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DESPRE MINE
Vicepreședinte USR Tineret responsabil cu relația cu organizația națională
Vicepreședinte USR PLUS Cluj

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Inginer software .NET
Endava România [ 09/2021 – În curs ]
Localitatea: Cluj-Napoca
Țara: România
◦
◦
◦
◦
◦

Dezvoltarea de aplicații .NET (Core, Entity Framework, WPF) și baze de date SQL (MS SQL, LINQ)
Mentenanța și îmbunătățirea de aplicații și baze de date existente
Realizarea de cicluri complete de dezvoltare a aplicațiilor
Designul și testarea aplicațiilor noi
Implementarea de soluții tehnice și documentarea acestora

Programator Web
www.lustre-lustre.com [ 2015 – 2021 ]
Localitatea: Constanța
Țara: România
◦
◦
◦
◦

Design grafic
Dezvoltare website folosind wordpress și opencart
Monitorizare performanță și optimizare SEO
Producție video (Adobe Premiere PRo)

Referent
Parlamentul României, Camera Deputaților [ 03/2021 – 09/2021 ]
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Dezvoltare web site
Design grafic
Editare și transmisiuni video
Organizare și planificare evenimente
Colaborarea cu instituțiile statului și deconcentratele aferente
Monitorizare presă

1/3

Coordonator județean campanie
Partidul Uniunea Salvați România, Filiala Cluj [ 10/2020 – 12/2020 ]
Localitatea: Cluj-Napoca
Țara: România
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Elaborare plan strategic de abordare a campaniei
Promovarea online și offline
Realizarea bugetului de campanie și supravegherea execuției bugetare
Structurarea echipei de campanie
Raportarea periodică către Biroul Județean privind situația campaniei
Coordonarea campaniei județene de strâns de semnături
Colaborarea cu echipa națională de campanie și candidații la nivel de județ
Adaptarea strategiei județene la cea stabilită la nivel național
Organizarea evenimentelor online și offline
Administrare website campanie și dezvoltare soluții IT

Inginer Software Intern
Digilent RO SRL [ 14/07/2020 – 30/09/2020 ]
Localitatea: Cluj-Napoca
Țara: România
◦
◦
◦
◦
◦

Dezvoltare aplicații software și hardware
Programare circuite FPGA în VHDL și C/C++
Dezvoltare soluții Embedded Linux folosind Petalinux
Mentenanță utilitare interne pentru versionare în TCL
Mentenanță repouri publice și interne folosind versionare GIT

Profesor de robotică
Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța [ 2017 – 2018 ]
Localitatea: Constanța
Țara: România
◦ Predare la cluburile de robotică pentru clasele de liceu și gimnaziu
◦ Programare roboți LEGO Mindstorms în C
◦ Consilierea și orientarea elevilor în vederea participării la competițiile de profil

Manager IT
Bucharest Model NATO Conference [ 2016 – 2017 ]
Localitatea: București
Țara: România
◦
◦
◦
◦

Organizare panelluri evenimente dezbateri politice cu participanți internaționali
Administrator bază de date
Programator Web
Designer grafic (flyere, panouri, rollupuri, bannere, legitimații șamd)

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Inginer Electronică Aplicată
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca [ 10/2018 – În curs ]
Adresă: Cluj-Napoca (România)
etti.utcluj.ro
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COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e): română
Altă limbă (Alte limbi):
engleză

turcă

COMPREHENSIUNE ORALĂ C1 CITIT C1 SCRIS C1

COMPREHENSIUNE ORALĂ B1 CITIT A2 SCRIS A2

EXPRIMARE SCRISĂ C1 CONVERSAȚIE C1

EXPRIMARE SCRISĂ A2 CONVERSAȚIE A2

CONFERINȚE ȘI SEMINARE
Regional Liberal Integrity Task Force, National Democratic Institute (NDI), European Liberal
Forum (ELF), European Network of Political Foundations (ENOP)
[ 05/2020 – 09/2021 ]
Programul are ca obiectiv mobilizarea partidelor liberale din sud-estul Europei în vederea dezvoltării de reforme
interne privind transparența, practicile privind angajarea împotriva nepotismuluui, macanismele interne de
contestare a deciziilor, comisiile de etică șamd.
În cadrul proiectului, fac parte din delegația USR. Obiectivul delegației USR este de a realiza un pachet de
propuneri privind transparența decizională și mecanisemele de tragere la răspundere a aleșilor.
https://bit.ly/2M2Hbhg

Școala tinerilor politicieni din USR, Fundația Friedrich Naumann (FNF)
[ 11/2019 – 12/2019 ]
Evenimentul a constat în mai multe workshopuri pe următoarele teme:
Gândire strategică, priorități pentru viitor, cu Raimar Wagner (Project Manager FNF)
Comunicare politică, Radu Delicote
3 principii pentru o comunicare eficientă, cu Ovidiu Constantinescu (consilier comunicare grup USR Senat)
Relația cu Republica Moldova, cu Ivanov Dumitru (consilier municipal PAS al Primăriei Chișinău)
Politică europeană, cu Annelou van Egmond (Vicepreședinte ALDE Europe)
Tinerii ca stindard al politicii de mâine: intrigare, implicare,(re)inventare. Experiențe ale partidelor
partenere, cu Mihai Sandu
◦ Despre funcționarul public, cu Liviu Mălureanu (Consilier Local al Primariei Sectorului 3)
◦ Despre implicarea politică și civică, cu Diana Voicu (Președinte Inițiativa România)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

The Millennial Takeover: MasterClass Leadership, Friedrich-Naumann Foundation for Freedom
(FNF), International Federation of Liberal Youth (IFLRY)
[ 06/2020 – 11/2020 ]
Proiectul a fost alcătuit din mai multe seminarii interactive săptămânale pe diferite teme politice. Facilitatorul
evenimentului, Sven Gerst, Secretar General IFLRY.
Obiectivele proiectului: Implicarea tinerilor în acțiunile politice, cunoașterea valorilor liberale, dezvoltarea
networkului social, comunicarea eficientă, leadershipul politic, respectiv dezvoltarea unui brand politic.
https://bit.ly/3mSDpnw

Emerging young political leaders training series, National Democratic Institute (NDI)
[ 04/2020 – 09/2020 ]
Proiectul a constat în două module, unul online și unul offline, cu prezență fizică.
Obiectivul acestuia a fost formarea viitorilor lideri din scena politică din România, prin organizarea de
workshopuri și traininguri pe comunicare strategică, viziune și strategie politică, respectiv organizarea de
campanii electorale, alături de experți externi din domeniu.

3/3

