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Obiectiv

Candidatură Parlamentul României

Experiență
profesionala
curenta

2004 - prezent: Fondator și Director Executiv al Conectix Internet (Integrator de soluții IT&C)
Responsabilitățile principale:
- crearea strategiilor anuale de dezvoltare a afacerii și a planului de activități;
- supervizarea activităților tehnice a companiei în următoarele domenii: administrarea generală a
afacerii, finanțe & taxe, marketing & vânzări, relațiile cu clienții, resurse umane;
- stabilirea de obiective de grup și individuale ale managerilor și membrilor echipelor;
- controlul activităților financiare pentru operațiunile naționale;
- implementarea soluțiilor de creștere a eficienței și a productivității afacerii.
2000 - 2013: Fondator și Director Executiv al MacSYS Network (Computer Company)
2007-2012: implementarea primului program de outsourcing instalări cablu TV & Internet pentru
Astral/ UPC Romania. În cadrul acestui program am angajat zeci de oameni pe care i-am coordonat,
instruit și dotat cu echipamente specifice acestui program, inclusiv un parc auto considerabil.
2016 - prezent: Consilier strategic și tehnic pentru compania internațională din domeniul FinTech,
A3BC Group, cu filiale în Franța, UK și România
Responsabilități principale:
- consiliere în deschiderea de filiale pe teritoriul României pentru aducerea investițiilor în țară și
pentru ocuparea forței de muncă tinere din domeniul IT;
- consultanță în implementarea operațiunilor de extindere a afacerilor;
- consultanță în strategia de abordare a clienților și în optimizarea costurilor și a timpilor de
conectare la sistemele IT ale companiilor-client.
- implementare cu succes a programului pilot de plăți biometrice în Carrefour Romania. Urmează
faza a doua în Carrefour Belgia.

Istoric al
experienței
profesionale

1993 - 1996: Desktop Publishing, grafic designer în cadrul companiei Jordan Publishing, prima din
România care a oferit astfel de servicii.
Responsabilități principale: paginare de ziare, reviste, cărți, broșuri și postere promoționale. Am
lucrat pe computere Apple cu software profesional de tehnoredactare și design
1997 - 1998: Absolvit Apple School of Engineers din Melbourne/Australia și am obținut diverse
certificări Apple Technician
1999 – 2000: angajat al companiei CompUSA - Honolulu, Hawaii (Cea mai mare companie la vremea
aceea din SUA în domeniul vânzării de electronice, calculatoare, servicii de calculatoare și produsele
tehnice aferente), în funcția de Director de Vânzări, responsabil de Departamentul Apple.
2000: Am revenit în țară și am înființat prima companie proprie de calculatoare, MacSYS Network.
Compania a fost dealer local pentru Apple, HP, DeLL, Toshiba, Fujitsu Siemens, Epson, Cisco, Benq,
Adobe, Quark, ESET, Microsoft, Intel, EIZO, QNAP, SEAGATE.

2004: Am înființat cea de-a doua companie proprie, furnizor de solutii integrate, Conectix Internet.
Cei mai important clienți ai companiei din ultimii 10 ani sunt: Headvertising, Re:PLY, TBWA, Astral
Telecom/UPC Romania, TotalNet, AKTA, Korlea Invest, Ramboll Romania, Radio 21, Pfizer,
Wyeth, Nestle, Porsche Romania, LADA Romania, The Ark, DC Communications, Castel Film,
Zoom Film, Trilogy Film, TBI Credit, Verida Credit, Hunter Douglas, iStyle, APCOM, DC
Communication, RAN Events, A3BC
Realizări
academice

1997-1998: Apple School of Engineers
- Service Engineer
- Configuration Engineer
- PowerBook Engineer
- Display Engineer
2004 – 2008: Academia de Studii Economice București
Diploma de licența Facultatea de Management – Managementul firmei (Economist Licențiat)
2010: Crystal Mind Academy
- CCNA 1
- Linux Server Administration
2020: Masterand - Managementul Afacerilor Publice (Școala Naționala de Studii Politice și
Administrative)

Activități în
timpul liber

Pasionat de tehnologie, sport, călătorii, îngrijirea animalelor.
Activități de voluntariat și de mentorat.
Documentare constantă în domeniul politicii internaționale și al schimbărilor socio-economice.

Alte informații

Cetățean român de naționalitate română.
Limbi străine: engleza – nivel excelent.
Permis de conducere categoria B.
Data nașterii: 9 februarie 1975.
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