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 S-a născut pe 21 iunie 1972 la Fălticeni, jud. Suceava. Este absolvent al Institutului Militar de Intendenţă şi 

Finanţe Gheorghe Lazăr Sibiu, promoţia 1992.  

 Din iulie 1992 până în februarie 2005 a lucrat la secretariatul Direcția Informații Militare de la Ministerul 

Apărării. 

 Este licenţiat în Comunicare şi relaţii publice la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii 

Naţionale de Studii Politice şi Administrative.  

 Din octombrie 2006 până în august 2013 a fost ofiţer de informare şi relaţii publice la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă Petrodava al judeţului Neamţ.  

 În anul 2009 a obţinut un Master la Facultatea de Management a Universităţii din Brașov. 

 În luna aprilie 2011 a urmat un Curs de pregătire în acordarea primului ajutor la Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ, 

   În perioada 2012 - 2014 a fost profesor la Şcoala Postliceală Sanitară din Piatra Neamţ. 

   Din martie 2014 până în decembrie 2014 a fost Director al Cancelariei prefectului, după care, până în aprilie 

2015 a fost Consilier în cadrul Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ. 

 În anul 2015 a parcurs Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei Înalţilor funcţionari publici. 

           Începând cu luna aprilie 2015, timp de un an, a fost Secretar de Stat la Ministerul mediului, apelor și pădurilor. 

 Din  octombrie 2016 până în aprilie 2018 a fost Subprefect al judeţului Neamţ, iar din aprilie 2018 este 

director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț. 

 De asemenea, în anul 2017 a urmat Cursul Politică externă şi diplomaţie la Institutul Diplomatic Român. 

 Din anul 2018 este Doctorand al Facultăţii de Inginerie Chimică și Protecția Mediului la Universitatea 

Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi.  

 În anul 2002 a obţinut Crucea Naţională „Serviciul Credincios” clasa a III-a (pentru militari), conferită prin 

Decretul Prezidenţial nr. 968 din 29.11.2002. 

 A urmat mai multe cursuri de formare, are experienţă în managementul organizaţiilor, fiind un specialist în 

comunicare intra şi interinstituţională. 

 Omul este deopotrivă creatura şi creatorul mediului său care-i asigură existenţa fizică şi îi oferă posibilitatea 

unei dezvoltări intelectuale, morale, sociale si spirituale. In lunga şi laborioasa evoluţie a rasei umane pe pământ, a 

sosit momentul în care, graţie proceselor mereu mai rapide ale ştiinţei şi tehnicii, omul a căpătat puterea de a 

transforma mediul său în diverse feluri şi de o manieră fără precedent. (Declaraţia asupra mediului la Conferinţa 

ONU, Stockholm, 1972). 

 Cred că mediul înconjurător ar trebui inclus în chestiunile care ţin de securitatea naţională. Apărarea 

resurselor noastre este la fel de importantă ca şi apărarea graniţelor. În caz contrar, ce ar mai rămâne de apărat? - 

Robert Redford  


