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Oraș
București 

Date de naștere
2.10.1991 

Locul nașterii
București

 

Competențe lingvistice

 English - avansat
Română - nativ 
Germană - începător
Franceză - începător

Experiență

2016 - 2017 Profesor

Teach for Romania, Căscioarele și Vasilați 

Am lucrat ca profestor de istorie și educație civică la nivel gimnazial la școala din 
Căscioarele.
Am lucrat ca profesor de educație fizică și sport la școala pre-gimnazială din Vasilați.

2014 - 2018 Trainer de scriere dramatică

„Scrie desre tine”, Bucharest 

Am condus workshopuri și am creat metode de workshop și exerciții de sciere 
dramatică. Am fost coordonator în cadrul proiectului „Oameni invizibili - un proiect 
de cartografiere prin povestire a zonei Grivița-Matache-Gara de Nord”.

2018 - 2020 Trainer 

Ideo Ideis, Alexandria 

Am susținut mai multe ateliere de filosofie pentru copii.

Trainer 2018 - 2018 

National College „Unirea”, proiectul „ROSE”, sub-project „Citus, Altius, Fortius,” 
Turnu Măgurele 

Am colaborat cu colega mea Andreea Borțun la crearea conținutului unui atelier 
care vizează creșterea gradului de conștientizare și prevenție a violenței în școli. 
Am desfășurat mai multe ateliere cu copii de 12-18 ani. 

2017 - 2020 Preparator universitar

Facultatea de Filosofie, București

Am pregătit și condus seminare cu cinci grupe de studenți din anul unu 
pentru cursul „Originile gândirii europene”.



Greacă veche - nivel mediu

Am pregătit și condus seminare cu patru grupe de studenți din anul doi pentru cursul 
„Filosofia greacă”.
Am organizat și condus alături de colegul meu Remus Breazu „Cercul Scrierilor 
Fenomenologice”.

2020 - presentCo-fondator de proiect 
Teta, București 

În prezent lucrez în colaborare cu regizorul de film Andreea Borțun la crearea unei 
platforme/proiect de artă on-line care să documenteze experiențele trans-
migranților români în urma pandemiei de Covid-19.

2012

2015

 2017 

Studii

Licențiat în filosofie 

Facultatea de Filosofie, București 

Master în filosofie

Facultatea de Filosofie, București 

Candidat la doctorat în filosofie

Facultatea de Filosofie, București  

Meditator 2020-present

În prezent lucrez ca meditator de filozofie prin aplicația on-line Preply. Am 
peste o sută de ore de experiență de lucru cu studenți din întreaga lume: 
Egipt, Coreea de Sud, Anglia, Rusia, Canada și India.

2015

2012

Traduceri

În prezent traduc cartea lui Alasdair Macintyre „Sarcinile filosofiei” din 
engleză în română.

2021 - present

Publicații acadmice

Ways of Seeming in Plato, în RJAP, 2018, vol. I-II, p. xx-xx. 

The Platonic Receptacle: Between Pure Mediality and Determining Cause, 
în RJAP, 2017, vol. XI, p. 21-51.




