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POZIŢIA Cercetător tiin ificș ț

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

17/05/2010–28/08/2010 Games News Editor
Softnews SRL, Bucuresti (Romania) 

Colectarea i sortarea de informatie, prezentarea ei obiectivă. Produc ie de con inut original (opinii, ș ț ț
recomandări). Toate articolele au fost scrise in Engleză.

Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism 

01/03/2012–20/07/2014 Redactor
Academia Ca avencuț
Strada Nerva Traian Nr. 3, Bucure ti (România) ș
http://www.academiacatavencu.info 

Redactarea de reportaje, interviuri, tiri în cheie umoristică.ș

Domeniile acoperite: IT, tiin ă, cultură, politică internă i interna ională.ș ț ș ț

Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

01/10/2011–17/07/2015 Doctor în filosofie
Universitatea din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

- planificarea unei cercetări de lungă durată, cu un grad mare de complexitate;

- experien ă educa ională ob inute în urma seminariilor pe care le-am inut la materiile: Introducere în ț ț ț ț
Filosofie (titular de seminar), Introducere în Logica Modernă (titular de seminar) 

23/05/2014–30/09/2014 Bursier doctorand în cadrul proiectului „Inova ia i dezvoltarea în ț ș
structurarea i reprezentarea cunoa terii prin burse doctorale i ș ș ș
post-doctorale” (POSDRU/159/1.5/S/133675)
Academia Română, Filiala Ia i, Ia i (România) ș ș

01/09/2010–01/03/2011 Absolvent Stagiu Erasmus
Universitate din Barcelona (Spania) 

Filosofie Teoretica

22/06/2009–24/06/2009 Diploma de participare
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti (România) 

Cursa de formare pentru conceperea, dezvoltarea si utilizarea unui curs online prin platforma Moodle.
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01/09/2006–21/06/2009 Diploma de Licenta
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti (România) 

Filosofie/Filosofie Teoretica

01/10/2009–26/06/2011 Diploma de Master
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti (România) 

Istoria si Filosofia Stiintei

09/2002–06/2006 Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Na ional Sf. Sava, Bucure ti (România) ț ș

Profilul studiilor de liceu: tiin ele naturii - bilingv engleză.Ș ț

COMPETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) Romana

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la 
conversaţie

Discurs oral

Engleza C2 C2 C2 C2 C2

Spaniola A2 A2 A1 A1 A1

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 Spirit de echipă; Sociabil; Adaptabil; Comunic u or si eficient cu colegii de proiect; Cooperant.ș

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- leadership (am fost unul dintre coordonatorii echipei de voluntari în cadrul primei edi ii a Festivalului ț
de Film Documentar „One World România” în 2008);

- competen e organiza ionale bune ob inute după ce am făcut parte din echipa de organizare a două ț ț ț
edi ii Bucharest Colloqium in Analytic Philosophy (2011, 2012);ț

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- abilită i pedagogice ob inute în urma seminariilor pe care le-am inut în cadrul Facultă ii de Filosofie ț ț ț ț
de-a lungul ciclului doctoral;

- redactarea rapidă a unui text într-un limbaj clar i coerent (munca în redac ia Academiei Ca avencu);ș ț ț

- abilită i de bază în editare foto/video dobândite în redac ia Academiei Ca avencu;ț ț ț

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea 
informaţiei

Comunicare
Creare de 
conţinut

Securitate
Rezolvarea de 

probleme

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
independent

Utilizator elementar
Utilizator 

independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Utilizator avansat de calculatoare cu sistem de operare Windows. 

Utilizator începător pentru calculatoare pe baza de Ubuntu.

Abilită i Office: utilizator avansat Microsoft Word/Open Office i Microsoft Excel.ț ș
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Alte competenţe Fiind absolvent al Facultatii de Filosofie, am capacitatea de a ma adapta usor la diferite stiluri de 
munca si pot sa invat repede sa ma descurc in contexte noi. De asemenea, fac fata cu succes 
situatiilor in care exista presiune si stres (apropierea unui termen limita etc.) Experienta in teatru si 
muzica.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Articole academice 2010. "Către o fundamentare a teoriilor tip mâna invizibilă prin explica ii darwiniste în tiin ele sociale" ț ș ț
(co-autor împreună cu drd. Radu Uszkai), în Darwin i gândirea evolu ionistă, Mircea Flonta, Laurentiuș ț  
Staicu, Virgil Iordache (eds.), Giurgiu: Editura Pelican.

2012. “The Clash Between Global Justice and Drug Patents: A Critical Analysis" (co-autor împreună 
cu drd. Radu Uszkai), în Public Reason, vol. 4, nr. 1 – 2 (2012): 210-221 (articol indexat BDI).

2012. “Kripke's account of fictional characters" în Revista Română de Filosofie Analitică, vol VI, nr. 2 
(Iulie – Decembrie 2012): 92-104 (articol indexat BDI).

2015. „O paralelă surprinzătoare între concep ia lui Rudolf Carnap i cea a lui Thomas Kuhn cu privireț ș  
la ontologia tiin ei" în ș ț Revista de filosofie, LXII, 1, p. 72–83, Bucureşti, 2015

Conferin eț 2014. „The Value of Scientific Knowledge in Today's World" la Conferin a interna ională „Values and ț ț
Identity in the World of Today" la Ia i, desfă urată pe perioada 21-22 iunie 2014.)ș ș

2012. “The Clash Between Global Justice and Drug Patents. A critical analysis" (co-autor împreună cu 
drd. Radu Uszkai), prezentată la conferin a „Global Justice: Norms and Limits", Bucuresti, 10-12 mai, ț
2012

2009. "Către o fundamentare a teoriilor tip mâna invizibilă prin explicatii darwiniste în tiin ele sociale" ș ț
(co-autor împreună cu drd. Radu Uszkai), prezentată la conferin a „Darwin, evolu ia speciilor i ț ț ș
gândirea evolu ionistă", Bucure ti, 20-21 noiembrie 2009ț ș

coli de varăȘ 2012. "The September School of Social Sciences and Political Philosophy", Centrul de Analiză i ș
Dezvoltare Institu ională i Funda ia Konrad Adenauer, Moeciu, 5-9 septembrie, 2012ț ș ț

Afilieri institu ionaleț Membru în Societatea Română de Filosofie Analitică
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