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2020 decembrie – 2021 noiembrie
Secretar
Participarea la activitățile umanitare inițiate de președintele Asociației și consemnarea deciziilor date
în procesele verbale aferent ședințelor ținute.
Sprijinirea financiară pe o perioadă de 12 luni a Asociației Zori Kids, în vederea dotării cu aparatură a
centrului, pentru a sprijini atât copii cu nevoi speciale, cat si familiile lor, pentru cazurile care necesită
terapie de specialitate.
Propunerea de activități de întrajutorare în cadrul organizației
Merităm Mai Mult
Organizație Non Profit

2020 octombrie – prezent
Consilier local
Cu competențe pur deliberative, responsabilitatea mea este de a reprezenta interesele Reghinenilor,
în buna desfășurare a activității administrației locale și a instituțiilor subordonate. Participarea la
ședințele de comisii economice, ședințele ordinare, extraordinare sau extraordinare de îndată, trebuie
efectuată ori de câte ori este necesar, la orice oră se solicită, fizic sau online. Pregătirea intervențiilor
sau amendamentelor în cadrul acestor ședințe, necesită o rigurozitate aparte, implicare și maximă
atenție și responsabilitate pentru această funcție.
În plus, în conformitate cu atribuțiile mele, am pregătit numeroase proiecte de H.C.L., la propria
inițiativă, ce au în vederea rezolvarea unor probleme atrase în vedere, de către Reghineni.
(aproximativ 29 de proiecte de HCL pe domenii ca educație, mediul economic local, infrastructură și
investiții, social și altele).
Susținerea de audiențe cu Reghinenii.
Prezentarea problemelor menționate în secțiunea diverse a ședințelor ordinare de Consiliu Local, sau
direct în atenția executivului și a aparatului de specialitate, în afara ședințelor.
Membru C.A. al Liceului Tehnologic ”Ioan Bojor” Reghin, Membru C.A. al Colegiul ”Petru Maior”
Reghin, membru în Consiliul Comunitar Consultativ, membru supleant în C.A. al Spitalului Municipal
”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Secretar al Comisiei de Buget-Finanțe, Președinte de ședință a
Consiliului Local
Municipiul Reghin
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Administrație locală

2019 decembrie – prezent
Președinte
Dezvoltarea de proiecte umanitare, pe axele stabilite prin obiectivele Asociației (Educație și Cultură,
Sănătate și Mișcare, Siguranța cetățeanului și Protecția mediului) și coordonarea întregii activități
financiare și administrative.
Împreună cu colegii, voluntarii și sponsorii ce se implică în acțiunile inițiate, ducerea la îndeplinire a
tuturor obiectivelor și generarea de rezultate ce vin în sprijinul comunității locale, județene și de ce nu,
naționale.
Asociația ”OUR LIFETIME”
Organizație Non Profit

2019 aprilie – prezent
Administrator și Manager GENERAL – ”Centrul Medical GALENUS”
Business management și control financiar, pentru toate activitățile centrului medical, excepție actul și
fluxurile medicale. Dezvoltarea companiei și poziționarea ei în topul instituțiilor medicale private din
județul MUREȘ.
Mures Healthcare Group SRL
Servicii medicale private, ambulatoriu de specialitate, imagistică medicală, analize laborator, studii
clinice, medicina muncii, etc.

2019 septembrie – prezent
Administrator și Director General
Control administrativ, financiar și operațional pentru strategia de dezvoltare setată a companiei.
Gestionarea echipelor operative și a directorilor din companie, în desfășurarea întregii activități
operaționale.
ICS 4 EXPERT IT SRL
Servicii specializate de infrastructură și cablare structurată, în subordinea antreprenorilor generali de
cosntrucții. Sisteme efracție, incendiu, supraveghere, dar și curenți slabi (rețelistică, voip, date, etc.)

2011 iunie – prezent
Director EXECUTIV/Administrator
Administrarea companiei, identificarea oportunităților în piață, realizarea planurilor de acțiune și
coordonarea echipei de dezvoltare software. Menținerea relațiilor cu clienții și setarea strategiei de
dezvoltare a companiei.
EXPERT SOLUTION DEVELOPER SRL
Dezvoltare programe software, pagini web, automatizări software

2007 iulie – prezent
Administrator
Administrarea companiei, identificarea oportunităților în piață, realizarea planurilor de acțiune și
coordonarea echipei middle-management și echipei de vânzări. Menținerea relațiilor cu furnizorii și
clienții și setarea strategiei de dezvoltare a companiei.
Solutionare Probleme, Service, Garanții, Transport, Obținere Contracte Furnizare/Prestări, Proiectare,
Implementare, Design, Producție, Logistică, Contabilitate Primară, Încasări, Depuneri, Comenzi, etc.
EXPERT IT SRL
Retail IT&C, Digitalizare Procese, Soluții Inteligente, Tehnologii CLOUD

2009 octombrie – 2011 ianuarie
Manager IT
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Administrarea echipamentelor de calcul, proiectarea topologiilor de retea necesare, intretinerea
echipamentelor de calcul, implementarea sistemelor informatice cerute, calcularea si recomandarea
investitiilor si bugetelor de alocat pentru sectorul IT
Cont&Cert SRL
Activitati de contabilitate

2007 februarie – 2009 februarie
Designer Publicitar
Promovarea serviciilor, identificarea clientilor, semnare contracte si incasari, producatia grafica si
tipografica si livrarea produselor.
Persoana Fizica Autorizata
Productia, Designul si Livrarea Sonete clasele a XII-a, Albume de Liceu, Poze

2005 august
Progamator Productie
Identificarea etapelor proceselor de productie, si conceperea unui algoritm pentru eficientizarea
productiei prin planificarea optima a acestor etape.
Tenaris Silcotub Zalau
Producător român de ţevi din oţel fără sudură de diametre mici

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
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2022 ianuarie - prezent
Leadership si Comunicare Manageriala - Premium
Comunicarea - premisa reușitei în relațiile manageriale
Analiza personalității si comportamentului în muncă
Leadership-ul și succesul managerial
Competențele manageriale pentru a deveni un leader
Formarea Personalului - Coaching şi Mentoring
Flexibilitatea și adaptarea la Schimbare
Motivația și motivarea angajaților, una din căile spre succes
Cum ia deciziile un leader și Metode de luare a Deciziilor
Conflictele din firmă, de ce şi cum apar şi cum pot fi rezolvate
Managementul conflictelor din rolul de leader
Relațiile de putere în firmă, Strategii de Influențare a angajaților
Comunicarea Managerială în grupurile din firmă
Academia Britanică de Afaceri și Comunicare (Human Capital Center SRL)

2022 ianuarie - prezent
PR - Relatii Publice si Comunicare - Premium
Imaginea, identitatea și marca în relațiile publice
Activități de relații publice
Evenimentele, comunicarea interna si alte activități
Strategiile de relații publice
Specialistul in relații publice
Materiale importante in relațiile publice
Relatii publice in-house si outsourcing
Relațiile publice online
Instrumente de PR online
Gestionarea crizelor în relațiile publice
Academia Britanică de Afaceri și Comunicare (Human Capital Center SRL)

2021 ianuarie
Training Partener Microsoft Surface (Nivel 1, 2, 3)
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Certificare specialist Microsoft Surface
Soluții IT pe baza produselor Microsoft Surface
Soluții IT Educaționale
Tehnologii moderne CLOUD Microsoft
Microsoft Worldwide Learning

2017 iunie-iulie
Certified SonicWall Security Administrator
Network Security Basic Administration NS-103
Fundamentele Sistemului de Operare
Scalabilitate și fiabilitate
Acces securizat și control al conținutului
Managementul unificat al amenințărilor
Depanare
SonicWall

2021 ianuarie
Curs de comunicare media
Dezvoltarea abilităților de comunicare publică
Shift Trainings (acreditat Ministerul Educației și Cercetării)

2020 noiembrie
Managementul administrației publice locale
Managementul schimbării prin digitalizare
Managementul fondurilor europene
Managementul situațiilor de criză
Institutul Național de Administrație / Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

2017 iulie - august
Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor de securitate
Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
Instalarea sistemelor tehnice de detecție, efracție și control al accesului
Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu
Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
Punerea în funcțiune a sistemelor mai sus menționate
Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele mai sus menționate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Asertiv SRL (acreditat Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice)

Perioada

2015 iulie

Calificarea / diploma obţinută

VTSP, VSP

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Soluții software VMWARE
Scenarii implementare și licențiere
Configurare și Virtualizare
Migrare și Backup
VMWARE Partner University

2015 ianuarie
Certificat participare
Online Training, parte din ITP – Intel Technology Provider
Generații procesoare (Desktop, Mobile, Servers)
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Intel

2015 ianuarie
Certificat absolvire DELL PARTNER COURSE
Compliance Expectations for Dell Chanell Partners
Dell SALES
Dell Printers
Dell EMEA Service Call Essentials (Client & Enterprise)
DELL iDRAC* and Lifecycle Controller
DELL PowerEdge T630
DELL PowerEdge RAID Controller (PERC) 9
DELL PowerEdge R730/R730xD
DELL PowerEdge R630
DELL DCSE XPS 1810 – 18
DELL Inspiron 2350, Foundation 2013 Portables, Ruggedized, Desktop, Alienware
DELL DCSE ESD Field Service Kit
DELL DCSE Wyse Thin Client, 13th Generation Servers wave1, wave2
DELL DCSE 1000 Enterprise Foundations
și multe altele...
Dell

2015 ianuarie
Bitdefender Certified Sales Specialist
Bitdefender Certified Technical Specialist
Certificare de vânzări și tehnic (implementare) pentru
SMB Security Solutions
Gravityzone
Consumer Line
Bitdefender

2013 august – septembrie
CISCO SMBAM, SMBEN
Small-Medium Business for Account Managers
SMB Solutions for Engineers
CISCO

2013 februarie - septembrie
MCPS, MCNPS, MCTS, MCSA, MCSE, MS
Microsoft® Certified Technology Specialist: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset
Management (SAM) September 11, 2013 Preview
Microsoft® Certified Solutions Expert: Server Infrastructure Charter Member June 03, 2013 Preview
Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows 8 Charter Member April 12, 2013 Preview
Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 April 12, 2013 Preview
Microsoft Certified Professional February 15, 2013 Preview
Microsoft Specialist: Administering Office 365 for Small Business Specialist February 15, 2013
Preview
Microsoft

2006 februarie - mai
Management and Business Administration – Premium
Marketing General – Premium
Comunicare în Afaceri – Premium
Management Strategic – Premium
Publicitate și promovare – Premium
Societăți, Contracte și Operațiuni Comerciale – Premium
Managementul Resurselor Umane – Premium
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Academia Britanică de Afaceri și Comunicare
Business and Comunication Research Center (BCRC SRL)

2005 -> 2009
Inginer Diplomat Calculatoare Engleza
Calculatoare Engleza
Universitatea Tehnica Cluj Napoca – Facultatea de Calculatoare Engleza

2001 -> 2005
Absolvent
Matematica Informatica
Grupul Scolar „Petru Maior” Reghin

Abilitati
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere
Ascultare

Limba
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba

C2

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

B1

C1

Exprimare scrisă
C2

Franceza
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

A2

B1

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

A1

A1

Exprimare scrisă
A2

Italiana

Autoevaluare
Nivel european (*)

Citire

C2

Autoevaluare
Nivel european (*)

Vorbire

Înţelegere
Ascultare
A1

Vorbire
Citire
A1

Participare la
conversaţie
A1

Scriere
Discurs oral
A1

Exprimare scrisă
A1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipa, capacitate de adaptare la medii multiculturale, o bună capacitate de comunicare,
capacitatea de a evalua starea de spirit a colectivului și a media conflictele, sau a găsit soluții la
problemele existente, creativitate, ascultare activă.
Capacitate de mobilizare pentru implicarea în acțiuni caritate, ca urmare a experienței din cadrul
Asociației OUR LIFETIME.
Capacitatea de formare echipe, ca urmare a societăților administrate.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership, spirit organizatoric, experiență în managementul de proiecte și de echipe, rezistență la
stres, asumarea responsabilităților ce decurg din luarea unei decizii, auto-motivare și buna gestionare
a timpului, rezolvarea conflictelor, motivarea personalului și formarea de echipe închegate, activități
de tip TeamBuilding, toate acestea ca urmare a experienței profesionale dobândite până acum.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Bună cunoaștere a proceselor managementului de proiecte, de stabilire a obiectivelor S.M.A.R.T.,
cunoaștere a proceselor necesare desfășurării activității comerciale (d.p.d.v. al antreprenorului, al
acționarului, al administratorului, al directorului, al angajațului), bună cunoaștere a legislației în vigoare
în ce privesc dreptul comercial, codul administrativ, codul fiscal și codul muncii, ca urmare a
activităților și proiectelor în care sunt implicat.
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Bună stăpânire a ce înseamnă utilizarea tehnologiei, de la utilizare la birou, la dezvoltare cod și softuri
orientate pe nevoile imediate, la dezvoltare pagini web și creație grafică, continuând cu utilizare
aplicațiilor specifice linie de business (Line Of Business Applications)
Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Microsoft Power Bi, Microsoft
Flow, Sharepoint, Onedrive, Adobe Reader, Adobe Profesional, Teamviewer, Anydesk, etc. (tot ce
ține de birou)
Grafică: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Professional, VDCS, CorelDraw, Core Photo
Paint, etc.
Software: NetBeans, Visual Studio Professional, Visual Studio Code, Notepad++, etc.
Limbaje: PowerM /PowerQuery Excel, Visual Basic, Scripting, C#, C++, Java, PHP, HTML, Laravel,
Symphony, etc.
Sisteme Operare: Windows 2000, XP, 7, 8, 10, Microsoft Server, Mac OS, Linux, Android, Ios.
Networking: CLI for CISCO, SONICWALL, DELL.
Design grafic pe calculator prin aplicații de grafică mai sus descrise, Comunicare media/online/presă
scrisă
Hobbyuri: Relaxare în natură cu familia, La plimbare cu familia și cățelul, Baschet, Bicicleta, Biliard,
Înot, Offroad, Filme și Seriale, Acțiuni Caritabile/Voluntariat
Categoria B

Informaţii suplimentare Pentru a povesti despre proiecte implementate, despre posibile proiecte de dezvoltat, în funcție de
capitolul de interes, cu mare drag putem dezvolta.

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

