
Varianta PR: 

Cu o energie pozitivă și o dorință de a ajuta oamenii să se dezvolte, Alin este tânărul antreprenor 

care inspiră alți tineri să aibă încredere în ideile lor și să își dezvolte propria afacere. A studiat în 

străinătate, dar s-a întors în țară să ajute și să construiască alături de cei din jurul său o societate 

fericită și sustenabilă. Așa a ajuns să coordoneze programul național ,,Vreau să fiu antreprenor!”, 

care are scopul de a promova gândirea antreprenorială în rândul tinerilor din România și de a crea 

comunități locale de antreprenori. Proiectul a ajuns să fie cunoscut atât în țară cât și în Republica 

Moldova, iar peste 27.000 de studenți și elevi au luat parte la evenimentele desfășurate sub umbrela 

,,Vreau să fiu antreprenor!” Un antreprenor bun este un om care crede în inovație, iar Alin 

coordonează acum unul dintre cele mai ambițioase proiecte din România: Insights provoacă 

companiile să se descopere prin ochii unor tineri creativi și plini de energie. Elevii și studenții 

coordonați de Alin prin Insight identifică problemele organizației și vin cu soluții concrete, iar 

companiile partenere au șansă să inoveze prin ideile și creativitatea acestora. Alin este totodată Vice 

Curator al hubului Global Shapers din București (o inițiativa World Economic Forum) ce reprezintă o 

rețea de huburi la nivel global. De asemenea, este Membru de Board fără drept de vot în cadrul 

Digital Communication Network, o organizație internațională ce conectează profesioniști din era 

digitală dintr-o varietate de domenii pentru a genera idei, soluții, unelte și produse pentru zona de 

business, autorități publice, organizații civice sau media. Tot Alin a coordonat în trecut un program 

de pre-accelerare în cadrul Aspire pentru startup-urile ce au o componentă socială, s-a ocupat de un 

proces pe zona de conținut în HP și a experimentat zona de management consulting la Ensight. 

 

Traducere din engleza: 

Alin este ceea ce se numește "multipotentialite" contribuind in comunitatea globala pe domeniile de 

antreprenoriat si inovație. Antreprenor si investitor la baza, crede cu tarie intr-o lume fericita si 

sustenabila. Coordoneaza in Romania programul national "Vreau sa fiu Antreprenor" care are scopul 

de a promova gandirea antreprenoriala in randul tinerilor din Romania si de a crea comunitati locale 

de tineri antreprenori. Recent a inceput un nou program construit pe baza asezata de "Vreau sa fiu 

Antreprenor" care se numeste Inisghts si este axat pe zona de inovație. Prin acesta urmareste sa 

sprijine companiile din Romania sa inoveze prin ideile si creativitatea tinerilor. Alin este totodata 

Vice Curator al hubului Global Shapers din București (o inițiativa World Economic Forum) ce 

reprezinta o retea de huburi la nivel global dezvoltata si coordonata de tineri remarcabili din punct 

de vedere al potențialului, realizărilor si convingerea lor in a crea o schimbare la nivel de comunitate. 

Este Membru de Board fara drept de vot in cadrul Digital Communication Network, o organizație 

internațională ce conectează profesioniști din era digitală dintr-o varietate de domenii pentru a 

genera idei, solutii, unelte si produse pentru zona de business, autoritati publice, organizatii civice 

sau media. 

Anterior a mai coordonat un program de pre-accelerare in cadrul Aspire pentru startupurile ce au o 

componenta sociala, a coordonat un proces pe zona de continut in HP si experimentat zona de 

management consulting la Ensight. 

 


