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A absolvit Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații, promoția 1981.

Este expert senior în probleme de dezvoltare a resurselor umane, oferind 
servicii de consultanță, conducere de proiect și training în diverse programe 
de evaluare, implementare și evoluție a proceselor RU din companii românești 
și transnaționale, ce activează în diverse domenii de activitate (telecom, auto 

motive, servicii etc).

Prezinta un interes major pentru partea de educație, participând activ prin colaborarea   cu UPT și alte 
companii la teme, programe sau proiecte în domeniu.

Din 2007 este membru în Consiliul Director al West HR Club, responsabil de relația WHRC cu universitățile 
din regiune.

În perioada 2010 - 2013 a ocupat poziția de director dezvoltare, relații internaționale și resurse umane în 
cadrul CODECS, lider în România în domeniul livrării de soluții integrate privind cunoașterea academică, 
profesională și de consultanță. La Codecs, în parteneriat cu Prospecțiuni, a elaborat si condus proiectul de 
înființare si funcționare a unui Centru de Dezvoltare Profesionala dedicat tinerilor geologi si geofizicieni, 
absolvenți de facultate, pentru a le oferi o inserție cat mai rapida si eficienta in activitatea profesionala.

Timp de 18 ani a activat în cadrul companiei Alcatel, beneficiind de o dezvoltare profesională 
importantă. În perioada 2007 - 2010 a ocupat poziția de director resurse umane pentru Alcatel Europa 
de Sud Est, reușind o creștere a personalului pentru entitatea din România de la 1234 la 1718 persoane. 
Ca Training Center Manager în cadrul Alcatel Romania, a realizat transformarea Centrului de Training 
Alcatel Timișoara în Alcatel University Timișoara(universitate corporatista), incluzând entitatea alături 
de alte 14 unități de formare in cadrul Alcatel University. Ulterior, a contribuit direct la certificarea altor 
două unități ca entități Alcatel University (Cairo și Istanbul). Este primul learning consultant acreditat 
la Paris din cadrul Alcatel University Timișoara (2006) cu un proiect de dezvoltare pentru personalul 
internațional din vânzări al firmei Reichle & DeMassari (Elveția). Din 1999 și până în 2007 a fost 
reprezentantul Alcatel România în relația cu universitățile din Timișoara, București, Cluj, Arad, Iași, 
Belgrad, Zagreb cu scopul de a dezvolta cursuri, laboratoare și alte activități de învățare în concordanță 
cu cerințele pieței muncii în domeniu.

Este inițiator al proiectului Școlii postliceale pentru Liceul de Telecomunicații din Timișoara, în 2007, în 
colaborarea Alcatel - UPT - Liceul PTT.

21


