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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada

05.12.2019

Funcţia sau postul ocupat

Consilier de stat pentru ordine publică și siguranța cetățeanului în cadrul Cancelariei Prim-ministrului

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- prezintă și propune Prim-ministrului măsuri destinate coordonării unitare a activităţilor care privesc
apărarea ţării şi securitatea naţională;
- prezintă și propune măsuri evolutive de îmbunătățire și profesionalizare a jandarmeriei în funcție și în
conformitatea cu nevoia de ordine şi siguranţă publică a cetăţenilor în special pentru asigurarea
ordinii publice în mediul rural;
- prezintă Prim-ministrului propuneri privind demararea unor programe de înzestrare și actualizare a
legilor cu incidență asupra siguranței, naționale, conform Programului de Guvernare al pardidului;
-analiza și identificarea oportunităților privind crearea unor prograrme extinse de suport psihologic
destinate militarilor românui întorși din teatrele de operații;
- propuneri privind dezvoltarea și modernizarea, într-o manieră nouă și europeană, conform
Programului de Guvernare asumat, a bazelor strategice de pe teritoriul României precum și
dezvoltarea pe termen lung și mediu a infrastructruii de transport astfel încât să se faciliteze
deplasarea rapidă în contextual proiectelor NATO și UE de mobilitatre militară;
- prezintă Prim-ministrului propuneri de modernizare a învățământului militar;
- identifică soluții și prezintă Prim-ministrului propuneri pentru armonizarea, compatibilizarea şi
eficientizarea sistemului românesc de ordine şi siguranţă publică cu cel al ţărilor din uniune.

Numele şi adresa angajatorului

GUVERNUL ROMÂNIEI

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ordine publică, siguranță națională și apărare

Perioada

2016 – 2019

Funcţia sau postul ocupat

Manager

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- planifică, și organizează întreaga activitate a societății asigurând resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse;
- coordonează activitatile din cadrul firmei, supervizand direct echipele de lucru si eventual și alți
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colaboratori implicate în activitate;
- verifică gradul de îmbunătătire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor
inițiale;
- perioadic, evaluează impactul activitătii
- stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, și beneficiarii;
- motivează echipa de lucru prin comunicarea si prin evaluarea permanenta a subordonatilor.
Numele şi adresa angajatorului

S.C. APA TALEA SRL

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Productie si comercializare apă plată

Perioada

2012-2016

Funcţia sau postul ocupat

Deputat,
Membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- menține un dialog permanent, constructiv și efficient cu cetățenii, în special, cu alegătorii din
Circumscripția electorală nr. 31 Prahova.
-participă la ședințele Comisiilor din care face parte;
-se conformează într-u totul prevederilor Legii nr. 26/2016 (republicată 2013) privind Statutul
deputaților și al senatorilor.

Numele şi adresa angajatorului

PARLAMENTUL ROMÂNIEI / CAMERA DEPUTAȚILOR

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate parlamentară

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

1991-2012
Manager
- planifică, și organizează întreaga activitate a societății asigurând resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse;
- coordonează activitatile din cadrul firmei, supervizand direct echipele de lucru si eventual și alți
colaboratori implicate în activitate;
- verifică gradul de îmbunătătire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor
inițiale;
- periodic evaluează impactul activitătii;
- stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții și beneficiarii;
- motivează echipa de lucru prin comunicarea si prin evaluarea permanenta a subordonatilor;

Numele şi adresa angajatorului

S.C. CORUNA SRL

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Producție produse alimentare
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Perioada

1986 – 1991

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer activ

Activităţi şi responsabilităţi
Principale

-exercitarea atribuțiilor conform regulilor, rregulamentelor și prevederilor militare

Numele şi adresa angajatorului

LICEUL MILITAR, Breaza

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

militar

ORGANE COLECTIVE DE
CONDUCERE

Președinte, Confederația Națională Vital
Președinte, Asociația Oamenilor de Afaceri, Câmpina
Președinte, Club Sportiv Municipal, Câmpina
Președinte, Fundația Pasadena, Câmpina
Membru, Fundația Institutul de Studii Populare

EXPERIENȚĂ POLITICĂ
2008-2012

Președinte, PNL Câmpina

2008-2014

Vicepreședinte, PNL Prahova

2008-2014

Membru, Delegație Permanentă PNL

2017-prezent

Președinte, PNL Dâmbovița

2017- prezent

Vicepreședinte, PNL

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada

1979 - 1983

Calificarea/diploma obținută

Diplomă de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

COLEGIUL NAIONAl MILITAR “ MIHAI VITEAZUL”, Alba -Iulia

Perioada
Calificarea/diploma obținută

1983 - 1986
Diplomă
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Numele şi tipul instituției de
învăţământ

SCOALA DE OFIȚERI, SIBIU

Perioada

1995 - 1998

Calificarea/diploma obținută

Diplomă de licență

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, București

2000

Perioada
Calificarea/diploma obținută

Diplomă postuniversitară

Numele şi tipul instituţiei de
Învăţământ

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, București

Perioada

2005 -2006

Calificarea/diploma obținută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Limba maternă

Diplomă de master
UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU”, București

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Limba engleză

avansat

avansat

Participare la
conversaţie
avansat

Limba franceză

avansat

avansat

avansat
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Discurs oral
avansat

mediu
mediu
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