
Seara Femeilor 
care schimbã România

O seară de sfârșit de martie absolut magnifică, plină de
frumusețe, sensibilitate, echilibru, empatie, pe scurt
feminitate, dar o feminitate care te captivează și te încarcă
de vibrații și sentimente pozitive prin optimismul și
încrederea pe care o degajă simpla prezență a acelor
minunate doamne care urmau să fie premiate la Gala
„FEMEI CARE SCHIMBĂ ROMÂNIA”.

O gală care face parte din seria de evenimente prin care
FINMEDIA și revista Piața Financiară se implică în
dezvoltarea diversității de gen, aducând în plin plan femei
ale căror realizări excepționale pot constitui exemple și
modele demne de urmat.

La Gala “FEMEI CARE SCHIMBĂ ROMÂNIA”, FINMEDIA
a premiat performanţa femeilor manager cu o carieră de
succes, ale căror remarcabile rezultate profesionale, forţă,
dedicaţie, ambiţie şi dorinţă de excelenţă au condus şi vor
conduce la realizări şi schimbări semnificative în viaţa
companiilor din România. Au fost nominalizate doamne
care s-au impus în profesia lor şi care au fost cooptate în
board-ul sau în conducerea unor importante instituţii
financiar-bancare, instituții de stat sau companii din
sectoare economice reprezentative: energie, comunicaţii,
IT, sănătate, farma, retail și altele.
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Într-o atmosferă extrem de
degajată și de primitoare,
moderatorul galei, domnul Dan
Apostol, a invitat să adreseze
câteva cuvinte audienței, pe
invitata specială a Galei, doamna
Ministru al Sănătății, Sorina Pintea.
“Sunt onorată să fiu aici împreună
cu dumneavoastră și mi-aș dori să
fiu una dintre femeile care schimbă
România. În calitate de ministru al
sănătății am posibilitatea să
schimb destine și să influențez în
bine viețile oamenilor  dar a
schimba România înseamnă ceva
mai mult decât atât. Fiecare dintre
noi are puterea să facă o lume mai
bună, să schimbăm în bine
sistemul.  Mă uit la
reprezentantele fundațiilor care
sunt în sală și știu cât de mult
acționează pentru a face lucrurile
să meargă mai bine. Ca mame,
având grijă de copiii noștri

schimbăm în bine România de
mâine. Mi-aș dori să fiu suficient
de puternică ca împreună să
mișcăm lucrurile spre ceea ce ne
dorim.  Am fost ieri în Techirghiol.
Acolo este un sanatoriu care
printre alte lucruri bune tratează și
copii cu deficiențe
neuropsihomotorii și am vrut
neapărat să intru în sala unde
copiii făceau exerciții. Și am văzut
că acei copii își doresc, normal, să
poată să se joace cu alți copii dar
mai presus de toate să fie iubiți. Și
asta m-a făcut să iau decizia să mă
implic tot mai mult în viața celor
care sunt tratați în spitale. Da, îmi
doresc să schimb România în bine”,
a spus printre altele doamna
ministru.
A doua invitată specială a serii este
doamna Madeline ALEXANDER,
Partener, Deloitte România. Domnia
sa a început prin a le spune celor

prezenți la Gală, povestea unei
tinere foarte ambițioase care a
plecat din România în anii 80, nu
neapărat din propria alegere ci
pentru că așa erau circumstanțele la
momentul respectiv. După ce a
făcut studiile în Statele Unite, a
început să își construiască o carieră,
muncea foarte mult, era pasionată
de ceea ce făcea și voia să reușească
în acea comunitate foarte nouă și
foarte diferită de cea din România.
Tânăra are parte de mulți mentori,
are prieteni, se dezvoltă foarte bine
într-un mediu de business destul de
palpitant. În anii aceia industria în
Statele Unite era destul de
puternică, iar la 30 de ani devine
manager într-un Big 8. În anii 90
decide că ar fi foarte provocator să
vină în România să vadă care e
modelul de business și să încerce să
influențeze lucrurile în bine. În
România mentalitatea în zona
profesională era foarte diferită de
ceea ce văzuse în Statele Unite.
“Erau niște diferențe destul de
puternice de exemplu, ca să fie luată
în serios în zona de business, ca să
fie ascultată, o femeie trebuia să fie
însoțită de un bărbat care avea
credibilitate pe domeniul respectiv,
domeniul de audit financiar, sau
chiar să stea cumva în spatele său“.
Totuși, pe măsură ce descoperea
România, începe să își dea seama că
poate să schimbe ceva pentru că
există mult potențial și că ar putea
să pună bazele unei profesii aici.
Faptul că la momentul acela auditul
financiar practic nu exista, o face să
decidă să rămână aici, să o ia de la
capăt, să construiască o carieră de
consultant în audit în viitor. La acel
moment companiile erau evident
conduse de bărbați. Dar, pe măsură
ce lucrurile au evoluat, din ce în ce
mai multe femei au devenit femei de
success, au fost încurajate de
comunitatea de business. “Această

Doamna Sorina Pintea este maramureșancă dar a urmat cursurile unei
facultăți de economie la Cluj-Napoca, la Universitatea “Babeș-Bolyai”. 
A început ca economist și mai apoi șef-serviciu financiar contabil la o
întreprindere forestieră. Cariera domniei sale a continuat în 2005 fiind 
director economic la Direcția Silvică Maramureș. În sectorul sănătății a  intrat
în anul 2009, când a fost numită manager al Spitalului de Pneumoftiziologie
Baia Mare, ca în 2013 să fie numită manager al Spitalului Județean 
de Urgență Dr. Constantin Opriș. Din 29 ianuarie 2018 Sorina Pintea 
este Ministru al Sănătății.
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femeie sunt eu”, a mărturisit
Madeline Alexander. “Am plecat din
România la 12 ani și am ales să mă
întorc pentru că am vrut să fac ceva
diferit. Cred că multe dintre noi pot
face acest lucru. Nu există o formulă
cum să faci dar important este să ai
această mentalitate de a dori să
schimbi ceva. Și am reușit. Eu am
avut privilegiul, prin meseria mea, să
fac radiografia multor bussines-uri
de aici din România și rezultatele
sunt pozitive. Sunt aici de 20 de ani,
sunt mândră că fac parte din această
organizație Deloitte care a luat în
mod foarte serios sprijinirea
femeilor. De altfel, aici în România,
jumătate din management și o
treime din parteneri sunt femei. Am
lansat Deloitte SheXO acum 7 ani, cu
scopul de a susține și de a consolida
comunitatea femeilor de business
din România. Ne-am propus să
construim un mediu propice pentru
ca acestea să aibă succes în poziții
de management și în
antreprenoriat. Și eu zic că am
reușit. Pot spune că succesul
companiilor noastre nu se datorează
femeilor ci lucrului în echipe mixte,
performante, lucru de care trebuie
să fie conștiente ambele părți. În
studiul făcut de noi, femeile erau
percepute ca fiind mai buni
comunicatori, mai analitice, mai
empatice, formau echipe mai ușor,
iar bărbații erau buni conducători,
aveau o planificare strategică, deci
ne putem completa reciproc. În ziua
de azi, cert este că femeile joacă un
rol foarte important, au rezultate
excepționale, există o colaborare
strânsă între femei și bărbați. Este
datoria noastră să mergem mai
departe și să schimbăm lucrurile în
bine. Trebuie să accepți să ai și
eșecuri și să înveți din ele, să te ridici
și să mergi mai departe“, a spus
Madeline Alexander. 
Următoarea invitată a galei este

doamna Cristina Chiriac, autoare a
cărții “Marea privatizare”, singura
carte care tratează și analizează
7.776 de privatizări din România.
“Vă vorbesc în calitate de româncă
împătimită, de președinte a singurei
Confederații naționale pentru
antreprenoriat feminin. Eu, sigur,
am făcut o schimbare majoră în
viața mea pentru că acum, în viața
de zi cu zi, predau tradiții și
obiceiuri moștenite de la părinții
mei, de la bunicii mei”. 
A fondat în 2014 “Flori de ie”,
proiectul său de suflet pe care l-a
dus pe trei continente și cu ajutorul
căruia s-a redescoperit. În el se
regăsesc toate ingredientele pentru
care Cristina Chiriac militează:
antreprenoriat, dezvoltare rurală,
egalitate de şanse, promovarea

valorilor româneşti dar şi a
originilor. Viena, Londra, Shanghai,
Abu-Dhabi, New York, Tokyo, Dubai
sau Moscova sunt doar câteva
dintre capitalele mari unde Cristina
Chiriac a avut curajul să expună ia
românescă, demonstrând astfel că
ia românescă reprezintă cel mai bun
ambasador al României şi
revitalizând în acelaşi timp un
segment important, cel al
meşteşugurilor.  
“După 8 ani de zile de administrație
publică”, a continuat Cristina
Chiriac, „am avut un an sabatic și
am pornit-o pe cărările acestei țări,
încercând să descopăr tradițiile
noastre și am ajuns în zone rurale
mai puțin mediatizate și mai puțin
cunoscute și am întâlnit multe
femei. Am o misiune și trebuie să o

Madeline Alexander s-a alaturat firmei Deloitte din Romania ca Partener în
2002 și a devenit partener coordonator audit şi servicii de risc, după 11 ani de
management în cadrul companiei. Madeline Alexander are o experienţă
impresionanta în audit, 1991 fiind anul care a marcat intrarea sa în acest
domeniu. S-a născut în România, însă a crescut şi a studiat în Statele Unite ale
Americii şi tot acolo a lucrat pentru prima oară ca auditor. Este licențiată în
contabilitate, fiind absolventă a Universității Internaționale din Florida,
Miami. În 1999 a revenit în România pentru a acorda asistenţă companiilor
naţionale şi multinaţionale în audit şi raportare financiară. Madeline
Alexander este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, a
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, a
Institutului American al Contabililor Autorizaţi şi a Institutului Contabililor
Autorizaţi din Georgia, SUA.
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A urmat festivitatea de premiere 
a femeilor pe care redacţia 
le-a nominalizat pentru contribuţia
lor deosebită şi constantă, 
pentru rezultatele profesionale şi
sociale, pentru drumul extrem de
frumos al carierei lor, pentru
succesul obţinut prin
performanţele lor, cu trofeul
FEMEI CARE SCHIMBĂ ROMÂNIA.

duc la capăt. Se spune despre femei
că sunt individualiste, egocentriste,
că își doresc să iasă în evidență și că
ar face echipă mai repede cu un
bărbat decât cu o femeie.
Antreprenoriatul este ca o relație
extraconjugală. E ca și cum trebuie
să pilotezi un avion și deși nu știi
dacă va fi vânt sau ceață, tu trebuie
să duci acel avion plin cu pasageri la
destinație. Pasagerii mei sunt
femeile din mediul rural. Încerc să le
asigur o continuitate la locul de
muncă. În 2018 am construit
singura Confederație națională
pentru antreprenoriatul feminin
formată din patronate din întreaga
țară. Schimbarea poate veni doar
de la noi. Nu putem să fim toți
angajați în sistemul public și nici nu
putem pleca cu toții din țară. Dacă
vrem un viitor pentru copiii noștri,
singura soluție este să creăm
valoare în țara noastră.  Eu nu am
plecat din țară și nici nu o voi face
iar copii mei vreau să studieze în
România și să rămână aici și să
aducă plusvaloare țării.”

Cristina Chiriac este doctor în economie al Academiei Române şi are o vastă
expertiză în management. În anul 2012 a decis că se regăseşte cu adevărat în
zona de antreprenoriat, pe care în prezent o susţine cu toate forţele. 
A primit titlul de Ambasador al antreprenoriatului feminin şi titlul de Mentor al
antreprenoriatului feminin, titluri acordate de către Comisia Europeană. Este
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Antreprenorilor, una dintre cele mai
importante  asociaţii non-profit pentru antreprenoriat ale cărei baze le-a pus
în 2013, împreună cu mai mulți antreprenori. În anul 2017, alături de alte

antreprenoare, pune bazele primei construcţii patronale dedicate
antreprenoriatului feminin şi astfel se naşte Confederaţia Naţională 
pentru Antreprenoriat Feminin, a cărei preşedintă este.
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Simona OPRIŞ
Legal Director, Garanti Bank România

Aurelia COSTACHE
Partener, EY ROMANIA, Liderul

Departamentului de Advisory & Liderul
CESA Intelligent Automation 

Flavia POPA
Secretar General, 

BRD - Groupe Société Générale

Cristina CHIRIAC
Președinte, Confederația Națională

pentru Antreprenoriat Feminin

Nicoleta MUNTEANU
Managing Partner, 
EURO INSOL SPRL

Carmen RADU
Membru al Directoratului FRC - 

Fondul Român de Contragarantare

Dana GRUIA DUFAUT
Managing Partner, Avocat fondator,

GRUIA DUFAUT LAW OFFICE

Mirela IORDAN
Country Manager Pfizer România

Doina Cornelia CEPALIS
CEO TeRox Prod

Carmina DRAGOMIR
CEO, Metropolitan Life

Elena STOICA
Director General Proxima Moda 

şi Tricotton Junior

Raluca CONSTANTINESCU
Asociat Coordonator şi membru

fondator al SCP  “Constantinescu şi
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Simona Maria MISCHIE
Director General Adjunct și membru al

Consiliului de Administraţie,  Banca
Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Dana ABABEI
Preşedinte, Asociaţia Naţională a

Evaluatorilor Autorizaţi din România
(ANEVAR), Director Executiv CMF

Alina Mihaela TOMA
Director General FGCR 

Maria GRAPINI
Europarlamentar, 

Ex-Preşedinte al Asociaţiei Femeilor
Antreprenor din România

Mihaela Lucica POPA
Director – Vicepreședinte al

Comitetului de Direcție, CEC Bank

Elena KLEININGER
Vicepreședinte Consiliul Concurenței

Laura TONCESCU
Partener KPMG, Head of KPMG Legal –

Toncescu și Asociații

Simina Maria BĂIAŞU
Vicepreședinte Executiv Operaţiuni,

Idea::Bank S.A.

Adriana ALEXANDRU
Director General, Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare în
Informatică, ICI București

Mihaela Venoria PROICEA
Manager general, 

Clinica Medicală BIO ORTOCLINIC

Sînziana MAIOREANU
CEO, Aegon România

Camelia Luisiana DOBRINESCU
Avocat fondator, 

Dobrinescu Dobrev SCA
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Irina Sanda CAJAL-MARIN
Subsecretar de Stat, Ministerul Culturii

şi Identităţii Naţionale

Gabriela FOLCUŢ
Director Executiv, 

Asociaţia Română a Băncilor

Mirela CĂLUGĂREANU
Director General, Direcţia Generală

Regională a Finanţelor Publice

Carmen Iosefina RUSMIR
ADMINISTRATOR UNIC, Zoppas

Industries România şi Serbia 

Oana Petrescu, 
Turnaround Manager, Blue Air

Maria Florenţa DOBRIN
Director General H&E Reinert S.R.L.

Graziela Elena VÂJIALĂ
Vicepreşedinte ANFPISDR - Autoritatea
Naţională pentru Formare Profesională

Iniţială în Sistem Dual din România

Ioana FILIPESCU
Partener Consultanță în Fuziuni 

și Achiziții, Deloitte Romania

Corina POPESCU
Director General al companiei 

Electrica

Adela JANSEN
Director Executiv Resurse Umane 

al Grupului BRD – 
Groupe Société Générale

Irina KUBINSCHI
Director Executiv Resurse Umane,

Raiffeisen Bank

Dr. Oana TABAN
Fondator & Director General 

DENT ESTET


