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EXPERIENȚĂ  
Urban Thinking Festival - Brașov (2018) 
Un festival de elaborare a strategiilor urbane, în care am învățat 

că planificarea „din birou” nu se potrivește mereu cu cea din 

stradă. De aceea implicarea factorilor de decizie „la firul ierbii” și 

parcurgerea spațiilor ce urmează a fi transformate este esențială, 

mai ales în zonele de patrimoniu, pentru o implementare 

sustenabilă a planurilor. 

YPLAN – Placemaking Initiatives – București (2016) 
Ce faci când spațiul urban este dezafectat? Iei atitudine și îl 

transformi. Fix asta am făcut, ca voluntar, împreună cu mai mulți 

elevi de liceu, mergând în comunitățile locale unde urma să 

intervenim, ascultând cetățenii și propunând soluții utile lor. În 

acest fel, comunitatea contribuie direct la implementare. 

EDUCAȚIE  

U.A.U.I.M. – Facultatea de Urbanism (2011-2015) 
Sinergia elementelor ce compun un oraș se poate realiza doar 

cu o planificare integrată, iar dezvoltarea sustenabilă a acestuia 

trebuie privită doar în perspectivă.

în perspectivă.  

 
U.A.U.I.M. – Facultatea de Urbanism (2011-2015) Colegiul Național Sfântul Sava (2007 - 2011) 

Un liceu în care nu înveți doar carte, dar și cum să te comporți 

în societate. Spiritul civic și de comunitate mi l-am definit aici.  

OBIECTIVE 
Transformarea Sectorului 4 dintr-un sector 

dormitor, într-un sector cu activități diverse. 

 

Transformarea Sectorului 4 într-un cartier 

prietenos cu pietonul, cu trasee atractive și 

sigure pentru acesta. 

 

Conducerea Sectorului 4 către un tip de 

mobilitate urbană alternativă, prin 

implementarea P.M.U.D 2016. 

 

Implicarea cetățenilor Sectorului 4 în 

administrația orașului prin dezbateri 

publice și bugetare participativă. 

APTITUDINI 
Gândire strategică: 

Viziune: 

Argumentare critică: 

U.A.U.I.M. – Master de mobilitate urbană (2015-2017) 
O mobilitatea urbană coerentă nu este doar un vis, ci poate 

deveni realitate. Noua paradigmă de mobilitate trebuie 

implementată acum, pentru a păstra pasul cu Europa. 

Suport tehnic – Software de proiectare (2015 – prezent) 
Această experiență m-a ajutat foarte mult să înțeleg și să am 

răbdarea să ascult și să explic, argumentat, de ce o soluție este 

mai bună decât cealaltă. De asemenea, experiența susținerii de 

cursuri în fața oamenilor îmi dă încrederea că pot convinge. 

LIMBI STRĂINE  
Engleză: 

Germană: 


