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 Licența în comunicare și relații publice, șef de promoție (2004-2008);

 Master în comunicare managerială și resurse umane (2008-2011) cu dizertație de nota 10;

 Master în consiliere și orientare în carieră (2009-2011) cu dizertație de nota 10;

 Absolvent al Universității Virtuale de Afaceri (2004-2005);

 Certificat internațional ca NLP practitioner (2004-2005);

 Certificat acreditat ca LAB Profile consultant (2006);

 Certificat acreditat ca Identity Compass (2007, 2020);

 Inspector de resurse umane recunoscut de Guvernul României (2008);

 Trainer autorizat recunoscut de Guvernul României (2007);

 Absolvent al unui profil matematică-informatică, intensiv informatică în cadrul Liceului de Informatică din
Iași (2004);

 Absolvent  al  programelor  de inteligență emoțională  și  analiză  tranzacțională  realizate  și  oferite  prin
Andre Moreau și Anne de Graaf de către Y Voir Clair, Centrul de formare și dezvoltare profesională
IKON și Asociația Română de Analiză Tranzacțională (al cărui membru am fost), cu recunoaștere din
partea Colegiului Psihologilor din România;

 Absolvent al unui curs de formare mentorat organizat de CENTRAS Constanța, membru fondator al
Federației  Europene de Mentorat  pentru Fete și  Femei,  sub supervizarea unui psiholog membru în
Comitetul Director al Federației Europene de Mentorat;

 Absolvent al unui curs de psihodramă și prevenirea abuzurilor în familie (2005-2006);

 Absolvent al programului  de acreditare și formare ca Mental Health Facilitator,  statut recunoscut de
Organizația Mondială a Sănătății;

 Membru fondator al Asociației Române de Coaching (2008) și coautor al Codului de Etică al Coach-ului
din România și al procedurii de practică în peer-coaching disponibile și folosite de membrii asociației în
profesiile și întâlnirile lor;

 Membru fondator al Asociației Consilierilor din România (2010);

 Membru și autor al Asociației cu profil psihosocial ”Mente in pace” (2013);

 Intervievat și/sau invitat la numeroase emisiuni în calitate de autor și/sau specialist (TVR2, TVR3, TVR
Iași, Digi TV, Nașul TV, Estrada TV, Prima TV);

 Intervievat în/pentru publicațiile românești de presă scrisă ”Ziarul financiar”, ”Gândul”, ”Esquire”. 

 Coautor al revistei ”Economia Online” (2013-2017) alături, între alții de Valentin Lazea (economistul șef
al  Băncii  Naționale  a  României)  și  Cristian  Păun (director  executiv  în  cadrul  Societății  Române de
Economie);

 Fondator al grupului internațional ”Metaprograms Experts” (2007) ce a reunit experți mondiali de vârf în
domeniul metaprogramelor din programarea neuro-lingvistică;

 Câștigător al campaniei Campionatul Național de Blogging (ediția I, 2012) organizat de Blogal Initiative;

 Câștigător al locului 1 al unui concurs de proiecte de management și marketing (EconomMix, 2005);

 Câștigător al locului 1 la concursul național de blogging cu tema ”Fii eroul școlii tale” (2013);

http://discerne.wordpress.com/


 Câștigător al premiului pentru cel mai bun articol în dezvoltare personală (Ionuț Ciurea, 2007);

 Câștigător al premiului pentru cea mai originală lucrare în psihologie (2005) la Conferința Națională de
Psihologie și Științe ale Educației, publicată ulterior în revista ”Psihologia Azi”;

 Premiat în 2002 cu Diploma Arhimede pentru simț de observație și perspicacitate și în 2001 cu diploma
Newton pentru gândire logică (+bacalaureatul la logică);

 Fondator a 4 bloguri, din care 2 colective, din care unul a intrat în 2012 în topul primelor celor mai bune
și accesate 150 de bloguri din România, conform zelist.ro;

 Autor în revista ”Psihologia Azi” (2005-2007), care ocupa la vremea respectivă cupa locul 1 în România
pe segmentul revistelor premium;

 Autor a 5 cărți publicate (2005, 2008, 2012, 2014, 2015), din care Ce (mai) înseamnă succesul la școală
recenzată cu 5 din 5 stele pe blogul de critică ”bookblog.ro”, una din cele mai importante surse de
evaluare critică populară pentru cărți în România;

 Coorganizator, administrator, participant și promotor al unei școli de film din România (2008-2009);

 Fotograf în cadrul proiectului ”Urmărește-mă, un scop” de Flavia Cioceanu (2010);

 Broker de pensii private (2007-2008);

 Agent de asigurări (2009);

 Manager a zeci de proiecte profesionale;

 Am lucrat la primul meu angajator ca redactor cultural pe întregul oraș Iași la 16 ani, în 2001, la revista
”Nopți Albe”. 


