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Sexul Masculin | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/01/2015–Prezent Director and Chief Technology Officer
IT Maniax Solutions SRL-D, Oradea (România) 

- dezvoltare de site-uri si aplicatii web

- cursuri de pregatire in domeniul IT (programare web: HTML/CSS, Front End, Back End, programare 
orientata pe obiecte).

Tipul sau sectorul de activitate Web Development 

01/03/2014–Prezent Web Developer and Consultant
Neobyte Solutions, Oradea (România) 

Activitati de consultanta in IT pentru realizarea de site-uri web, in PHP, Wordpress, MVC frameworks, 
magazine online, jQuery si alte tehnologii web.

01/10/2007–Prezent Sef lucrari inginer doctor
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică i Tehnologia Informa iei, Oradea ș ț
(România) 

Lucrări practice la disciplinele: Baze de Date I i II, Programarea Calculatoarelor I i II, Tehnologii ș ș
Web, Sisteme de Operare I i II; activităţi de cercetare/publicareș

01/01/2008–28/02/2014 Web Developer
East-Tec
Str. Balogh Istvan Nr.17, 410238 Oradea (România) 
http://www.east-tec.com 

Proiecte web ale companiei: refacerea site-ului oficial al companiei, crearea de pagini de oferte 
speciale, crearea de sisteme de livrare automată a licen elor, etc.ț

Tipul sau sectorul de activitate Aplica ii software pentru securitatea datelorț  

01/09/2000–31/12/2007 Marketing and Communications Manager
EAST Technologies
Str. Balogh Istvan Nr.17, 410238 Oradea (România) 
http://www.east-tec.com 

Coordonarea activită ilor de marketing din companie, crearea de pagini de oferte speciale pentru ț
clien i, implicare în activită ile de management al proiectelor de software de securitate.ț ț

Tipul sau sectorul de activitate Aplica ii software pentru securitatea datelorț  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2007–01/09/2013 Doctor in Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Cluj Napoca (România) 
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Titlul tezei de doctorat: "Dezvoltarea de metode si sisteme software pentru stergerea urmelor lasate 
de datele confidentiale in calculatoare"

01/01/2008–15/09/2008 Instructor autorizat Oracle
Oracle, Bucure ti (România) ș

Am absolvit cursurile de “Database Design and Programming with SQL” i “Database Programming ș
with PL/SQL“, ob inând calitatea de instructor autorizat Oracle.ț

01/10/2006–15/03/2008 Diplomă de master
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică i Tehnologia Informa iei, Oradea ș ț
(România) 

Masterat specializarea ”Management în TehnologiaInforma iei”ț

01/10/2001–15/07/2006 Diplomă de inginer
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică i Tehnologia Informa iei, Oradea ș ț
(România) 

tiin a sistemelor i a calculatoarelorȘ ț ș

01/09/1997–15/06/2001 Diplomă de bacalaureat
Colegiul Na ional ”Emanuil Gojdu”, Oradea (România) ț

Profil Informatică Intensiv

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Am dobândit abilită i de comunicare în cadrul activită ilor didactice de la universitate, la conferin e ț ț ț
unde am prezentat lucrări tiin ifice i în cadrul unor proiecte de cercetare i POSDRU în care am fost ș ț ș ș
membru.

Competen ele digitaleț Domeniile mele de interes sunt: programarea calculatoarelor, programare Web, baze de date, 
securitatea datelor i marketing-ul produselor software pe medii online.ș
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