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Focusul 
carierei 

Politică/ Management/ Administratie / Project Management 

  

Puncte tari  Orientare catre rezultate, termene și performanță; minte analitică și strategică, 
atitudine proactivă 

 Experiență în planificarea și execuția proiectelor complexe  
 Experiență dovedită în managementul de proiect  

  

Experiența 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlamentul României – Camera Deputaților 
Deputat USR în Circumscripția Electorală nr. 3 Argeș - Dec 2016 – 
Prezent 

 Membru în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură 
 Membru în Biroul Permanent în sesiunea Septembrie 2017 – ianuarie 2018 
 Membru în Comisia Specială pentru Sport 
 Membru al Biroului Național USR 

 
Ministerul Transporturilor 
Secretar de Stat – Mai 2016 – Octombrie 2016 
Consilier Ministru – Dec 2015 – Mai 2016 
Administrarea domeniilor naval și aerian 

 Implementarea politicilor publice în domeniile naval si aerian 
 Intelegerea cadrului legal si procedural al proiectelor de infrastructura 
 Coordonarea guvernantei corporative in companiile de sub autoritatea 

ministerului  
 Reprezentarea guvernului in interactiunile cu parteneri externi – ambasade, 

demnitari, organizatii internationale 
 Intelegerea modului de lucru si coordonare intre ministere si intre executiv si 

legislativ 
 
 

Total Branding Partners 
General Manager – Oct 2007 – Dec 2015 
Planificarea si executia proiectelor de marketing, comercial si comunicare – Baneasa 
Developments, BMW Romania, APAN Holding, KRUK, Somaco, Fabryo, Romexpo, 
Expotek, Elgeka Ferfelis (Shell), Cameron, Carpatcement, Coca Cola, Vodafone, Opel, 
Petrom. Dezvoltarea relatiilor cu cei mai buni furnizori – parteneri media, companii de 
logistica si productie 

 Recunoasterea performantelor de la clientii curenti 
 Experienta de marketing si coordonare proiecte pe categorii diverse 
 Dezvoltarea competentelor de management de proiect si administrarea 

afacerilor 
 
Leo Burnett & Target  
Brand Communication Director  - Nov 2006 – Sep 2007 
Coordonarea conturilor mari – Orange, Bergenbier, Banca Romaneasca, Citroen 
Conducerea echipelor si proiectelor  

 Mentinerea unor relatii profesioniste cu clientii principali 
 Implementarea unor campanii majore 
 Coordonarea unor campanii internationale 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cohn & Jansen  
Strategic Planning Director – Feb 2006 – Oct 2006 
Dezvoltarea strategiilor de comunicare pentru principalii client – Cosmote, Audi 

 Parte din echipa care a relansat Cosmote 
 Planificarea si executia campaniilor Cosmote 

 
 
Western Union GMBH Austria – biroul din Romania  
Marketing Specialist Romania & Moldova – Dec 2004 – Feb 2006 
Planificarea si implementarea programelor de marketing in RO & MD 
Lucru in echipa cu departamentele de marketing si comunicare din bancile partenere si 
cu echipele de marketing din tarile corespondente 

 Imbunatatirea competentelor de control si raportare de buget 
 Contributie importanta la performanta WU in regiune 

 
Mobifon SA/ Connex  
Senior Brand Communication Manager  – Nov 2002 – Dec 2004 
Dezvoltarea si implementarea programelor de comunicare de brand. Executia 
programelor de comunicare critice pentru business. 

 Perfectionarea cunostintelor de comunicare de brand 
 Imbunatarirea competentelor de management de proiect 
 Imbunatatirea competentelor de coaching si leadership 

 
Scala Thompson/ JWT 
Account Manager – august 1999 – sept 2002 
Account management/ Planificare de cont pentru Kraft Foods (Jacobs and Nova 
Brasilia), Boehringer Ingelheim, Nederlanden, Shell, ABN AMRO  
Participarea in echipele de proiect ale unor proiecte regionale (Jacobs Merido, Kraft 
Dinners, Jacobs Cappuccino)  

 Abordarea profesionala a relatiilor de afaceri 
 Intelegerea planificarii strategice, a canalelor de media, managementul 

evenimentelor, cercetare de marketing 
 Coordonarea proiectelor international; dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipe 

multinationale 
 

Alte experiente 
profesionale 

Texas Express – Executive Manager – 1995 – 1999 

 Canon Service/ Messner GMBH – Sales Representative – 1993 - 1995 
 
Traininguri 
 

 
2005 – “Time management” - TMI 
2004 - “Brand Marketing” – Chartered Institute of Marketing, London 
2004 - “Managing interpersonal relationships” – MobiFon – training intern 
2003 - “Teamship” – leadership training - TMI 
2003 - “Change Acceptance Process” – implementarea schimbarilor in organizatii cu 
Educato Professionals 
2001 – 2002 - “Managementul relatiilor cu clientii si consumatorii” - Codecs 

 
Educatie 
 

 
2018 – 2020 – Universitatea București, Facultatea de Filozofie - ”Filozofie, Politică și 
Economie – PPE” – master – engleză 
1996 – 1999 - Universitatea “Bioterra” – Management   
1992 – 1995 - Universitatea “Politehnica” Bucharest – Automatica  
1988 – 1992 - Liceul “Al. Odobescu” Pitești 



 
Detalii 
personale 

Nascut pe 23 decembrie 1973 in Stefanesti, Arges, Romania 

Starea civila – casatorit cu 2 copii 

 
Competente si 
interese 

Limbi straine – Engleza (fluent), Germana (notiuni de baza) 

Interese – motocicletele, bicicletele, chitara 

 


