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M-am născut în Medgidia, în anul revoluției, într-un moment în care istoria României a luat calea 
către democrație. Am crescut la 10 km de oraș, în comuna Tortoman, în mijlocul unei familii 
împlinite, în sânul căreia am primit o educație sănătoasă care și astăzi îmi ghidează viața. Prin 
educație, am reușit să îmi autodepășesc condiția și astfel am ajuns să studiez economie la 
București și să mă implic în multe proiecte educaționale și de voluntariat. Astfel am înființat o 
asociație caritabilă prin care în cei șapte ani de activitate, am ajuns la mii de copii din mediile 
defavorizate. Pornind de la problemele observate în cadrul acțiunilor noastre și știind că timpul 
nu mai are răbdare cu noi, iar implicarea reprezintă singura soluție, din anul 2016 am devenit 
activ și în sfera politică.   



O ȘANSĂ EGALĂ LA EDUCAȚIE

   Am copilărit în satul Tortoman din județul Constanța, unde am urmat Școala Generală 
“Ion Ghica” și mai apoi Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia. Când mă 
gândesc la primii ani din viață, mă gândesc la colegii de școală, la alergatul pe pășunile satului și 
la oamenii dragi și simpli de la țară, care mi-au fost aproape și mi-au oferit primele lecții de viață 
care mă ghidează și azi. 
 Privind în jurul meu, am înteles că “munca sfințește locul” și tentat să intru cât mai repede 
în câmpul muncii, m-am înscris initial la cursurie profesionale, cu speranța că în doar câțiva ani, 
voi putea ajunge să cunosc o meserie din care să mă întrețin. Văzându-mi entuziasmul pentru 
învățătură, profesorii mi-au recomandat să continui studiile liceale și sub îndrumarea lor,la finalul 
liceului aveam să iau o decizie decisivă pentru viitorul meu, aceea de a mă înscrie la facultate în 
București. 

 Drumul spre capitală l-am făcut cu multă ambiție și hotărâre, având misiunea să le arăt 
colegilor și prietenilor mei că că îndrăzni să spere la mai mult de la viață.  Am urmat cursurile 
Facultății de Economie și Turism din cadrul Universității Romano-Americane, unde am 
cunoscut oameni ce m-au introduce în sfera implicării civice, prin proiecte educaționale și de 
voluntariat. 

 Ulterior, am urmat cursurile Masterului de Comunicare Politică și Marketing Electoral, 
la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde am cunoscut oameni 
care mi-au influențat decisiv drumul către implicarea în comunitate. A fost perioada în care, prin 
implicarea mea în proiecte internaționale de tineret, am avut șansa să călătoresc și să descopăr 
lumea. 

  Educația și dezvoltarea tinerilor, în special a celor cu mai puține șanse la startul în viață, 
continua să fie o temă importantă în activitatea mea civică și politică. Am înteles din propriul 
exemplu, că sub îndrumarea potrivită, orice copil are șansa să se dezvolte la adevaratul lui 
potential, dar pentru asta este nevoie atât de susținere financiară cât și de dascăli care să 
creadă în ei.   



IMPLICAREA ÎN COMUNITATE

 Dorința de implicare în comunitate m-a determinat ca in anul 2013 sa fondez organizația 
non-guvernamentală Community Aid Romania, în cadrul căreia organizam proiecte sociale, 
educaționale și sportive și încurajăm tinerii să fie implicați în comunitate. Pe lângă actiunile 
caritabile pe care organizația le desfășoară pentru copiii din centrele de plasament și din zonele 
defavorizate, o altă reușită notabilă este înființarea Centrului de Tineret din Medgidia. Acolo am 
format un nucleu de tineri implicați, alături de care desfașuram proiecte europene de educație 
non-formală, de informare și de promovare a sportului și fair play-ului.
 
 Determinarea și optimismul uneori naiv, m-au ajutat să organizez în anul 2013 campania 
“Facem echipă cu Gabriel”, o actiune umanitară pentru ajutorarea refugiaților din Siria, acolo 
unve am reușit să ajungem cu medicamente, echipamente medicale și alimente. Această reușită 
mi-a dat încredere că și lucrurile ce par initial imposibile, se pot atinge prin muncă, perseverență 
și îndrăzneala de a crede în visul tău.

 Acestea și dorința constantă de noi provocări le-am luat cu mine și în mediul profesional, 
iar în prezent sunt directorul unei fabrici producătoare de brânzeturi din Urziceni, jud. Ialomita. 
Acolo conduc o echipa de peste 40 de oameni iar misiunea noastra este aceea de a crește 
producția și de a intra pe mai multe piețe. (Atașez CV-ul pentru experienta profesională.)  

 Atat în activitatea profestională cât și prin implicarea în comunitate am învățat să fiu atent 
la nevoile celor din jurul meu și am început să creionez proiecte de dezvoltare. Totuși am realizat 
că deși implicarea în comunitate este vitală, este nevoie de un sistem politic performant pentru 
a putea implementa proiecte de lungă durată și a avea un impact real. Așadar, îmi doresc să 
aplic cele învățate într-un mod susținut, prin implicarea mea în administrația publică. Am făcut 
voluntariat pentru foarte multe cauze și voi continua să mă implic pentru a pune umărul la o lume 
mai bună, pentru o Românie mai frumoasă și optimistă.



POLITICA ESTE DESPRE OAMENI

 Politica este despre oameni! Acesta este crezul după care mă ghidez încă din primul 
moment în care am luat decizia de a intra in politica. 

 In 2016, la doar 25 ani am candidat independent in localitatea in care m-am nascut, acolo 
unde am obtinut un scor încurajator, primarul din acel moment fiind reales la o diferență de 
doar șapte voturi.   

 Câteva luni mai târziu, după ce am cunoscut oamenii din spatele proiectului politic USR, 
am ajuns la concluzia că împreună cu o echipă în ale cărei valori mă regăsesc, cu oameni care 
au intrat în politică pentru a schimba sistemul corupt, voi putea reuși mult mai mult decât aș 
putea de unul singur. Am fost ales al doilea candidat al USR la Camera Deputatilor din partea 
judetului Constanta iar campania sustinută pe care am dus-o în intreg judetul, m-a adus și mai 
aproape de oameni și nevoile lor. 

 In ultimul an, drumul vietii m-a adus în orașul Urziceni, unde am înteles rapid problemele 
cu care acest oraș se confruntă și nevoile din comunitate. Eu am adus cu mine dorința de 
implicare și schimbare, și sunt pregătit pentru intrarea în arena politică. 

 Viziunea mea politică pornește, în primul rând, de la recâștigarea încrederii cetățenilor 
în institutia ce ii reprezinta, iar rezultatele USR la ultimele tururi de alegeri au demonstrat ca 
atunci când faci politică cu oameni competenți, cetățenii te răsplatesc.

Pentru primaria Urziceni imi doresc transparența totală a administratiei publice, accesarea 
de fonduri europene, atragerea investitorilor privați în oras, dar și un sistem de învățământ 
performant, proiecte de dezvoltare pentru comunității și un sistem de sănătate funcțional.  


