: crearea de la zero a unei companii solide care s-a dezvoltat an de 
an, ajungând la circa 25 de angajați și colaboratori, realizând proiecte pe 
termen lung pentru parteneri prestigioși 

Fondator și Managing Partner Zelist/Zelist Monitor: 2007-decembrie 2020 
Platformele Zelist Monitor (divizie TreeWorks) oferă monitorizare detaliată a 
conținutului digital( presa online si social media) precum si a canalelor de 
televiziune si radio. Este utilizata de mari companii multinaționale, agenții de 
PR, agenții de publicitate și interactive pentru a avea o acoperire în timp real 
a prezenței mărcilor lor în social media . 

DRAGOȘ- CĂTĂLIN TENIȚĂ

Telefon: +40723199611 
Email: catalin.tenita@cdep.ro 
catalin.tenita@ro.plus 
Web: www.catalintenita.ro 
 
 
Socia Media: 
https://www.facebook.com/
catalintenita 
https://www.linkedin.com/in/
catalintenita/ 
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Atribuții: stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale platformei si ale activitatii de 
achiziție de clienți, participarea la discutiile tehnice și cele de marketing, 
contactul cu clienții cheie, aspecte financiare. 
Realizări: o platforma folosită de principalele companii din industria 
comunicării si de cele multe departamente de comunicare din domenii 
precum banking, retail, FMGC ete 

Project Manger/ Business Development Manager neogen.ro: 2000-2002 
Dezvoltarea si apoi promovarea primului site de joburi din Romania - 
BestJobs.ro 

Poziționarea acestuia încă de atunci ca una dintre cele doua soluții utilizate 
de majoritatea angajatorilor. 

ACTIVITATE CIVICĂ 
Fondator/Presedinte Geeks For Democracy — 2016-2020 
Am fondat una dintre cele mai active asociații în plan civic, care a fost 
decisivă în lupta pentru statul de drept și democrație din ultimii ani.  
Realizari:  
FiecareVot.ro, Fondul Pentru Democratie, Banii Noștri, AtlasElectoral.eu, 
organizare de proteste si activism digital, participare la initiative precum 
#FaraPenali, #OameniNoi, #TotipentruJustitie, #TotiPentruBucuresti, 
Cumpărături la Ușa Ta etc. 

EDUCATIE
Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti, 1996-2000 (lucrare de 
diplomă în Drept Comunitar - Regimul Ajutoarele de Stat în Uniunea 
Europeană) 
Colegiul National “Spiru Haret”, clasă informatică, București, 1992-1996  

PREMII/RECUNOAȘTERE 

• Numeroase premii în perioada 2000-2020 pentru activitatea profesională 
din domeniul IT/Digital media (Internetics, Webstock, Premiie Industriei IT, 
RoWebDesign) si din domeniul civic (Premiile Societății Civile, Premiile 
Participării Publice - CeRe, PR Award, Gala Biz) 

http://neogen.ro
http://BestJobs.ro
http://FiecareVot.ro
http://AtlasElectoral.eu


• Comunicatorul Anului - premiul special PR Award 2017  

• Participant în jurii ale industriei si societății civile precum Webstock, PR 
Award, Internetics, ANIS, CSR Awards, Gala Participării Publice, Gala 
Societății civile 

• Vorbitor în evenimente ale industriei de comunicare, marketing, digital 

• Mentor în antreprenoriat digital (ex: InnovationLabs) 

HOBBY-URI
Lectură, istorie, acțiuni civice, analiza de date 

LIMBI STRĂINE
Engleză (fluent), franceză (începător)
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