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Data nașterii: 21/12/1988  Cetățenie: română  Gen: Masculin  (+40) 754050084  
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17/11/2017 – ÎN CURS – București, România 

SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE – Conectys

-Soluționarea situatiilor întâmpinate de clienți prin diferite canale de comunicare (apeluri
telefonice, e-mailuri, interacțiuni social media, etc.) și asigurarea asistenței necesare clienților
(atât utilizatori finali ai produselor și serviciilor partenerilor Conectys, cât și clienților
Conectys).
-Gestionarea solicitărilor clienților cu disponibilitate, răbdare și tact prin analiza nevoilor
clienților, respectând criteriile interne de calitate pentru a oferi asistență/informații, și pentru
a soluționa reclamații în legătură cu produsele și/sau serviciile și/sau cerințele de suport
aferente proiectului în cadrul căruia interacțiunea/contactul a fost solicitat și preluat(ă).
-Identificarea corectă a solicitărilor clienților, oferirea de răspunsuri profesioniste, implicarea
activă în rezolvarea situațiilor semnalate de clienți.

01/03/2017 – 01/10/2017 – Amsterdam, Ţările de Jos 

AGENT DE VÂNZĂRI – Obey Your Body

- promovarea, testarea și vânzarea de produse cosmetice.

01/09/2012 – 15/12/2012 – Helsinki/Tuusula/Jyväskylä, Finlanda 

PROFESOR DE LICEU ÎN CADRUL SERVICIULUI EUROPEAN DE VOLUNTARIAT – Globa
l.me projektiyhdistys ry 

-ținerea de cursuri interactive în 4 licee din orașul Jyväskylä într-o echipă de 4 profesori veniți
din țări diferite.
-pregătirea materialelor pentru cursuri și a planurilor de lecții.
-întocmirea de rapoarte săptămânale cu privire la evoluția cursurilor.
-proiecte legate de reciclare, foametea globală și schimbările climatice derulate cu elevii de
liceu.

27/06/2011 – 01/10/2011 – Ocean City, Statele Unite 

OSPĂTAR – Holiday Inn

-servirea clienților, debarasarea meselor, room service.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
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01/10/2013 – ÎN CURS – București, România 

PhD Filosofie – Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

Bio-ameliorare morală, Etica nicomahică, Relativism epistemologic și cultural.
Domeniul (domeniile) de studiu

Filosofie 

03/02/2015 – 10/07/2015 – Rouen, Franţa 

Stagiu Erasmus – Universitatea din Rouen

Bioetică

01/10/2010 – 01/07/2013 – București, România 

Master Filosofie – Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

Istoria ideilor filosofice, Gândirea filosofică greacă, Sincronismul în construcția culturală,
Fenomenologia de la Brentano la Husserl, Holocaustul și Terorismul, Teorii ale reprezentării.
Studiul imaginarului, Modernism-antimodernism-postmodernism.

01/10/2007 – 01/07/2010 – Craiova, România 

Licență Filosofie – Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale

Etică, Logică, Filosofia comunicării, Istoria Filosofiei, Filosofia Religiei
Domeniul (domeniile) de studiu

Filosofie 

01/09/2009 – 01/02/2010 – Nantes, Franţa 

Stagiu Erasmus – Universitatea din Nantes

Filosofia existenței, Filosofia tehnologiei, Estetică

01/10/2007 – 01/06/2010 – Craiova, România 

Diplomă Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic – Universitatea din
Craiova 

Psihologia educației, Teoria și metodologia instruirii

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

◦ 

◦ 



Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS
Comprehensiune orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ C2 C2 C2 C1 C2

FRANCEZĂ C2 C2 C1 C1 C1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar  Microsoft Word- nivel
intermediar  Navigare Internet  Utilizare buna a programelor de comunicare(mail
messenger skype)  Microsoft PowerPoint  Microsoft Office  Microsoft office word  Soci
al Media  Microsoft Excel  Zoom  Microsoft Word  Internet Explorer Edge Mozilla
Google Chrome  buna utilizare a retelelor de socializare  Microsoft Word Microsoft Excel
Power Point  facebook page  O bun cunoatere a instrumentelor Microsoft Office  Sky
pe  Google Drive  Buna cunoastere a sistemului de operare Windows  - buna
cunoastere a sistemului de operare Windows  Android  google maps 

Competențe de comunicare și interpersonale

-Abilități excelente de prezentare câștigate prin participarea la multe conferințe naționale și
internaționale.
-Abilități excelente de scriere academică dobândite pe parcursul mai multor ani de activitate
ca cercetător doctorand.
-Abilități interculturale foarte bine dezvoltate ca urmare a studiilor făcute în Franța, precum și
a diferitelor locuri de muncă avute în străinătate care mi-au îmbunătățit lucrul în echipă într-
un mediu multicultural.

COMPETENȚE LINGVISTICE

COMPETENȚE DIGITALE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE



Publicații

Publicații:

'Is Freedom compatible with Moral Neuroenhancement?' în Brain. Broad Research In
Artificial Intelligence and Neuroscience, 2020 [În curs de publicare].
`Problema plăcerii ca parte a fericirii la Aristotel' în Analele Universitatii din Craiova,
Seria Filosofie, Nr. 45 (1/2020). https://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/
2020/Anale45_1.pdf
'Imagine virtuală și cuvânt în societatea contemporană', în volumul Imaginarul. Teorii şi
aplicaţii, coord. Mihaela Pop, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011.

Conferințe

Conferințe:

'Is freedom compatible with moral neuroenhancement?` ținută în cadrul 14th Lumen
International Scientific Conference, Rethinking Social Action. Core Values in Practice,
22-23 Mai 2020. https://www.youtube.com/watch?v=dPKO95Gm61M&t=583s
'On drawing the line between cognitive and moral enhancement' ținută în cadrul
Bucharest-Hokkaido International Workshop on Applied Ethics, Contemporary Issues in
Applied Ethics, 15-16 Decembrie 2016. https://www.ccea.ro/bucharest-hokkaido-
international-workshop-on-applied-ethics-15-16-december-2016/
'How effective is moral bioenhancement?', ținută în cadrul 15th World Lumen
Congress, Iași, 15.04.2016, http://conferinta.info/wp-content/uploads/2016/01/
PROGRAM_WLC2016_-associated_events-2.pdf
'O perspectivă etică asupra circumciziei', ținută la Grupul de dezbateri în bioetică,
CCEA, București, 03-12-2015.
'Autonomia bolnavilor de apotemnophilie', ținută la Grupul de dezbateri în bioetică, C
CEA, București, 03-04-2014.
'Disperarea ca îndoială asupra existenței și certitudinea credinței', ținută la Conferința
Națională Studențească: Filosofie și modernitate: De ce (nu mai) suntem moderni?,
București, 29-30.03.2012.
'Stadiul estetic al existenței la Søren Kierkegaard', ținută la Sesiunea de Comunicări a
Studenților și Masteranzilor in Filozofie ai Universității din Craiova, 29.04.2010.
'Filosofia ca pregătire pentru moarte', ținută la Sesiunea studențească de la
Universitatea Alma Mater, Sibiu, 23.05.2009.
'Filozofie și morală la Erasmus din Rotterdam', ținută la Sesiunea de Comunicări a
Studenților și Masteranzilor în Filozofie ai Universității din Craiova, 15.05.2009.
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Traduceri în limba română

1. Ingmar Persson și Julian Savulescu, Neadaptați pentru viitor: nevoia de bio-ameliorare
morală, Capitolul 10: Bioameliorarea morală ca soluție posibilă, editura All, 2014, pp.
173-229.
2. Julian Savulescu, Îmbunătățirea etică. https://www.argumentesifapte.ro/2013/09/29/
imbunatatirea-etica/
3. Julian Savulescu, Electroceuticele și controlul minții. https://www.argumentesifapte.ro/
2013/11/03/electroceuticele-si-controlul-mintii/
4. Julian Savulescu, Etica editării cărții vieții. https://www.argumentesifapte.ro/2013/11/19/
etica-editarii-cartii-vietii/
5. Jean-Pierre Clero, De la avort la infanticid. https://www.ccea.ro/de-la-avort-la-infanticid/
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<p>-Abilități excelente de scriere academică dobândite pe parcursul mai multor ani de activitate ca cercetător doctorand.</p> 
<p>-Abilități interculturale foarte bine dezvoltate ca urmare a studiilor făcute în Franța, precum și a diferitelor locuri de muncă avute în străinătate care mi-au îmbunătățit lucrul în echipă într-un mediu multicultural.</p>
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