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A

Dacă Putin
ar fi fost Putina…

ștept cu nerăbdare, la fiecare lansare a unei noi
ediții a publicației noastre dedicate galei „Femei
care schimbă România”, să citesc răspunsurile la
cele câteva întrebări pe care redacția le adresează
doamnelor care au fost nominalizate pentru deja
cunoscutele premii acordate de revista „Piața Financiară”.
Lecturez cu deosebită plăcere și urmăresc cu mare atenție
părerile, gândurile, observațiile, amintirile așternute pe
hârtie de aceste minunate doamne, ale căror rezultate
personale și profesionale sunt nu numai de apreciat dar și
de admirat. Simt emoția din fiecare frază, dorința de a
mulțumi celor din jur, hotărârea de a merge mai departe.

Nici din această ediție nu lipsesc cuvintele de apreciere
la adresa echipelor cu care au lucrat într-o atmosferă de
transparență, onestitate, comunicare clară și consistentă,
și cărora le datorează satisfacția multor realizări asumate
împreună. Pentru că, pe drumul acesta al carierei
este extrem de important să ”reușești să construiești și
relații personale, și o rețea de suport, și cel mai important,
o familie.”

Sunt femei puternice, și am să o las aici pe doamna
Argentina Tătaru, manager dar și poet, să ne spună ce
înseamnă acest lucru: „o femeie puternică, renaște, speră,
este tolerantă, iubește, zâmbește, se bucură, își îngrijește
pasiunile vechi și generează altele noi, este mereu
curioasă, se lasă fascinată de frumos și îl cultivă, prețuiește
prietenia, are grijă de imaginea sa, dar este mai mult decât
o imagine. O femeie puternică se lasă inspirată, dar este
inspirație pentru alții, toate gesturile, cuvintele, acțiunile și
deciziile ei, presupun naturalețe, energie, curaj, atitudine.
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O femeie puternică își descoperă visurile și întreprinde
ceva pentru a le trăi, este creativă și își lasă amprenta, întrun ritual de feminitate, pe toate clipele, de la primul surâs
al dimineții, până în liniștea serilor târzii.
O femeie puternică se reevaluează, se redefinește, se
privește des în oglindă și în adâncul sufletului”. Minunat!
Și o altă caracteristică a femeilor puternice este aceea că
sunt optimiste. În toate aceste interviuri deși au
recunoscut tragedia vremurilor în care trăim, impactul
devastator al pandemiei și amenințarea apocaliptică a
acestui conflict de lângă granițele noastre, nu se
resemnează, ci ne îndeamnă să găsim putere, solidaritate,
resurse pentru a depăși cu bine aceste obstacole.

Cred că aceste femei puternice care sunt motivate de
dorința de a face bine și de a avea un impact pozitiv asupra
celor din jur, asupra companiilor sau instituțiilor pe care le
conduc, pot fără îndoială să își asume conducerea unor
națiuni, pot fi alese șefi de state, lideri care inspiră, îți dau
încredere, curaj că lumea poate merge mai departe. În
mod sigur o asemenea femeie nu ar trimite fiii atâtor
mame să moară pe meleaguri străine, să ucidă și să
bombardeze spitale, gări, școli sub pretexte discutabile,
ci ar folosi diplomația, empatia, puterea de convingere
și dorința de pace și echilibru.
De aceea, un gând ciudat nu îmi dă pace:
Ce s-ar fi întâmplat dacă Putin ar fi fost Putina?
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Interviuri
cu premiantele Galei
Ca la fiecare ediție a galei, le-am provocat pe minunatele doamne care se mândresc cu o carieră
excepțională, adevărate modele pentru toți cei care vor, femei sau bărbați, să atingă nivele
profesionale și manageriale înalte, să răspundă la câteva întrebări puse de redacția revistei.
Răspunsurile acestora despre viața lor personală, socială și profesională, despre greutăți, eforturi,
încercări și speranțe, sunt pline de emoție, de sinceritate și arată cât de implicate, de preocupate,
de câtă grijă și responsabilitate au avut pentru cei din jur, familie, prieteni, colegi. Credăm că lectura
acestor interviuri vă va face multă plăcere și vă va motiva în tot ceea ce faceți.

1.

Faceți parte din galeria femeilor de
succes, ale celor care reușesc prin
implicarea lor să schimbe fața
României. Care au fost începuturile
și cum a fost parcursul acestui
drum spre succes, spre reușită?
Care au fost pașii importanți,
etapele care au contat? Dacă priviți
înapoi, a fost greu, a fost ușor?

2.

Trăim o perioadă extrem de dificilă
și nu numai datorită pandemiei, ci
și a efectelor nefaste asupra
mediului economic, scumpiri,
inflație, ca să nu mai spun de
apăsarea unui posibil război lângă
România. Cum vedeți această
perioadă și la ce ne-am putea
aștepta? Vom putea, veți putea
trece peste?

3.

Georgeta clinca

Nici o femeie nu s-a născut
puternică, dar toate femeile își
doresc să ajungă să fie puternice,
sigure pe ele, independente, având
un cuvânt de spus în orice
domeniu s-ar afla. Care credeți că
sunt principalele calități ale unei
femei puternice?
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Simona Diana BaCiU

Fondator al programului proFesori Fericiți pentru românia și
transylvania college, președintele Fundației transylvania college

Mereu vor apărea evenimente neprevăzute
pe care trebuie să le depășim
Simona Baciu este un antreprenor și
un inovator în domeniul educației, cu o
carieră recunoscută la nivel național și
internațional, deținătoare a premiului
Lifetime Award acordat în cadrul Galei
British International School din Londra.
Speaker, Trainer, scriitor și mentor, este
un vizionar și un agent al schimbării în
domeniul educațional, care militează
pentru ideea de învățământ centrat pe
starea de bine a profesorilor și elevilor.
La începutul anilor '90, după ce predase
timp de opt ani ca profesor într-un liceu
din Cluj-Napoca, a concluzionat că
educația românească avea nevoie de o
schimbare în toate, de la mentalitate, la
metode de predare și curriculum. Astfel,
în 1993, a deschis grădinița Happy Kids,
urmând ca mai apoi să înﬁințeze
Transylvania College, care este astăzi o
școală internațională de elită.
A fondat “Profesori fericiți pentru
România”, primul program național
pentru starea de bine a profesorilor și
elevilor. A publicat, împreună cu Susan
Shapiro, “The Teacher Within”/”Profesorul
din tine”, scrisă sub forma unui ghid
practic și eﬁcient de conștientizare și
dezvoltare a rezilienței emoționale,
primită cu mult entuziasm de cititorii din
întreaga lume. Se implică și activează în
multe organizații educaționale și de
business, din țară și din străinătate cum
ar ﬁ: Romanian Business Leaders,
Clusterul de Educație C-EdU, Fundația
Regală Margareta a României, Global
Connections și Round Square.
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1.

Chiar dacă îmi aduc aminte cu drag
de începuturi, de primele cântece și
jocuri pe care le învățam seara
târziu, după ce îmi terminam planul de
lecție, nu a fost ușor, dar ceva din interiorul
meu îmi dădea putere. Am simțit asta încă de
la început, pentru că m-am izbit de rezistența
la schimbare a unor colegi și prieteni care nu
au crezut că educația poate avea și altă
perspectivă în afara celei în care au fost ei
crescuți și educați. În acea perioadă, soțul
meu, Dan, a fost alături de mine și a știut că
împreună putem ajunge să realizăm ceea ce
ne-am propus.
Îmi amintesc faptul că, la începutul anilor
’90, eram profesoară de tehnologie la liceul
„Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca. Mă
duceam zi de zi la școală și mă așezam cu
drag la catedră. Azi, îmi dau seama că în
acele vremuri catedra simboliza statutul
profesorului și realizez cât de greu le-a fost
colegilor mei să renunțe la ea. Îmi iubeam
profesia. Însă am simțit că fericirea mea nu
era deplină și ceva lipsește: comunicarea
deschisă și înțelegerea dintre elevi și
profesori. Soțul meu împărtășea aceleași
gânduri, motiv pentru care, în 1993, am
deschis împreună grădinița „Happy Kids”,
într-un apartament. În anii ce au urmat,
conceptul „Happy Kids” a luat amploare și
am înființat școala Transylvania College,
recunoscută la nivel național și internațional
și care se bucură, atât de acreditare
românească, cât și de acreditare britanică.
Până acum, mii de copii ne-au trecut pragul.
Astăzi, aproximativ 700 de elevi din 34 de
țări de pe 6 continente studiază în școala
noastră.

În 2008, am fost foarte aproape să pierdem
totul. Începusem construcția primului
campus românesc. Fundația școlii era
săpată, iar noi, din cauza crizei financiare,
ne-am trezit că nu mai aveam bani să plătim
salariile. La construcții nici nu ne mai
puteam gândi. Cu câteva luni înainte de
criza financiară, semnasem pentru un credit
mare. Înglodați în datorii, ne-am gândit cum
putem să mergem mai departe. Situația care
ni s-a întâmplat ne-a ajutat să creștem și m-a
învățat să nu o iau ca un eșec personal. Visul
era încă acolo, să aducem inovația în
educație, căutând permanent soluții. Mantra
mea era „Never give up”, iar, în final, acest
mindset m-a ajutat să întâlnesc oamenii
potriviți la timpul potrivit și să trecem
împreună peste cele mai mari provocări.
Copiii noștri, Tudor și Ruxandra, au simțit
toate aceste provocări, marcându-i diferit pe
fiecare, dar într-un mod tacit ne-au arătat că
ne susțin pentru a reuși să ne îndeplinim
visul. Au fost mulți oameni care, de-a
lungul timpului, ne-au sprijinit și au crezut
în noi. Acest lucru ne-a dat puterea și
bucuria ca, astăzi, eu să vă împărtășesc
povestea de azi.

2.

Pot spune că indiferent de perioada
vieții în care ne aflăm, mereu vor
apărea evenimente neprevăzute pe
care trebuie să le depășim. În ultimii ani am
învățat, mai mult ca oricând, cât este de
important să fim conștienți de modul în care
gândim, cât de bine ne putem gestiona
emoțiile și sentimentele, pentru a putea face
față provocărilor zilnice.
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Nu au trecut încă pandemia și efectele pe
care aceasta le-a avut asupra noastră, că a
apărut o altă provocare și mai mare: războiul
din Ucraina. Toate aceste situații ne provoacă
pe fiecare din noi, pentru a ne uita cu mai
multă recunoștință la ceea ce avem, a aprecia
sănătatea și pacea, pe care până acum le-am
considerat de la sine înțelese. În aceste
vremuri, crește puterea rezilienței emoționale
care ne ajută să trecem peste toate încercările
care vin înspre noi. Nu știm cum vor continua
toate acestea, dar ce știm cu siguranță este că
fiecare din noi dorește să ofere sprijin și
ajutor. Este un moment critic pentru poporul

ucrainean, însă noi toți, uniți, putem să îi
ajutăm să treacă peste grijile și fricile pe care
le au.
Stresul și trauma sunt răspunsuri psihologice
și emoționale la un eveniment sau o
experiență care este privită ca fiind profund
tulburătoare. Ele sunt privite prin ochii
tuturor, însă fiecare va avea propriul răspuns
unic la același eveniment. În momentul de
față, ne așteptăm ca oamenii sa fie
debusolați. Vorbim în ultima vreme cu mame
din Ucraina, iar ceea ce ne-a surprins a fost
speranța lor că se termina și se vor întoarce
acasă, în siguranță.

Nu știm când se termină. Totuși, ce putem
face este să fim un suport pentru perioada lor
de greutate, nesiguranță, de disperare, lucru
care este simțit, atât de ei, cât și de lumea
întreagă. Având aceste contexte, eu, alături de
colegii mei, suntem aici pentru ei. Am creat
un cadru unde profesorii pot vorbi, pot învăța
despre cum să dea dovadă de reziliență sau
cum să depășească experiențele traumatice
când primesc sprijinul necesar.
Știu că pentru mulți dintre noi, în această
perioadă, este greu să fim optimiști. Fiecare
este preocupat de ceea ce se va întâmpla
mâine, poimâne sau peste o săptămână. A trăi
aprilie 2022
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în momentul prezent reprezintă o
conștientizare nu doar a celor rele, ci și a
lucrurilor bune care au loc acum. Pentru
fiecare moment putem încerca să fim
recunoscători, pentru ca, în timp, să reușim să
depășim provocările. Atunci când primești o
sămânță, ea reprezintă un dar al creșterii, al
transformării, iar ceea ce facem noi astăzi,
prin diferite gesturi, este să dăruim niște
semințe care aduc speranța. Deși n-o vom
vedea cum crește, cei care le-au plantat se vor
bucura de transformarea lor. Plantăm semințe
ale încrederii, ale speranței, iar atât timp cât
sunt oameni care plantează semințe,
umanitatea nu va dispărea.

3.

Pentru mine, femeia puternică este
cea care nu se lasă judecată după
aparențe, sparge barierele sociale, și
aduce empatia, compasiunea, echilibrul. Nu se
lasă demotivată de lipsa încrederii celor din jur
și luptă pentru ceea ce-și dorește. Știe ce vrea și
își urmează visul. Este atentă la ce poate face
mai bine și ce are de învățat din fiecare
experiență. Pășește cu încredere, vorbește cu un
ton calm, mediu ca intensitate și își calculează
fiecare mișcare. Uneori este imprevizibilă.
Aș mai adăuga că o femeie puternică prezintă
un echilibru între realitate și dorință, are
autonomie și control, însă știe că și alții au
dreptate și acceptă diferite puncte de vedere.
Știe să-și argumenteze perspectivele, însă este
și adepta diplomației.
O femeie puternică nu înseamnă că ea trebuie
să facă lucruri mărețe. Ea știe să facă diferența
în comunitatea în care trăiește, prin exemplul ei
personal de integritate, generozitate și
demnitate. O femeie puternică este cea care
inspiră, îți dă încredere, curaj că lumea poate
merge mai departe. Ea își inspiră copiii,
prietenii, familia, în primul rând, ca mai apoi să
fie văzut ca un lider de opinie care aduce cu
multă blândețe empatie, compasiune și dreptate
în tot ceea ce face.
O femeie puternică nu este mereu o femeie
care conduce un „imperiu”, ci este, în primul
rând, o femeie care se conduce pe ea și aduce
o parte din ea în comunitatea din care face
parte. O femeie puternică este o mamă care șia pus copiii în mașină și a plecat la mii de km.
căutând libertatea.
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Prof. dr. Lavinia RaȘCĂ
președinte c.a. eXec-edu
proFesor strategie și antreprenoriat aseBuss

Sunt recunoscătoare
pentru satisfacțiile
mele profesionale
Lavinia Rașcă este una dintre acele
femei extraordinare, cu o activitate
debordantă, ﬁind profesor, consultant,
manager, antreprenor, având peste 30 de
ani de experiență. A absolvit ASE
București și este doctor în economie.
S-a specializat la școli de afaceri
prestigioase: Harvard Business School,
Washington State University, IESE
Barcelona, AOTS Osaka, Cambridge
University, Vlerick Business School,
Columbia University etc. Are la activ mii
de ore de predare, ﬁind apreciată pentru
stilul său clar, practic, interactiv. În 2019,
Learning Network i-a decernat medalia
de argint în training. Este consultant
pentru antreprenori și a contribuit la
lansarea și dezvoltarea a numeroase
afaceri precum și la pregătirea altor
consultanți. Este autor sau coautor a 15
cărți și zeci lucrări științiﬁce publicate în
țară și în străinătate. Membră
fondatoare ASEBUSS, unde predă în
programele EMBA și MBA
Antreprenorial. Membră fondatoare
EXEC-EDU, unde a creat o echipă de
peste 40 de experți, împreună cu care a
dezvoltat zeci de tipuri de programe,
pentru peste 20.000 de manageri și
antreprenori. Este membră fondatoare și
prima președintă a PWN Romania.
A fost inclusă în numeoase Topuri de
femei de succes.

1.

Ceea ce am întreprins ca profesor,
consultant, antreprenor, a pornit de
la viziunea împărtășită de cei care
am fondat ASEBUSS Business School, în
1993: cea de a crea o școală modernă, diferită
de cele existente atunci în țară, în care să
formăm lideri capabili să conducă afaceri
performante și să comunice de la egal la egal
cu omologii din întreaga lume. Eram o echipă
tânără și entuziastă de profesori, specializați
în cele mai prestigioase școli de afaceri din
SUA, dornici să aplicăm ceea ce învățasem
pentru a contribui la schimbarea României.
ASEBUSS a fost recunoscută de Business
Intelligence Unit ca prima școală de afaceri la
standarde americane din Europa Centrală și de
Est. Astăzi ne mândrim cu aproape 2000 de
absolvenți ai programelor Executive MBA și
MBA Antreprenorial - manageri și
antreprenori care gestionează cumulat zeci de
mii de angajați și bugete de miliarde de euro,
premiați sau incluși în TOP-uri naționale și
internaționale. Pentru a extinde gama de
programe de dezvoltare destinate managerilor
și antreprenorilor, aceeași echipă de fondatori
am lansat EXEC-EDU, companie de top de
executive-education, consultanță și coaching,
care are aproximativ 20.000 de absolvenți și a
primit, în 2019, medalia de aur la Festivalul
Learning Network.
Sunt recunoscătoare pentru satisfacțiile mele
profesionale: interacțiunea cu studenții și
cursanții; consultanța oferită în vederea creării
și dezvoltării de afaceri, pe care le văd
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prosperând; programele internaționale în care
am fost implicată; activitatea de cercetare și
participarea la conferințe internaționale;
publicarea de articole și cărți. Nu în ultimul
rând, activitatea de management pentru
dezvoltarea ASEBUSS și în special a
EXEC-EDU, pe care l-am condus, ca director
general, până în 2021; construirea echipei de
experți EXEC-EDU de care sunt mândră și
împreună cu care am conceput și livrat
programe ce ne-au adus notorietate și
reputație. Fiind pasionată de ceea ce fac,
având libertatea și responsabilitatea
propriilor decizii, nimic nu mi s-a părut
dificil, oricâte ore pe zi și zile pe săptămână
am muncit.

2.

Pandemia a fost, în toată lumea,
un test de reziliență și un impuls
pentru schimbările care erau de
mult anunțate și necesare, dar nu se
produceau. Pericolul ne-a scos din starea de
confort și ne-a dat energia și inspirația
necesare pentru adaptarea la noile tendințe
din mediu, prin noi modele de business,
digitalizare, un nou mod de a munci. La
ASEBUSS și EXEC-EDU am trecut testul
transformărilor, nu fără eforturi, dar cu brio.
Am învățat și ne-am adaptat rapid și am
încredere că o vom face în continuare.

3.

Femeile s-au dovedit a fi
responsabile, corecte, organizate,
comunicative și apropiate de
semeni, capabile să conducă echipe creative
și performante. Tehnologia le ajută acum să
acționeze și în domeniile care cer forța fizică.
Inechitățile de gen le îngrădesc încă succesul:
în ultimii ani, ele au înființat de trei ori mai
multe afaceri decât bărbații, care însă nu
cresc; au ocupat funcții manageriale, dar
destul de puține au ajuns la top. Ca să
reușească, este nevoie să fie mult mai
competente, mai puternice și mai reziliente
decât bărbații. Să se cunoască, să aibă
încredere în ele și să persevereze. Nu în
ultimul rând, să-și creeze rețele de relații,
care să le ofere informații, sfaturi și sprijin.
aprilie 2022
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iLeana Botez

mBa,Head oF listing & coordonator program educație Financiară
«Fluent în Finanțe», Bursa de valori București

Femeia puternică dă dovadă de curaj
în tot ce face
Este unul dintre pionierii pieței de
capital din România, având o experiență
în acest domeniu de peste 27 ani.
Din 1995 lucrează la Bursa de Valori
București și are o bogată experiență în
domeniul corporativ. În prezent, Ileana
Botez coordonează activitatea de
admitere la tranzacționare, precum și
programul de educație ﬁnanciară „Fluent
în Finanțe”. Este absolventă a MBA
Romano-Canadian, specializarea
Finanțe, a Facultății de Finanțe și Bănci a
ASE, a Facultății de Științe Juridice și
Administrative a Universității Creștine
Dimitrie Cantemir, precum și trainer
atestat de ANC. Este implicată activ în
asociații ca voluntară, în calitate de
Președinte interimar al Professional
Women’s Network Romania din august
2021 după 5 ani de mandat ca
Vicepreședinte Femei in Consiliile de
Administrație, ca Vicepreședinte
Asociația Administratorilor
Independenți, membră a Asociației
Analiștilor Financiari-Bancari din
România (AAFBR) si Asociația
Consilierilor Juridici din Sistemul
Financiar-Bancar (ACJSFB). Este mentor
și mentee în cadrul PWN Romania și a
coordonat organizarea a 3 programe în
cadrul PWN România, Academia
Women on Boards.
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1.

Mi-a plăcut întotdeauna să mă
implic în proiecte noi cu
perspective, iar înfiinţarea Bursei
de Valori Bucureşti, proces început în Banca
Naţională a României în primii ani după
1990, şi-a pus amprenta semnificativ pe
evoluţia mea profesională şi m-a creionat ca
actualul expert pe piaţa de capital. O echipă
bine închegată, formată din tineri dornici să
construiască într-un mediu propice, împreună
cu consultanţi externi au reprezentat cele mai
importante ingrediente pentru ca misiunea
Centrului de Proiectare şi Implementare a
Pieţei de Capital din România să fie dusă la
bun sfârşit în 1995, când Bursa a redevenit
realitate după o pauză de 48 de ani. Un
proiect la care privesc cu multă mândrie,

uitându-mă la primii paşi ai pieţei de capital
locale. De atunci am continuat să îmi aduc
contribuţia la continua dezvoltare a Bursei,
având o paletă largă de responsabilităţi care
m-au ajutat să învăţ rapid, să mă adaptez, să
coordonez echipe, să fiu flexibilă. Pasiunea
continuă față de domeniul de activitate,
interacţiunea cu oameni extraordinari, uman
şi profesional, experienţa practică dobândită,
cât şi pregătirea profesională suplimentară şi
complementară au constituit pârghiile
principale care m-au sprijinit să pot face faţă
cu succes la multiplele provocări în cei peste
27 de ani de viaţă bursieră. La aceştia s-au
adăugat şi ultimii 6 ani de voluntariat care au
completat în mod constructiv activităţile
profesionale şi în care m-am regăsit pe
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deplin, susţinând comunităţile respective.
Privind retrospectiv, în urmă, sunt mulţumită
cu cea mai mare parte a deciziilor luate în
decursul carierei, chiar dacă unele au fost
dificile, dar s-au dovedit a fi înţelepte şi luate
la timpul lor. Principiul pe baza căruia am
evoluat este că atât timp cât faci cu pasiune nu
resimţi greul la momentul respectiv.
Important este să fii mulțumit cu tine însuţi şi
cu ce ai reuşit să realizezi pe parcursul vieţii şi
să mergi cu capul sus.

2.

Sunt o fire optimistă şi echilibrată
care mă ajută să trec de cele mai
multe ori peste multe situaţii
dificile. Tocmai de aceea pun întotdeauna în
față pozitivul. Desigur, ceea ce s-a întâmplat
în ultimii 2 ani a fost cu totul neaşteptat şi a
trebuit să ne adaptăm din mers şi să învăţăm
să facem faţă la o multitudine de situaţii cu
care nu eram obişnuiţi. Încărcătura
emoţională şi-a pus amprenta asupra rutinei,
vieţii în ansamblul său, iar complexitatea
acestor fenomene este şi mai mare pentru că
s-au succedat unul după altul fără a avea o
perioadă de relaxare. În mod evident
presiunea asupra noastră va continua
deoarece nu putem prevedea încheierea
evenimentului nefast aflat în curs de
desfăşurare, ţara noastră fiind mult mai
afectată ca urmare a localizării teritoriale.
Impactul va fi pe toate planurile şi se va
resimţi la nivel economic, social, cultural, a
sănătăţii şi educaţiei. Numai păstrându-ne
spiritul pozitiv vom putea să trecem peste
această perioadă extrem de dificilă pentru
România şi eu asta voi continua să fac.

3.

Femeia puternică dă dovadă de
curaj în tot ce face, este
perseverentă şi are încredere în
forţele proprii. Curajul este dat de
competențele şi abilităţile dobândite în viaţa
profesională în mod special. Perseverenţa
este rezultatul dorinţei continue de a pune în
practică gândurile şi proiectele pe care le
dezvoltă. Şi nu în ultimul rând, încrederea se
naşte ca urmare a implicării şi experienţei
dobândite pe parcursul carierei şi a
rezultatelor pozitive obţinute.
aprilie 2022
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vioLeta CiUReL

proFesor asociat aseBuss, mangement consultant, intelicon srl

1.

Creativitatea, inovaţia, adaptarea rapidă la schimbare
vor fi obiective principale pentru toate companiile
Violeta Ciurel are peste 25 de ani de
experienţă în poziţii executive de top în
domeniul asigurărilor în diferite ţări din Europa
şi din alte continente; a lucrat pentru două
grupuri ﬁnanciare globale – NN/ING (14 ani) şi
AXA (peste 10 ani) în domeniul asigurărilor ca
CEO în companii din România şi Portugalia, în
roluri de CEO regional pentru grupuri de ţări
din Europa. A avut responsabilităţi
importante la nivel global şi regional în ţări din
America, Europa şi Asia. A fost Preşedintă a
Consiliilor de Administraţie (Boards of
Directors) pentru multe companii de asigurări
şi pensii din România, Bulgaria, Cehia,
Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina,
Luxemburg, Turcia, în diverse organizaţii
profesionale din SUA şi Europa. A absolvit
Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, a urmat
diverse programe de dezvoltare managerială şi
de leadership la Harvard Business School SUA,
şi în mod speciﬁc, training de leadership la ING
Business School şi AXA Academy. Are o
experienţă didactică vastă de peste de 20 de
ani, începută în 1983, la Academia de Studii
Economice din Bucureşti, Catedra de Relaţii
Economice Internaţionale unde a devenit
profesor universitar în anul 2009. A fost
premiată în repetate rânduri, în mod speciﬁc,
pentru asigurări, a primit recunoaştere locală
şi internaţională prin premiile speciale oferite
de Autoritatea de Supraveghere Financiară,
pentru contribuţia la dezvoltarea industriei
asigurărilor în România şi, respectiv, un
premiu special oferit LIMRA Europe Ltd pentru
realizări profesionale de excepţie, contribuţia la
dezvoltarea pieţei asigurărilor de viaţă şi
sprijinul acordat LIMRA (septembrie 2006).
Este pasionată de dezvoltare personală,
coaching şi mentoring, de crearea, dezvoltarea
şi consolidarea unor echipe motivate şi
performante.
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Am avut mai mult decât un singur
început. „Primul”a fost cel legat de
învăţământul superior, facultatea
de Relaţii Economice Internaţionale din
cadrul Academiei de Studii Economice,
unde am predat mulţi ani, mi-a plăcut mult
şi m-am simţit împlinită; am reuşit să îmi iau
titlul de profesor universitar, ceea ce a fost
pentru mine o mare încununare a tuturor
eforturilor şi muncii mele de până atunci.
”Al doilea” început a fost cel în care am
decis să lucrez la o companie multinaţională
în România – la NN Asigurări de Viaţă, unde
nu am fost convinsă că voi rămâne mult
timp, crezând că voi continua activitatea în
domeniul educaţiei. Realitatea mi-a
contrazis gândurile iniţiale şi iată că am
petrecut mai mult de 25 de ani în business-ul
de asigurări în România şi pe alte
continente. A fost foarte important, în primul
rând, că am acceptat propunerea de a mă
alătura acestei companii unde am învăţat
foarte mult, unde am progresat în
dezvoltarea mea personală – profesională şi
managerială şi unde am contribuit la
performanţele companiei. Au contat foarte
mult încrederea care mi-a fost acordată de
CEO-ul companiei, faptul că am fost lăsată
să îmi exercit rolul fără restricţii, că am avut
resursele necesare şi echipe cu oameni
profesionişti, dedicaţi şi valoroşi. Ulterior,
am acceptat provocarea de a lucra în mai
multe ţări atât în cadrul acestui grup, cât şi
ulterior în grupul AXA. Au contat dorinţa de
a învăţa şi a performa, munca temeinică,
adaptarea la diverse culturi naţionale şi
organizaţionale din multe ţări, înţelegerea
nevoilor tuturor organizaţiilor în care am
lucrat, comunicarea. Am avut susţinerea
necondiţionată a familiei fără de care nu aş fi

putut să am aceste realizări profesionale. Au
fost, evident, şi provocări, dar le-am trecut
pe toate cu bine.

2.

Este cu adevărat o perioadă dificilă.
Nimeni nu se aştepta la pandemie,
generaţia noastră nu a trecut prin
aşa ceva şi, de aceea şi „rezolvarea” ei la
nivel global a necesitat mult timp după ce a
luat, din nefericire şi multe vieţi omeneşti;
după doi ani de restricţii şi schimbări de mod
de viaţă pentru toată populaţia lumii, un alt
mod de lucru, aproape că ne obişnuisem;
pandemia a adus cu sine şi alte probleme
datorită interacţiunii sociale reduse pentru
persoane de toate vârstele. Aceşti doi ani ne-au
adus într-o nouă normalitate, mult diferită de
cea anterioară pandemiei. Tehnologia a fost
de mare ajutor pentru că economia să
funcţioneze. Am văzut companii în care
proiecte de dezvoltare digitală trenau de mult
timp şi odată cu „work from home”, au reuşit
să le implementeze în două săptămâni,
continuând activitatea în toate aspectele ei.
Criza a generat o schimbare radicală a
modelelor de business, a comportamentelor
de consum care nu vor mai reveni la
modelele anterioare crizei. Dimensiunea
„fizică” a muncii este diferită acum; criza a
adus în prim plan grija pentru sănătatea
fizică, psihică şi siguranţa oamenilor. Munca
hibridă va continua, comerţul on-line va
continua să se extindă împreună cu serviciile
conexe; automatizarea, robotizarea şi
inteligența artificială se vor extinde şi
accelera. Creativitatea, inovaţia, adaptarea
rapidă la schimbare vor fi obiective
principale pentru toate companiile pentru a
se diferenţia şi poate, în scurt timp, pentru a
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Războiul de lângă noi este apăsător,
îngrijorător, nedrept, revoltător, un război
ridicol pornit din senin, imposibil de
imaginat în Europa în secolul XXI. Sunt
convinsă că sancţiunile economice fără
precedent impuse acum Rusiei vor avea un
impact foarte mare asupra economiei ei;
acestea vor demonstra încă o dată că
interacţiunile economice, comerciale,
investiţiile etc. între diverse țări susţin
dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea
nivelului de trai al populaţiei, iar lipsa lor
aduce opusul. Dacă în această fază,
consecinţele economice şi chiar cele sociale
sunt încă reduse, pe termen mediu şi lung,
vor fi majore; nu mă refer strict la impactul
material imediat, ci la încrederea pe care
partenerii externi o mai pot avea pe termen
lung pentru a investi în această ţară.
Recâştigarea ei – dacă va mai fi cazul - poate
dura mult şi va fi un proces foarte laborios.
Viitorul va demonstra.
Cum văd această perioadă? Este unică,
dificilă, dar trebuie să ne adaptăm, să nu ne
pierdem nici cumpătul şi nici optimismul.
Vom fi nevoiţi să ne revizuim priorităţile, să
fim mai raţionali, să cheltuim mai puţin, să
nu mai facem risipă, să evităm
consumerismul care şi la noi a luat proporţii
mari. Să evităm reacţiile exagerat
emoţionale şi să gândim pe o perspectivă mai
îndelungată.

3.

rămâne în business. Cu toate schimbările,
stilul de leardeship trebuie să se adapteze
nevoilor şi aşteptărilor oamenilor. Noua
normalitate obligă la o participare mai largă a
angajaţilor la deciziile companiilor, la
dezvoltare personală, flexibilitate, la crearea

unui mediu în care angajaţii să se simtă
confortabil. Priorităţile principale ale leaderului de astăzi vor fi legate de transformare,
rolul leader-ului va fi preponderent de coach,
vă trebuie mai multă investiţie în oameni şi
susţinere a echipei.

Consider că sunt câteva elemente
esenţiale care ajută o persoană să fie
puternică. Am să menţionez câteva:
muncă şi dedicare, grijă, susţinerea şi
abordarea pozitivă a echipei, dorinţa de
dezvoltare personală, echilibru, încredere în
potenţialul propriu, setarea priorităţilor
optimism şi gândire pozitivă, învingerea
temerilor şi confruntarea lor înţeleaptă,
comunicare deschisă, curaj, respect,
disciplină.
Şi nu în ultimul rând, fii tu însăţi, trăieşte
valorile tale în fiecare clipă. Integritatea –
valoare morală indiscutabilă pe care orice
leader trebuie să o aibă. Inovaţie, deschidere
la nou, anticipare ,viziune, delegare, curaj, să
nu depinzi de nimeni, viteza în decizie sunt
de asemenea esenţiale.
aprilie 2022
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aLina PaUL

director general, do security

Nu trebuie să-i lipsească niciunei femei empatia,
emoţia şi dorinţa de a se autodepăşi
Cu o experiență de 10 ani acumulată
în domeniul bancar, dintre care trei ca
director, Alina Paul este în prezent
Director General al unei companii care
oferă servicii de securitate.
Este o femeie care a reușit într-un
domeniu asumat de bărbați, iar pentru ea
determinarea este unul dintre atuurile
necesare unui mediu care este dominat de
masculinitate. Alături de echipa sa, a
urcat compania pe prima poziție în topul
ﬁrmelor brașovene. Camera de Comerț și
Industrie Brașov a numit-o “Managerul
Anului”. Multă muncă, tenacitatea și
leadership (nativ) sunt atribute care i-au
conferit succesul scontat. După 4 ani,
a perseverat, făcând din Do Security
imaginea etalon pentru protecția
companiilor, dar și a persoanelor ﬁzice
din estul Transilvaniei. Spune că DO
SECURITY înseamnă profesionalism,
dedicare și implicare pentru siguranța ta.
Este președintele CONAF – Confederația
Națională pentru Antreprenoriat Feminin
– sucursala Brașov, soție si mamă a doi
copii minunați. Profesionalim, dedicare,
tenacitate, leadership, sunt cuvinte care
ne duc cu gândul la o doamnă de excepție,
cu rezultate de excepție.
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1.

La început de drum visam să
cuceresc lumea şi să o transform în
frumos, să ajut oamenii şi să fiu un
reper de profesionalism, curaj şi îndrăzneală
pentru mulţi. Odată cu trecerea timpului am
realizat că dacă nu pot cuceri lumea, o pot
transforma prin acţiunile mele în frumos şi,
astăzi, încerc să ajut oamenii să se simtă în
siguranţă. Vremurile dificile pe care le trăim
ne întorc la valorile primare învăţate în cei
7 ani ai copilăriei: credinţă, speranţă,
siguranţă!
Nimic nu este uşor în viaţă, cu atât mai mult
să clădeşti o afacere într-un domeniu
preponderent al bărbaţilor. Am sărit practic
din barca corporatistă, bancară, în
antreprenoriat, unde am simţit că îmi este de
fapt locul. Însă cu tenacitate, perseverenţă şi
multă muncă, reuşita în afaceri nu s-a lăsat
mult aşteptată. Cred că pentru a reuşi trebuie
în primul rând să îţi doreşti acest lucru şi să
lupţi ca, într-o zi, visul tău să devină
realitate. Astăzi, după ani de muncă şi
eforturi susţinute, pot spune că am reuşit ca
un business cu 500 de angajați să
funcţioneze, şi mai mult decât atât, să
performeze în condiţii economice nefaste.
Dacă mă uit în urmă, zâmbesc nostalgic şi
îmi amintesc multiplele nopţi nedormite,
calcule peste calcule făcute şi refăcute,
strategii scrise pe hârtie azi şi care mâine nu
mai erau valabile din cauze independente
nouă şi multe alte provocări care au
contribuit, fiecare în felul ei, la consolidarea
unui business de succes. Am descoperit că în
afaceri nu este vorba doar despre profit, ci
este despre omenie şi parteneriate, nu este
doar despre muncă continuă ci este şi despre
inspiraţie de moment, curaj şi de ce nu,

noroc în unele situaţii şi, nu în ultimul rând,
am descoperit că este despre oameni,
angajaţi, alături de care trebuie să
construieşti o echipă. Fără aceste
ingrediente, produsul final - afacerea ta - nu
va dăinui în timp. Asta am încercat să fac în
cadrul DO Security: să strâng laolaltă
profesionişti în domeniul securităţii, să creez
un mediu de lucru favorabil profesionalizării
şi dezvoltării personale, să încurajez
iniţiativa fiecărui angajat şi să-i motivez,
pentru că doar astfel putem construi pe
termen lung şi putem transforma fiecare
provocare într-o oportunitate.

2.

După doi ani pandemici, în care am
simţit fiecare nevoia de a fi în
siguranţă şi protejaţi, iată-ne acum
într-o situaţie şi mai dificilă, cu un război în
desfăşurare la graniţele ţării. Evident că din
ce în ce mai mult, nevoia de a fi protejaţi
sporeşte la nivel psihologic individual,
motiv pentru care, pe noi, ca şi societate de
servicii de securitate, ne-a ajutat şi condus la
creşteri într-o perioadă dificilă din punct de
vedere economic. Pot spune că în timp ce
anumite activităţi şi-au închis porţile, piaţa
serviciilor de securitate s-a dezvoltat.
Tendinţele viitoare sunt de adaptare la noile
tehnologii şi inovare în domeniu, cât şi de
continuare a tendinţei de creştere începută în
anii anteriori. Din acest punct de vedere
suntem optimişti, însă evident că, contextul
economic general şi riscurile aferente
identificate prin criza energetică, criza
umanitară, cea economică declanşată la
nivel mondial se vor resimţi şi asupra
afacerii noastre.
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3.

O femeie nu se naşte puternică, însă
devine puternică odată ce
conştientizează că are pentru ce să
lupte: familie, afacere, carieră etc. Ca femeie,
nu trebuie să îţi lipsescă încrederea şi curajul.
Femeile puternice au curajul să exprime ce

gândesc. În orice moment! Ele nu se tem de
judecata altor persoane şi nu se lasă
descurajate de nimeni. Cred în puterea pe
care o au şi afişează mereu o atitudine
încrezătoare. De asemenea, cred că nu
trebuie să-i lipsească niciunei femei empatia,

emoţia şi dorinţa de a se autodepăşi. Femeile
puternice au toate motivele să trăiască în
prezent. Ele se bucură de fiecare clipă şi sunt
conştiente că orice acţiune pe care o fac în
momentul actual le va aduce mai aproape de
obiectivele lor.
aprilie 2022
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aRgentina tĂtaRU

director divizia eXplorare – producție, s.n.g.n. romgaz s.a

o fidelitate onorantă
de peste 30 de ani în romgaz
Absolventă a Facultății Forajul
sondelor și Exploatarea Zăcămintelor
de Petrol și Gaze, doctor în Științe
Inginerești, domeniul Mine, Petrol și
Gaze, cu numeroase specializări,
caliﬁcări, atestări cu relevanță în
domeniu, Argentina Tătaru are o
experiență de 31 de ani pe segmentul
gazelor naturale. Activitatea sa a început
în anul 1990, la S.N.G.N. Romgaz S.A și a
continuat în această companie, fără
întrerupere, până la momentul actual.
Profesional, a urcat ierarhic, treaptă cu
treaptă, de la inginer, la Șef Serviciu
Tehnologii de Extracție și Inginerie de
Zăcământ, inginer Șef Exploatare,
Director al Sucursalei Mediaș, Director
General Adjunct Exploatare – Explorare,
Director Direcția Producție, în prezent
ﬁind Directorul Diviziei Explorare –
Producție. Are o bogată activitate
științiﬁcă, ﬁind autor și coautor a peste
30 de articole publicate sau prezentate la
conferințe naționale și internaționale în
domeniul gazelor naturale. În perioada
2006-2019 a fost cadru didactic asociat,
titular de curs și laborator, la
Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu,
Facultatea de Inginerie. În CV-ul său se
strecoară în mod inedit și o componentă
literară, Argentina Tătaru publicând
două volume de poezie, ,,Parfumul
neliniștilor” și ,,Colecția de erori”, precum
și numeroase poeme și eseuri în reviste
literare din România.
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Mă voi devoala puțin…Eu m-am
născut în Transilvania, într-o zonă
unde se află unul dintre cele mai
mari zăcăminte de gaze naturale din
România, care a fost introdus în exploatare
în anul 1913. Tatăl meu a lucrat în acest
domeniu, așa că mi-am petrecut copilăria,
adolescența, auzind zilnic detalii picante
despre întâmplări sondărești, toate aceste
aspecte prefigurând o meserie cumva
predestinată. Încă de la începutul carierei
mele, nu am ezitat niciodată să las tocurile
deoparte și să mă încalț în bocanci, deoarece
îmi doream ardent să învăț meseria și în
teren, la sondă. Așa am înțeles că este o lume
deosebită, cu oameni pregătiţi să desfăşoare
o activitate specială, cu reguli de muncă şi
de convieţuire aparte. Am înțeles că este
nevoie de disponibilitate de timp, dar și de
disponibilitate sufletească, de seriozitate, de
trudă, de un spirit aparte, pentru a contribui
la derularea episoadelor unice și
spectaculoase prin care adâncurile tăcute

sunt provocate să vorbească. Ulterior,
urcarea pe scara profesională s-a petrecut
datorită comunicării clare și consistente,
transparenței, onestității, asumării. Dacă
privesc în urmă, văd o fidelitate onorantă de
peste 30 de ani în Romgaz, satisfacția unor
realizări în echipă și viața mea suprapusă
peste o mică parte din istoria gazelor
naturale, ceea ce generează, datoria morală
de a continua.

2.

În timpul pandemiei, din spatele
obloanelor trase am iscodit
destinul, timpul, pământul, și
mi-am dat seama că lumea își măsoară
valoarea în altceva, nu mai funcționează
automat, repede, programat, repetitiv,
rutinat, ca atunci când alergam deseori cu
aceiași pași, aceleași greșeli, contracronometru. Atunci lumea s-a oprit, iar
pământul a început să respire puțin, lumea
s-a oprit, dar sufletele noastre nu, ne-am dat

„Conflictul care a izbucnit la granița României a creat
spaime suplimentare, a generat o perturbare de amploare
pe piețele mondiale, iar paradigma în care este prinsă
acum economia, respectiv prețuri record în toate
sectoarele, trebuie indiscutabil atenuată, ajustată, prin
soluții urgente, pragmatice, pe termen scurt și mediu, la
nivel național, regional, global.”
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seama că nu suntem invincibili, așa că unii
dintre noi, am devenit poate mai buni, mai
calzi, mai generoși, mai responsabili. Bursele
au continuat să lucreze, însă impactul
pandemiei asupra mediului economic a fost
consistent, și dintr-o dată totul s-a agravat și
am început să avem senzația că suntem actori
într-un film care frizează razant
apocalipticul. Conflictul care a izbucnit la
granița României a creat spaime
suplimentare, a generat o perturbare de
amploare pe piețele mondiale, iar paradigma
în care este prinsă acum economia, respectiv
prețuri record în toate sectoarele, trebuie
indiscutabil atenuată, ajustată, prin soluții
urgente, pragmatice, pe termen scurt și
mediu, la nivel național, regional, global.
Cred că în acest moment, nu trebuie să
risipim timpul intrând într-un vârtej rebel și
neuniform, ci dimpotrivă, să-l dilatăm, cu
inteligență, valorificându-ne potențialul de
care dispunem, să fim confidenți seriozității,
soluțiilor economice care să atenueze un
scenariu sumbru, și nu în ultimul rând, să fim
confidenți speranței.

3.

Trăind la început într-un spaţiu
misogin, supusă, tăcută, decorativă,
dar totuşi utilă, femeia a simţit
nevoia regândirii şi rescrierii rolului său.
Cerându-şi drepturile, femeile Revoluţiei
franceze au dat tonul, pentru ca ulterior, în
secolele următoare, femeia să îndrăznească
alte tipuri de emancipare. Astăzi, o femeie
puternică, renaște, speră, este tolerantă,
iubește, zâmbește, se bucură, își îngrijește
pasiunile vechi și generează altele noi, este
mereu curioasă, se lasă fascinată de frumos și
îl cultivă, prețuiește prietenia, are grijă de
imaginea sa, dar este mai mult decât o
imagine. O femeie puternică se lasă inspirată,
dar este inspirație pentru alții, toate gesturile,
cuvintele, acțiunile și deciziile ei, presupun
naturalețe, energie, curaj, atitudine. O femeie
puternică își descoperă visurile și întreprinde
ceva pentru a le trăi, este creativă și își lasă
amprenta, într-un ritual de feminitate, pe toate
clipele, de la primul surâs al dimineții, până în
liniștea serilor târzii. O femeie puternică se
reevaluează, se redefinește, se privește des în
oglindă și în adâncul sufletului.
aprilie 2022
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aLina RaDU

partener, coordonar al practicii de Banking & Finance, nndkp

Nici un drum nu este greu dacă poți să îl
parcurgi cu încredere în tine și în cei din jur
Alina Radu este unul dintre cei mai
experimentați avocați bancari din
România, specializați în drept bancar și
ﬁnanțări. În ultimii 20 de ani, a
coordonat proiecte care au contribuit în
mod semniﬁcativ la evoluţia sistemului
ﬁnanciar-bancar din România, prin
dezvoltarea şi extinderea cadrului de
reglementare aferent serviciilor
ﬁnanciare, şi prin fuziuni şi achiziţii în
domeniul bancar. Valoarea sa
profesională este recunoscută de cele mai
prestigioase publicații de Top Ranked din
lume, Chambers and Partners, Legal 500
Hall of Fame, Legal 500, IFLR 1000 etc.
A absolvit Facultatea de Drept a
Universității din București în 1997 și a
urmat cu succes mai multe cursuri
postuniversitare. Chiar după absolvire a
intrat la cunoscuta casă de avocatură
NNDKP, ﬁind promovată ca Partner în
2004. Este șefa departamentului bancar
și ﬁnanciar și și-a dezvoltat expertiza pe
parcursul a peste 24 de ani de experiență
practică într-o gamă largă de proiecte.
Totodată, a contribuit la proiecte de
ﬁnanțare în valoare de peste 5 miliarde
EUR. Alina este unul dintre cei șapte
avocați din România evidențiați în
Hall of Fame al Legal 500.

16

aprilie 2022

1.

Am ales profesia de avocat cu
aproape 25 de ani în urmă pentru
că am considerat că sistemul
legislativ este un instrument esențial de
protecție a drepturilor și libertăților și un
mijloc de cunoaștere și de modelare a
relațiilor între oameni sau între companii,
dar și a interacțiunilor între oameni și
companii. Am pornit la drum cu foarte bune
cunoștințe teoretice, dar foarte puțină
expunere practică (în 1997-1998 lucrurile
arătau cu totul diferit față de acum și
resursele la care aveam acces ca tineri
avocați erau mult mai limitate decât astăzi).
Am avut privilegiul de a mă alătura unei
firme care la acel moment beneficia atât de
experiența extraordinară a unor
excepționali avocați români, cât și de
know-how-ul adus de avocați americani în
ceea ce privește standardele și bunele
practici internaționale și am putut învăța
enorm participând alături de ei într-o paletă
diversă de proiecte de referință pentru piața
românească.
Ce a însemnat drumul meu? Foarte multă
muncă și poate chiar renunțare la ceea ce
îmi doream câteodată, dar și multă
satisfacție profesională și personală. Cred
că cea mai mare satisfacție a mea este că
am făcut și fac parte în continuare dintr-o
echipă de oameni cu calități remarcabile –
pe plan uman și profesional. Am crescut
odată cu firma NNDKP și sunt foarte
bucuroasă că dincolo de proiectele
clienților noștri am avut și am posibilitatea
de a descoperi și de a lucra cu avocați
tineri, talentați, care, pe măsură ce cresc,

aduc o contribuție semnificativă în lumea
avocaturii de business.
Privind în urmă, îmi este tot mai clar că nici
un drum nu este greu dacă poți să îl
parcurgi cu încredere în tine și în cei din
jur. Esențiale sunt dorința de a te adapta, de
a învăța continuu și de a lucra în echipă cu
scopul de a realiza schimbările necesare
pentru a transforma în realitate potențialul
fiecăruia dintre noi.

2.

Impresia pe care eu o am este că
suntem într-un fel de roller coaster
căruia îi lipsește orice element de
atracție și de plăcere a surprizei. Sunt atât
de multe planuri care se întrepătrund și atât
de mulți factori care influențează ceea ce se
întâmplă, atât de multe interese care sunt în
dinamică - se poziționează și
repoziționează constant- încât nu aș
îndrăzni să spun ce ar putea să ne rezerve
viitorul. Cred cu tărie că este util să ne
concentrăm pe ceea ce putem face –
profesional, pentru a sprijini realizarea
proiectelor de care țara noastră are mare
nevoie, și personal, pentru a-i ajuta pe cei
din jur care au cea mai mare nevoie de
sprijin. Văzând reacțiile societății civile și
gradul de implicare generat de criza
umanitară din Ucraina, eu cred că în
România sunt mulți oameni minunați,
inteligenți, cu bună-credință, cu un
potențial uriaș de a schimba lucrurile care
nu merg bine – e nevoie să învățăm cu toții
cum putem să ne unim forțele/lucra
împreună.

F emei care schimbã România

3.

Sunt multe modele de femei
puternice și cred ca fiecare are atuul
ei și calitățile ei 😊 Modelul cel
mai drag mie este modelul femeilor care își
păstrează calitățile ce le definesc și rămân

fidele setului lor de valori. Sunt calități cum
ar fi empatia, răbdarea de a asculta și de a
înțelege, capacitatea de a oferi sprijin,
perseverența, implicarea. Uneori, acestea pot
fi văzute și ca dezavantaje. Cred, însă, că

pentru a fi independent și puternic, ai nevoie
să fii în acord cu valorile interioare, pentru că
numai atunci poți mobiliza cu adevărat forța
de care ai nevoie pentru a depăși obstacolele
cele mai dificile.
aprilie 2022
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aLina timoFti

partener, coordonar al practicii de consultanță Fiscală, nndkp

este important ca fiecare dintre noi să își accepte
limitele și să își cunoască și aprecieze calitățile
Cu o carieră de 24 de ani în domeniu,
Alina Timofti este unul dintre cei mai
apreciaţi consultanţi ﬁscali din România.
Consilier ﬁscal certiﬁcat, este membră a
grupurilor de lucru care consiliază
Ministerul Finanțelor cu privire la
modiﬁcarea Codului Fiscal și a Codului de
Procedură Fiscală. Este foarte apreciată
de comunitatea de afaceri locală și
recomandată de ghidurile ﬁscale
internaționale precum World Tax. Este
membră a Romanian Chamber of Tax
Advisors, American Chamber of
Commerce in Romania, Taxation Task
Force, Foreign Investors Council in
Romania. Este partener ﬁscal și co-șef al
serviciilor de consultanță ﬁscală Nestor
Nestor Diculescu Kingston Petersen din
2008, ca și membru fondator al NNDKP
CELF – Centrul de Excelență în Litigii
Fiscale. Ghiduri internaţionale de
specialitate, precum The European Legal
500 sau Chambers and Partners o
recunosc drept un profesionist de top pe
piața locală a serviciilor profesionale.
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Începuturile mele profesionale au
fost oarecum comune generației
celei de-a doua decade
a anilor ’90: obținerea unei diplome de
Master într-o perioadă în care nu toată
lumea era convinsă că folosește și la
altceva decât unei cariere academice,
implicarea în diverse intership-uri care au
reprezentat, de fapt, încercări de definire a
unui început de drum, câteva industrii
schimbate; toate acestea pentru a
concluziona destul de rapid că „industria
consultanței” este una care, cel puțin în
cazul meu, răspunde nevoii de a mă implica
permanent în proiecte noi. Așa că aș putea
spune, fără teama de a face o greșeală, că o
primă bornă în parcursul meu profesional a
fost alegerea de a intra în lumea “serviciilor
profesionale de consultanță” care
echivalează cu o multitudine de industrii la
un loc.
În plus, am avut norocul să intru în lumea
consultanței fiscale care în anii aceia era ea
însăși la început de drum în România. Eram
ca într-o sesiune permanentă de examene,
creionarea profesiei presupunând arderea
etapelor într-un mediu extrem de
competitiv și creativ în același timp.
Acum, după 25 de ani de profesie, sunt
convinsă că dacă aș putea da timpul înapoi
foarte probabil aș fi luat aceeași decizie de
carieră. Cred că nu este puțin lucru să ai
șansa să participi la crearea unei profesii și
la formarea multor generații de consultanți,
cu toate dificultățile care ar putea părea
inerente unui astfel de parcurs. Și mai cred
că nimic nu se poate realiza fără disciplină.

2.

Dacă ne gândim că ne aflăm la
doi ani de la începutul pandemiei
și putem deja concluziona, cel
puțin preliminar, că economia a rezistat
mult mai bine decât era prognozat, am
putea spera că vom trece cu bine și peste
noile încercări aduse de războiul de la
granițele României. Cred că accelerarea
procesului de transformare digitală la
absolut toate nivelurile de interacțiune
umană, socială, educațională, economică
etc. va contribui pozitiv la creșterea
capacității economiei românești de a fi
rezilientă.
Noile prognoze care iau in calcul atât
războiul, cât și prețurile crescute la
materiile prime de toate felurile, la
materialele de construcții, la energie etc.
aduc în discuție intrarea într-o recesiune
accentuată. Vom vedea. Predicțiile sunt
greu de făcut în actualul context. Cine ar fi
crezut că vom avea 2 ani de pandemie,
urmați de un război la granițe?
Structura mea profesională este fără
îndoială una antreprenorială. Prin urmare,
nu am niciun dubiu că vom găsi soluții
pentru a trece și peste această perioadă.
E important să fim flexibili și mai ales să
înțelegem noile realități.

3.

Cred că este important ca fiecare
dintre noi să își accepte limitele și
să își cunoască și aprecieze
calitățile. Cred, de asemenea, că este
important să ne facem treaba cât mai bine
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„Structura mea profesională este fără îndoială una
antreprenorială. Prin urmare, nu am niciun dubiu că vom
găsi soluții pentru a trece și peste această perioadă. E
important să fim flexibili și mai ales să înțelegem noile
realități.”

și cu disciplină, indiferent de domeniul în
care activăm. Dacă, pe langă acestea, ne
este clar că atât în plan personal, cât și
profesional puterea exemplului este sfântă
și că nimic pe lumea aceasta nu este mai
important ca omul, este posibil să ne
apropiem de pragul de la care părerea
noastră poate conta într-o direcție sau alta.
aprilie 2022
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Dana BRinDeSCU-iovanov
director general divizia carne proaspătă, smitHField românia

am construit un business sustenabil,
cu o cultură organizațională bazată
pe respect, încredere și meritocrație
Absolventă în Finanțe și având un
fellowship în Economie la ACCA-Londra
(the Association of Chartered Certiﬁed
Accountants), o specializare în Meat
Science la Iowa State University și un
Program de Management la INSEAD,
Dana Brindescu-Iovanov este un
experimentat director general, cu o
activitate susținută în industria
producătoare de alimente, care s-a
alăturat Smithﬁeld Prod în august 2005,
în calitate de controlor ﬁnanciar.
A preluat treptat mai multe
responsabilități în cadrul companiei,
ﬁind promovată în anul 2006, în funcția
de director ﬁnanciar, iar în noiembrie
2012, a fost desemnată Director General
al companiei Smithﬁeld Prod, parte a
grupului de ﬁrme Smithﬁeld România.
Ca parte a echipei de management a
Smithﬁeld România – Divizia Carne, a
aprofundat aspectele economice ale unui
model de afacere integrat, ﬁind implicată
în toate proiectele de dezvoltare ale
companiei în ultimii ani, obținând o
valoroasă experiență în ceea ce priveşte
aspectele operaţionale și ﬁnanciare
ale afacerii.
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M-am alăturat echipei Smithfield
Prod (la aceea vreme) în august
2005. În anul 2006, am primit
provocarea de a ocupa funcția de director
financiar. Am coordonat timp de 7 ani
echipele financiare ale operațiunilor de
producție și distribuire a cărnii din cadrul
Smithfield România și am fost responsabilă
pentru planificarea, raportarea și
gestionarea riscurilor financiare ale
companiei.
Din anul 2012 am preluat poziția de
Director General al Diviziei Carne
Proaspătă, și împreună cu echipa mea, am
contribuit la dezvoltarea sustenabilă a
operațiunilor de carne proaspătă Smithfield
România, astfel încât strategia de vânzări
să deservească cât mai bine nevoile
clienților noștri. Consider că am construit
un business sustenabil, cu o cultură
organizațională bazată pe respect, încredere
și meritocrație, care a crescut an de an prin
eforturile și dăruirea fiecărui angajat.
Privind în urmă, înțeleg cum au apărut
rezultatele noastre: mulțumită unei echipe
unice și speciale, care tocmai prin
diversitatea ei, prin mixul de personalități,
funcționează atât de bine! Și bifează tot ce
îmi doresc la o echipă: profesionalism,
loialitate și respect reciproc!
Eu sunt mândră de activitatea pe care o
desfășurăm noi toți ca și companie. Sunt
foarte mândră de faptul că am clădit
împreună încă din 2005, de la zero, o

companie pe care eforturile fiecărui angajat
au făcut-o unică, mai bună an de an. Cu
ajutorul echipei mele, am transformat
operațiunile Smithfield România de la
modelul bazat pe marfă, la modelul de
produse cu valoare adăugată, prin
diversificarea portofoliului cu produse
semi-procesate (marinate, feliate) și
ready-to-eat.
De când am preluat această poziție, Divizia
de Carne Proaspătă a Smithfield România a
deschis noi piețe de desfacere. În 2012,
Smithfield România a fost primul
producător din România autorizat pentru
comerțul intra-comunitar în UE și în 2015,
primul producător de carne românească
autorizat pentru comerțul cu carne de porc
în China. Carnea de porc produsă de noi a
ajuns la consumatori din 25 de țări! Suntem
primul producător român de subproduse
animaliere și primul producător român de
heparină!
Toți acești pași importanți au fost făcuți cu
ajutorul unei echipe stabile și talentate, care
a avut grijă ca povestea noastră să continue
mereu mai frumos.
Alături de echipa Smithfield, nicio
provocare nu este prea mare sau prea
dificilă, iar toți acești ani mi-au întărit
această convingere. Consider întregul
parcurs al Smithfield în România o reușită,
pentru că am dezvoltat o afacere de succes
și am construit o reputație solidă a unui
brand de țară, oferind zilnic produse de
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puterea de a trece peste orice provocare, și
de a coordona cu succes echipa Smithfield
România.

2.

calitate, dar și credibilitate, acționând în
fiecare zi responsabil, inovativ și cu
excelență în ceea ce întreprindem. În acești
ani, am livrat peste 1,2 miliarde kg de
produse din carne și putem spune cu
mândrie că prin tot ceea ce facem ajutăm ca
milioane de români să poată consuma zilnic
o porție de carne de porc produsă sigur și în
mod responsabil. Gândindu-mă la
pioneratele pe care le-am dezvoltat în acești

ani, am ajuns la concluzia că fiecare
perioadă care a părut la un moment dat mai
grea, a dus la rezultatele remarcabile de azi.
Sunt mândră când văd produsele Comtim pe
raft în supermarket și că se diferențiază de
restul într-un mod plăcut, când merg în
vizită la cineva și îmi spune că e client
Comtim, sau când băiețelul meu spune că
facem cei mai buni hamburgeri. Acestea
sunt doar o parte din motivele care îmi dau

Fiecare context vine cu provocările
lui, dar și cu multe ocazii de a
beneficia de momente deosebite,
care să transforme situațiile mai grele în
experiențe din care să înveți ceva.
Pandemia de COVID-19 și-a lăsat puternic
amprenta asupra proceselor și procedurilor
noastre de lucru, întreaga echipă asumându-și
o responsabilitate și mai puternică: aceea de
a avea grijă de propria sănătate, pentru a
putea produce hrană sigură pentru
milioanele de familii din România.
Pesta Porcină Africană (PPA) ne-a adus de
asemenea dificulăți în dezvoltarea unui flux
de producție fără sincope. Provocarea cea
mai mare a fost îmbinarea ofertei afectate de
blocajele și limitările pe care unele ferme
din sistemul nostru le-au suferit, cu cererea
tuturor clienților.
Creșterile de prețuri fără precedent în zonele
de utilități, combustibili, ambalaje și servicii
ne provoacă să găsim noi oportunități de
optimizare a activității. Însă, sunt foarte
mândră să pot spune că noi, la Smithfield
România, nu am încetat să investim în
dezvoltarea business-ului. Am încheiat anul
2021 cu aproape 9 mil de USD investiți atât
în întreținere și modernizare, cât și în
creșterea capacităților de ambalare și
semi-procesare, iar în 2022, vom continua
creșterea capacității zonei de semi-procesare
cu încă 25%.
În această perioadă plină de provocări,
m-am bucurat să văd creativitatea cu care
echipa mea a abordat un nou mod de a lucra,
de a păstra conectivitatea cu clienți și colegi
în ciuda distanțării fizice. Și nu în ultimul
rând, reziliența tuturor, care ne face pe toți,
an de an o echipă mai bună, mai pregătită.
Deși a fost un an plin de provocări, în 2021
am dezvoltat noi parteneriate, atât în
on-line, cât și la nivel regional, pentru a
promova Comtim, în lanțurile mari de
magazine din întreaga țară. Am creat un nou
concept, „Restaurant la tine acasă”, prin
lansarea unei game de produse gătite:
„Comtim Steak-house - Preparate cu
aprilie 2022
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Semnătură”. Așa cum ne-am obișnuit clienții,
am revenit la Black Friday la eMAG,
bineînțeles cu un număr mai mare de
comenzi. Suntem mândri să fim primul
furnizor de carne cooptat în noul proiect
eMAG Freshful – un concept de băcănie
on-line cu livrare rapidă pe zona București.
Consider că este extraordinar de important ca
fiecare dintre noi, indiferent de domeniul în
care activăm și poziția pe care o ocupăm, să
acționăm cu responsabilitate față de noi și de
cei din jur. Abordarea cu seriozitate și
responsabilitate a situațiilor neprevăzute va
duce într-un final la identificarea soluțiilor
potrivite.
Personal, ader foarte mult la cele spuse de
Mahatma Ghandi: „Fii schimbarea pe care o
cauți în jurul tău”. Cred că fiecare putem
face o mică sau o mai mare diferență în
lumea în care trăim, mai ales dacă lăsăm
„indiferența” la o parte.
Îmi doresc ca 2022 să fie un an al
transformării pentru brand-ul Comtim, un
brand onest și puternic sinonim cu calitatea
pe care o asigurăm în fiecare punct din lanțul
de producție.

3.

Aș vrea să vorbesc despre un
principiu pe care îl respect și îl
consider primordial în business
atunci când ești responsabil de a ghida o
organizație, de destinul profesional și
siguranța locurilor de muncă a atâtor oameni,
iar în cazul business-ului nostru mai mult
decât atât, ești responsabil de sănătatea
milioanelor de consumatori care îți oferă
încrederea lor necondiționată de fiecare dată
când pun pe masa celor dragi produsul tău.
În business sunt multe lucruri care se
schimbă, se vând, se cumpără, însă un singur
lucru este de neclintit: REPUTAȚIA. Pentru
ea muncești enorm, continuu și nicio
greșeală nu este trecută cu vederea, de aceea
mereu mă gândesc la orice decizie pe care o
iau dacă respectă acest criteriu. Pe lângă
respectarea acestui principiu, încrederea în
abilitățile proprii, tratarea cu seriozitate a
tuturor responsabilităților și dorința de
dezvoltare continuă sunt atuurile care vor
ajuta orice femeie să aibă un cuvânt de spus
în orice domeniu ar activa.
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anCa CRĂCiUn
director private Banking, Banca transilvania

Încep fiecare zi cu convingerea
că astăzi trebuie să fiu
mai bună decât ieri şi mâine
mai bună decât astăzi
Absolventă a Academiei de Studii
Economice București, cu un master
în specializarea Bănci și Burse de
Valori, cu un MBA la City University
of Seattle, Anca Crăciun și-a început
cariera în domeniul bancar ca
manager de relații la Banca
Comercială Română. De 17 ani
lucrează la una dintre cele mai mari
bănci din România, Banca
Transilvania, iar din 2008 este șefa
direcției de Private Banking. Cu o
excelentă experiență în industria
bancară, obținută în peste 20 de ani
de carieră, și-a pus în valoare și și-a
folosit cu pricepere abilitățile în
management, payments, risk
management, derivatives și analiză
ﬁnanciară. Divizia de private
banking este dedicată clienților de
top ai grupului ﬁnanciar, care au
bancheri personali, produse
personalizate, cotații preferențiale.

1.

Am păşit în sistemul bancar în
1998, cu admiraţie şi curiozitate
faţă de acest domeniu. Startul în
banking a fost la Banca Comercială Română,
fiind şi primul loc de muncă, după
terminarea facultăţii. Am pornit de la ghişeu,
ca economist. Sunt de părere că este bine să
porneşti de la baza piramidei, ca să înţelegi şi
să te bucuri de toate nivelurile la care ajungi.
În aceeaşi bancă am lucrat în cadrul Diviziei
Large Corporate, unde orizonturile mi s-au
deschis neaşteptat de mult şi, în paralel, am
urmat şi finalizat un MBA, cu specific
financiar-bancar. Experienţa din anii 1998 –
2005 a fost una formatoare pentru mine
întrucât am avut şansa să lucrez într-un
mediu creativ şi să fiu îndrumată de
manageri care au crezut în mine. Astfel, în
2003 am avut şansa, pentru prima dată în
cariera mea, să construiesc o nouă arie de
business în bancă: aria de private banking.
Tot atunci, la 30 de ani, am primit şi primul
rol de manager. M-a atras această linie de
business pentru că, în primul rând, în
România, ne aflăm într-o perioadă de
pionierat în private banking şi, în al doilea
rând, pentru că mi se părea că private
banking-ul era cea mai vastă arie de produse
bancare - şi nu numai.
Am rămas la fel de îndrăgostită de această
zonă a banking-ului şi când m-am alăturat
echipei BT, în 2005, unde mi-am pus în
practică toată experienţa câştigată şi
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convingerea că astăzi trebuie să fiu mai
bună decât ieri şi mâine mai bună decât
astăzi. Este o competiţie cu mine însămi,
care a debutat din dorinţa de a le demonstra
părinţilor mei că mă pot ”descurca în viaţă”
şi a continuat pentru că mi-am setat
standarde înalte, am pus pasiune în tot ce
am făcut şi, nu în ultimul rând, pentru că
vreau să fiu un model pentru fiul meu. Ce a
contat cel mai mult? A contat că am avut o
familie care mi-a fost aproape, că am avut
şansa de a întâlni în cariera mea oameni
care au avut răbdarea să împărtăşească cu
mine din expertiza lor, manageri care au
avut încredere în mine.

2.

Sunt pentru o abordare
responsabilă şi echilibrată a
oricărei perioade, indiferent cât de
grea ar fi. Panica sau optica negativă nu
conduc la nimic bun. Băncile s-au adaptat
foarte bine în pandemie şi, prin digitalizarea
rapidă a celor mai multe procese, putem
spune că au salvat vieţi. Acest trend va
continua şi ritmul va fi unul alert, adaptat
cerinţelor clienţilor. În ceea ce priveşte
războiul, o situaţie cu totul neprevăzută care
a schimbat multe în gândirea noastră, cred
că este bine să ne păstrăm o doză de
optimism şi să ne concentrăm pe lucrurile
pe care le putem controla, le putem schimba
în bine. Mai precis, cred că vom putea trece
peste această perioadă, dacă fiecare din noi
ne dorim să facem bine în jurul nostru. În
acest sens, băncile au din nou un rol major
pentru că trebuie să se concentreze pe
menţinerea unui mediu economic sănătos,
care să poată face faţă provocărilor, de cele
mai multe ori lipsite de predictibilitate în
aceste vremuri.

am luat-o de la capăt. Am avut ca obiectiv
construcţia diviziei de private banking:
format echipa, construit fluxuri şi proceduri,
produse noi etc. Frumuseţea în BT este că,
atunci când ai şansa să începi ceva de la
zero, chiar te simţi ca un antreprenor. Te

bucuri de libertatea de a-ţi pune pasiunea şi
priceperea într-un proiect în care crezi şi eşti
susţinut pe tot parcursul lui. Dacă privesc
înapoi realizez că a fost captivant de-a
dreptul, „greul” fiind o manifestare necesară
performanţei. Încep fiecare zi cu

3.

Nu cred că independența
garantează succesul. Cred că
dependența de familie, de
persoanele dragi, de colegi, de prieteni îmi
asigură echilibrul necesar pentru a începe o
nouă zi.
Consider că principalele calităţi ale unei
femei puternice sunt: empatia, diplomaţia,
corectitudinea şi viziunea.
aprilie 2022
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Ramona PReDeSCU (iaCoB)
country manager, international Workspace group (iWg) romania

Poţi obţine rezultate frumoase,
doar dacă faci cu pasiune ceva
Are o diplomă universitară în
psihologie, dar și în limbi străine. Înainte
de a se alătura IWG, a lucrat ca Director
de Marketing pentru o nouă companie,
un start-up din Republica Cehă și,
anterior, a activat ca antreprenor
conducând timp de 8 ani propria afacere
în ospitalitate (servicii de cazare și
închirieri auto). Acum face parte din IWG
(International Workplace Group).
Ramona Predescu (Iacob) şi-a început
experienţa în IWG România în anul 2009.
Urmând multiple şi diverse experienţe în
diferite departamente, de la roluri în zona
operaţională cât şi roluri în zona de
customer service şi vânzări, din 2018
ocupă poziţia de Country Manager IWG
România, gestionând departamentul
operaţional, de vânzări, dar şi partea de
dezvoltare a reţelei la nivel naţional.
IWG, cu brand-uri precum Regus şi
Spaces, este unul dintre cei mai
importanţi jucători din piaţa furnizorilor
de spaţii de lucru ﬂexible, cu o reţea de
peste 3.300 de centre în peste 1.100 de
oraşe şi 120 de țări. Ramona Predescu
(Iacob) s-a ocupat îndeaproape de
atingerea obiectivelor de business ale
grupului prin crearea și implementarea
strategiei de vânzări și de marketing, prin
coordonarea acțiunilor de resurse umane
– recrutare, training și mentorat și prin
implementarea unui plan complex de
customer satisfaction. Este deosebit de
apreciată pentru curajul de a inova, de a
adapta un concept de business la nevoile
reale ale companiilor în era digitală, ﬁe
ele startup-uri, companii locale sau
multinaționale.
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Începuturile mele alături de IWG
au prins contur în anul 2008, pe
atunci compania mamă se numea
Regus , o multinaţională prezentă la acea
vreme în 100 de țări cu 1100 locaţii în
lume. Veneam din zona „antreprenorială’’ şi
îmi doream să cunosc şi această lume a
„procedurilor clare’’ , a dezvoltării cu
viziune largă , cumva simţeam că este
momentul să învăţ mai mult de le cei ce
dezvoltă la nivel global un business. Aşa
că, fără să stau pe gânduri, am acceptat
propunerea celor de la Regus, să mă alătur
lor, într-un nou proiect ce urma a se
deschide în 2009. Parcursul a fost destul de
dificil, multe lucruri noi învăţate, provocări
la tot pasul, departamente noi preluate,

însă pot spune că în ultimii 13 ani de când
fac parte din IWG chiar nu am simţit
nevoia să mă îndrept spre altceva, iar
rezultatele obţinute au fost chiar foarte
bune. Astăzi, IWG este prezent în România
cu o reţea de 12 locaţii la nivel de
Bucureşti şi la nivel de Transilvania, un
partener prin franciză alături de care am
deschis o locaţie în Cluj , iar alte două sunt
în curs de deschidere anul acesta (Cluj şi
Braşov).
Domeniul acesta al spaţiilor/ soluţiilor
flexibile de lucru, pe modelul „all
inclusive’’, este un model de business
extrem de versatil, cu multe suişuri şi
coborâşuri, dar extrem de dinamic, cu
multe provocări ce te ţin „în priză”, cum
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îmi place mie să spun, şi dacă realmente
iubeşti ceea ce faci, iubeşti echipa cu care
lucrezi, te identifici cu viziunea generală a
organizaţiei, totul devine parte din ADN-UL
tău. A lucra mereu cu nevoile clienţilor este
atât o provocare, cât şi o încântare atunci
când reuşeşti să înţelegi nevoia şi să oferi
soluţia potrivită. Nu o spun doar de dragul
de a o spune, însă cred cu tărie că poţi
obţine rezultate frumoase, doar dacă faci cu
pasiune ceva, fie că este un job, un proiect
personal etc. Mie îmi place să pun pasiune
în ceea ce fac, mă provoc schimbând rolul şi
scaunul, încercând să observ şi să înţeleg
toate perspectivele (şi cea de client, cea de
angajat, cea de angajator şi facilitator de
soluţii) ca apoi să iau o decizie. Este un
exerciţiu învăţat încă din cadrul facultăţii de
psihologie , acela de a te aşeza pe toate
scaunele, răspunzând la aceeaşi întrebare.
Pe mine personal, mă ajută mult în deciziile
luate ulterior!

2.

Perioadele dificile pe plan
economic sunt ciclice şi cred că
orice astfel de perioadă, într-un
anumit sens, poate da un restart în anumite
domenii, iar foarte multe companii la nivel
global, dar şi local, privesc asta ca pe o
perioadă de reinventare, reevaluare.
Referitor la pandemie, deşi la început s-a
creat panică datorită necunoașterii, totuşi,
pe parcurs, am înțeles că a sta pur şi simplu
şi a aştepta să vedem ce se întâmplă, nu este
soluţia. În situaţii de criză este extrem de
important să te aduni, să devii raţional şi să
ai un plan de back up orice ar fi. Multe
companii nu au, în general, un plan de
„criză”, merg pe ideea „nu mi se întâmplă
mie”, şi asta este eronat. Perioadele de criză
gestionate cu raţiune ajută, în general, la
corectarea greşelilor din trecut, la
îmbunătăţirea prodususlui / serviciului şi
împing la adoptarea de strategii mai clare şi
mai ferme. Viziunea nu trebuie să dispară
doar pentru că este o „perioadă de criză’’,
dimpotrivă. IWG a trecut cu bine peste
această perioadă, nu spun că nu a fost
extrem de dificil, însă am înţeles că lucrurile
trebuie să se mişte, trebuie să privim puţin
aprilie 2022
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înapoi la ce nu a funcţionat bine, de ce nu a
funcţionat şi ce avem de făcut rapid pe mai
departe. Ne-a ajutat mult acest temperament
al organizaţiei noastre de a fi luptători şi de a
obţine rezultate .. nu ne-am ascuns în spatele
fricii , nu am căutat scuze .. pur şi simplu am
acţionat şi nu am reacţionat decât punctual
unde trebuia, reacţie versus acţiune.

3.

„În situaţii de criză este
extrem de important
să te aduni, să devii
raţional şi să ai un plan
de back up orice ar fi.
Multe companii nu au,
în general, un plan de
„criză”, merg pe ideea
„nu mi se întâmplă mie”,
şi asta este eronat.”

Am cunoscut foarte multe femei
puternice de-a lungul anilor şi
fiecare dintre acestea purtau
anumite calităţi. În general, cred că o femeie
devine mai puternică în momentul în care se
conştientizează pe sine ca prim pas, se
ascultă, se evaluează şi se acceptă în final,
aşa cum este ea, cu bune şi cu rele. Atunci
când survine acceptarea, situaţia se schimbă,
femeia vede lucrurile cu alţi ochi, altă
perspectivă şi capătă curaj, încredere în sine,
găseşte echilibrul atât interior, cât şi cel
exterior, capătă puteri, reuşeşte astfel să
treacă spre o nouă etapă, aceea de şlefuire
finală. Evident că toate femeile au puterea
lor sau sunt puternice în diverse moduri, şi
pe această cale aş dori să le transmit un
mesaj drag mie care îndeamnă la încrederea
în sine şi acceptare : „Nu există nimic mai
rar și nici mai frumos ca o femeie care este
pur și simplu ea însăși, confortabilă cu ea
însăși în imperfecțiunea-i perfectă. Pentru
mine aceasta este esența adevărată a
frumuseții” (Steve Maraboli).
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eLena CLaUDia
ioRDaCHe

ceo, mHs truck & Bus srl
(importator și distriBuitor camioane man)

Ceea ce ne schimbă viața
cu adevărat, sunt oamenii
pe care îi întâlnim
Elena Claudia Iordache a absolvit
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza,
dar și Academia de Studii Economice din
București și este expert contabil membru
CECCAR. Din anul 2007 a deținut funcția
de CFO al grupului MHS Truck & Bus, iar
în 2016 preia și funcția de director
ﬁnanciar al celei mai puternice rețele de
dealeri BMW și MINI din România,
Automobile Bavaria. Investiţiile realizate
pe parcursul anilor, care au vizat
creşterea calităţii serviciilor şi
implementarea celor mai noi standarde
de calitate, au dat rezultate foarte bune și
compania a înregistrat creșteri ale cifrei
de afaceri, ca și a volumului vânzărilor de
autovehicule. Ca dovadă a calităților
sale, în 2018, Elena Claudia Iordache a
fost promovată în funcția de Managing
Director al MHS Truck & Bus Group,
distribuitorul MAN în România, membră
a grupului MHS Holding din care face
parte și Automobile Bavaria. Această
companie este cel mai mare distribuitor
MAN din Europa Centrală şi de Sud-Est.
În semn de admirație și prețuire pentru
nobila contribuție adusă la dezvoltarea
mediului de afaceri și promovarea
spiritului antreprenorial, a primit Women
in Economy 2021-Diploma de excelență
CONAF. Pe langă carieră este soție și
mamă a unui băiat de 12 ani.

1.

Începuturile carierei mele au fost
„mânate” de dorința de a reuși și
de a-mi demonstra că pot. De la
bun început a fost multă muncă și pasiune,
însă dorința de reușită și validare a fost
cărămida pusă la temelia carierei mele.
Am știut întotdeuna ce vreau să fac, să fiu,
să devin si mi-am fost fidelă. Nu am avut
tot timpul încredere în mine, asta am
construit în timp, nerenunțând și învățând
din greșeli. Am făcut lucrurile în felul meu,
în stilul meu si nu m-am conformat
niciodată cu „ceea ce zice lumea”. Am fost
tot timpul un om (o femeie 😊) care se ține
de cuvânt, ceea ce continui să fiu și astăzi.
Pașii importanți au fost făcuți în anii de
finalizare a studiilor post universitare,
împletiți cu o carieră aflată la început, fără
însă a mă opri din învățare nici acum. Dar,
ceea ce cred eu că ne schimbă viața cu
adevărat, sunt oamenii pe care îi întâlnim.
Dacă suntem atenți, toți acești oameni, ce
pot fi prieteni, colegi, profesori, au un scop
în viața noastră, iar dacă avem mintea
deschisă, ne pot influența direct sau
indirect cu o acțiune sau o afirmație.
Dacă privesc înapoi, a fost exact cum a
trebuit să fie, pentru ca eu să pot fi ceea ce
sunt acum. Sunt recunoscătoare pentru
asta.

2.
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Această perioadă vine cu mult
neprevăzut și multe încercări, dar
putem fi o voce pozitivă în
organizația noastră, în mediul și în familia
noastră.
Nu știm la ce să ne așteptăm, generația
noastră doar a citit despre război. Am sperat
să nu trăim astfel de vremuri, iar războiul,
pentru noi, să fi rămas in cărțile de istorie.
Nu este întotdeuna așa cum ne dorim, însă
prin atitudine și implicare putem schimba
ceva.
Am un motto pe care îl spun echipei mele de
fiecare dată când este greu: Acum (la greu)
avem șansa să dovedim că suntem mai buni.
În vremuri normale toți pot fi buni, însă
atunci când este greu, poți face diferența.

3.

„Femeile trebuie să rămână
autentice în fiece mediu,
atât acasă, ca mamă,
soție, fiică sau soră,
cât și la muncă, indiferent
de natura muncii.
Femeile trebuie să
construiască parteneriate
în toate mediile în care
activează și să fie
un exemplu pentru
generațiile viitoare.”

Principalele calități ale unei femei
puternice sunt încrederea în forțele
proprii, fără pic de mândrie, ci cu
smerenie; tenacitatea de a duce la
îndeplinire toate sarcinile și dorințele;
curajul de a acționa, întotdeauna cu bună
credință.
Suntem născuți creativi și cu un potențial
imens, învăț asta zilnic de la fiul meu,
important este să nu ne pierdem focusul și
viziunea. Femeile trebuie să rămână
autentice în fiece mediu, atât acasă,
ca mamă, soție, fiică sau soră, cât și la
muncă, indiferent de natura muncii.
Femeile trebuie să construiască parteneriate
în toate mediile în care activează și să fie un
exemplu pentru generațiile viitoare.
aprilie 2022
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oDeta neStoR

președinte aoJnd (asociația organizatorilor de Jocuri de noroc la distanță)

Să avem îndrăzneala de a îmbrățișa,
fără teamă, soluții noi
Este cunoscută ca “femeia care a pus
România pe harta jocurilor de noroc”, și
are o experiență de peste 20 de ani în
domeniul gamblingului. Odeta Nestor a
fost președintele Oﬁciului Național
pentru Jocuri de Noroc și a coordonat
reglementarea gamblingului în România.
Proiectele legislative pe care le-a scris,
susținut și coordonat au pus România pe
harta țărilor cu cea mai bună
reglementare în domeniul jocurilor de
noroc, iar vestea acestui succes s-a dus
departe, astfel că, în ultimii ani, a fost
invitată să ofere consultanță în procesele
de reglementare a jocurilor de noroc din
mai multe țări din zona Asiei și Americii
de Sud. În prezent, conduce Asociația
Organizatorilor de Jocuri de Noroc la
Distanță (AOJND), care reprezintă cu
succes interesele operatorilor de jocuri de
noroc din online, în relația cu autoritățile
române dar și cu cele de la Bruxelles, unde
cooperează cu European Gaming and
Betting Association (EGBA). În paralel cu
activitatea profesională, Odeta Nestor
susține și multe proiecte de
responsabilitate socială, în cel mai recent
alegând să se implice atât personal, cât și
în numele Asociației pentru ajutorarea
refugiaților din Ucraina.
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Am intrat în domeniul jocurilor de
noroc dintr-o întâmplare, dar am
simțit încă de la început că voi
rămâne și îmi voi dezvolta cariera pe
această zonă. Drumul meu profesional a
fost provocator, însă l-am parcurs mai ușor
datorită plăcerii cu care mi-am făcut
întotdeauna meseria.
Cea mai mare realizare profesională – care
nu ar fi fost posibilă dacă nu aș fi beneficiat
de sprijinul unei echipe de profesioniști –
este realizarea unui cadru legislativ
puternic, transparent și echitabil pentru
gambling, în perioada în care m-am aflat la
conducerea ONJN. Este o realizare cu
avantaje pentru toate părțile – fie că vorbim
de statul român (care obține venituri
semnificative din acest sector), fie că
vorbim de operatori (care beneficiază de un
cadru clar și transparent important) sau
despre consumatori (care au la dispoziție
instrumente de joc mai sigure).
În prezent, conduc Asociația
Organizatorilor de Jocuri de Noroc de la
Distanță și în această calitate promovez
interesele operatorilor de gambling din
online. Este un segment cu o dezvoltare
rapidă, însă este nevoie ca autoritățile să
țină pasul cu acest ritm de schimbare și să
adapteze legislația astfel încât aceasta să fie
una viabilă și eficientă pe termen lung.

2.

Într-adevăr, traversăm un context
complicat, însă, dacă avem
puterea să privim lucrurile în

perspectivă, cred că de fapt ne aflăm la
începutul unei noi lumi și depinde de
fiecare dintre noi cum va arăta aceasta. Este
o perioadă în care trebuie să facem cu toții
un efort suplimentar, să ne folosim mai
mult creativitatea și spiritul inovativ, să
gândim în moduri în care nu am făcut-o
până acum și să avem îndrăzneala de a
îmbrățișa, fără teamă, soluții noi.
Domeniul jocurilor de noroc se află, la
rândul său, într-o perioadă de mari
transformări și, așa cum ziceam mai
devreme, la începutul unei noi ere,
asemenea societății în ansamblul său.
Pentru zona de gambling, inteligența
artificială și tehnologia, în general, vor juca
un rol din ce în ce mai important.
Operatorii au disponibilitatea de a
implementa noile soluții tehnice, în pofida
faptului că de multe ori acestea implică
niște costuri foarte mari. Avem însă nevoie
ca și autoritățile de reglementare să vină în
sprijinul operatorilor și să adapteze cadrul
legislativ ținând cont de specificitățile
segmentului online. Doar ajutându-ne
reciproc putem obține avantaje și profituri
de ambele părți.

3.

Dacă vă referiți la forța
profesională, nici femeile, nici
bărbații nu se nasc puternici, ci
dobândesc puterea pe parcurs. Pentru că în
societatea noastră egalitatea de șanse între
bărbați și femei sau reprezentarea paritară
sunt obiective încă neatinse, femeile
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dobândesc mai greu și într-o mai mică
măsură puterea la care vă referiți. Iar acest
lucru reprezintă o inechitate.
În cele din urmă, rețeta succesului de durată
trebuie să fie întotdeauna aceeași și să

includă: muncă, pasiune, expertiză,
seriozitate și consecvență. Toate acestea
sunt și principalele calități ale oamenilor de
succes, indiferent dacă ne referim la femei
sau la bărbați.

Ca să revin la domeniul meu de expertiză –
jocurile de noroc - vă pot spune că am
remarcat de-a lungul anilor o deschidere și o
creștere continuă a numărului de femei care
ocupă poziții importante.
aprilie 2022

29

Femei care schimbã România

oana-aLexanDRa iJDeLea
managing partner, iJdelea și asociații

Cred că cea mai importantă calitate
a unei femei este bunătatea
Face parte din generația tânără de
avocați și ocupă deja o poziție de top în
directoarele internaționale. „Este
excepțional de inteligentă și oferă niște
sfaturi extrem de avizate, impecabile”,
aﬂăm din Legal 500, care o recomandă la
practica energie/resurse naturale ca un
avocat cu înaltă caliﬁcare. Cu peste 16
ani de experiență în avocatură, Oana
Ijdelea este unul dintre cei mai
experimentați practicieni în domeniul
energiei și resurselor naturale și este
renumită pentru gestionarea unora
dintre cele mai diﬁcile proiecte din
România.
Cu mult curaj, convingere și
răspundere profesională a deschis în 2017
o ﬁrmă de tip boutique cu o reputație din
ce în ce mai puternică de consiliere în
probleme majore de reglementare și
proiecte de infrastructură pe acest
domeniu al energiei și resurselor naturale,
extrem de concurențial.
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1.

Provin dintr-o familie cu tradiție
în exercitarea profesiilor juridice
astfel că încă de mică am fost
familiarizată cu acest climat. Cred că în
profesia de avocat, pentru a avea parte de
satisfacție și performanță, este esențial să
ne raportăm la orice etapă cu determinare,
perseverență și muncă. În plus, un aspect
important este răbdarea, în toate formele ei
– atât cu fiecare proiect, client și situație cu
care ne întâlnim, dar mai ales cu noi. Peste
acestea trebuie să se suprapună gândirea
pragmatică, capacitatea de a urmări logica
lucrurilor și de a identifica potențiale
neajunsuri și riscuri atât în propriile
argumente cât și în cele ale interlocutorilor.
Printre altele, acestea mi-au fost principii
călăuzitoare în carieră.
Parcursul profesional a fost unul complex,
astfel că este dificil să pot pune acum
eticheta de “greu” sau “ușor”, pot însă să
afirm cu fermitate că a fost unul interesant,
din care am învățat foarte multe și care m-a
modelat și pe plan personal.

2.

Într-adevăr ultimii ani s-au
dovedit a fi imprevizibili, aceste
evenimente nu doar că ne-au luat
prin surprindere, ci ne-au forțat să ne
schimbăm stilul de viață, și să ne adaptăm
la “noua normalitate”. Astfel, este dificil
de anticipat la ce ne-am putea aștepta, însă
ar trebui să privim partea pozitivă a acestor
perioade ce ne-au învățat și arătat în
același timp, că suntem capabili să găsim
aprilie 2022

soluții, să ne adaptăm atât din punct de
vedere al businessului cât și social, la
diferite contexte, și nu în ultimul rând, în
lumina recentelor evenimente de la
granițele țării noastre, că suntem un popor
empatic, capabil să ofere ajutor umanitar
când este necesar, iar aceste lucruri nu pot
decât să ne ofere speranță pentru
perioadele viitoare.

3.

„Parcursul profesional
a fost unul complex,
astfel că este dificil să
pot pune acum eticheta
de “greu” sau “ușor”,
pot însă să afirm cu
fermitate că a fost unul
interesant, din care am
învățat foarte multe și
care m-a modelat și pe
plan personal. ”

Cred că cea mai importantă
calitate a unei femei este
bunătatea. Invariabil, pe această
însușire se conturează și consolidează
puterea interioară proprie, pe care o deține
fiecare femeie și care cu dozajul potrivit de
încredere în sine, perseverență și idealuri
sănătoase, poate să obțină ceea ce își
dorește în toate aspectele vieții.

F emei care schimbã România
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Roxana LUPeSCU

general manager, arval service lease romania srl

1.

Cel mai important pas pe care l-am făcut
a fost de a mă alătura echipei arval românia
Absolventă a ASE și având un master
în ﬁnanțe la Universitatea din Orleans,
Franța, s-a alăturat echipei Arval
România cu 14 ani în urmă, în 2008.
Cariera sa în Arval s-a concentrat asupra
zonei ﬁnanciare, ocupând diverse roluri în
structura locală, în special în zona de risk
management, pricing sau control
ﬁnanciar. Era o industrie la început de
drum în România, dar a beneﬁciat
întotdeauna de sprijinul constant oferit
atât de colegii din România, dar mai ales
a celor din Franţa, apreciind modul în
care această companie pune angajatul în
prim plan şi îi oferă un grad imens de
libertate - atât din punct de vedere al
exprimării dar, mai ales, al
responsabilizării. Acest mix de elemente
culturale, combinate cu viziunea centrată
aproape exclusiv asupra dezvoltării
angajaţilor au ajutat-o să învețe, să se
concentreze asupra rezultatelor. Director
Financiar începând cu anul 2011, și-a
consolidat aportul la dezvoltarea
portofoliului de produse și servicii prin
coordonarea și implementarea
numeroaselor proiecte de digitalizare și
automatizare a proceselor operaționale.
Competențele sale profesionale,
experiența și implicarea ei din ultimii
14 ani, au făcut posibilă numirea Roxanei
Lupescu în poziția de Director General,
începând cu 1 ianuarie 2021, a Filialei din
România a companiei specializate în
leasing operațional full-service,
Arval Service Lease Romania.
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Orice aspect al vieţii, fie că vorbim
de carieră sau de viaţa personală,
presupune un mix de atribute care
definesc această călătorie.
Mai mult, am acceptat încă de la început
faptul că orice dezvoltare presupune şi un
proces de raportare directă faţă de elementele
care ne pun în dificultate. Cu alte cuvinte,
fiecare obstacol, fiecare greutate întâlnită
ne ajută, în esenţă, să devenim variante mai
bune ale noastre şi creionează atât dorinţa
de reuşită cât şi, în egală măsură, abilitatea
fiecăruia de a rezista şi de a rămâne în
control.
Privind înapoi, cred că cel mai important pas
pe care l-am făcut a fost de a mă alătura
echipei Arval România. Chiar dacă nu am
realizat la momentul respectiv, acea decizie
aparent simplă m-a expus, în anii care au
urmat, unor evenimente şi acţiuni care au
sculptat cu uşurinţă drumul meu către poziţia
pe care o ocup astăzi.
Nu aş putea încadra aceşti ani în criterii de
genul “greu” sau “uşor” deoarece aceste
lucruri nu sunt aproape niciodată
monocromatice şi presupun nuanţe. Afirm
acest lucru deoarece dacă îţi place cu adevărat
ceva şi oferi toată atenţia, voinţa şi dorinţa de
a duce la capăt activitatea, întregul proces,
chiar şi nuanţat asigură, de cele mai multe ori,
bazele succesului.

2.

Fără nicio îndoială trăim vremuri
tulburi ale căror efecte vor fi
resimţite pe termen mediu sau chiar
lung. Soluţia recomandată ține însă foarte
mult de timpul prezent, de ancorarea în
realitate şi de abilitatea noastră, a tuturor de
a fi flexibili şi de a întâmpina cu deschidere

nevoia de schimbare.
În primul rând din punct de vedere social,
reprezentăm o naţiune care a reuşit
dintotdeauna să vadă mai departe de ziua de
mâine. Acelaşi lucru se întâmplă şi acum,
datorită ciclicităţii la care ne supune istoria
şi sunt ferm convinsă că vom reuşi să trecem
peste orice problemă, împreună.
Din punctul de vedere al industriei în care
activăm, lucrurile ies puţin din arealul
emoţional şi se poziţionează, cu precădere,
într-unul mult mai tactic şi orientat către
interpetarea corectă a datelor şi a trendurilor
existente. Pandemia şi criza semiconductorilor de exemplu, a afectat întreaga
economie globală însă a şi creat o
oportunitate, un necesar în rândul clienţilor,
şi anume nevoia de mobilitate, care s-a
transformat rapid dintr-un trend într-o
realitate. Acest lucru ne-a permis să
modificăm, din punct de vedere structural, o
bună parte a produselor şi serviciilor Arval,
astfel încât să putem veni în ajutorul
clienţilor cu o soluţie reală, ancorată adânc
în nevoile acestora şi cu impact imediat în
activitatea lor.

3.

Consider că trăsătura principală a
unei femei puternice este echilibrul,
indiferent de planul ales (personal
sau profesional). Dacă ne referim strict la
calităţi, atunci perseverența reprezintă unul
dintre pilonii principali. Noi toţi, indiferent
de gen, pornim pe un drum plin de
oportunităţi, dar şi de elemente care ne pot
distrage. Cred că este extrem de important să
poţi vizualiza unde vrei să ajungi şi să ai
perseverența necesară de a-ţi continua până
la capăt călătoria.
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miHaeLa BÎtU
ceo, ing Bank românia

Faptul că trăim într-un mediu care aduce
schimbări nemaiîntâlnite până acum,
mă provoacă și mă stimulează
Mihaela Bîtu a preluat rolul de CEO al
ING Bank România în iulie 2019, după ce
a ocupat poziția de Head of Wholesale
Banking și Director Adjunct. S-a alăturat
băncii în 1995 și de atunci și-a dezvoltat o
carieră de succes în principal în domeniul
Wholesale Banking, îndeplinind o
varietate de roluri, atât în România, cât
și în străinătate. De asemenea, a încheiat
cu succes două mandate internaționale,
cel mai recent în perioada 2008-2010, în
calitate de Head of General Lending
Products pentru Europa Centrală și de
Est, în cadrul ING Olanda. Înainte, între
1999-2000, a îndeplinit un stagiu
internațional ca membru al echipei
Corporate Finance Central & Eastern
Europe din cadrul ING Marea Britanie.
Mihaela este căsătorită și mamă a doi
copii, este motivată de provocări și
apreciază experiențele diverse, în carieră
și viața personală. Pregătirea sa
educațională include un MBA de la Școala
de Management din București (în
asociere cu Universite du Quebec a
Montreal), și o diplomă de licență în
ﬁnanțe de la Academia de Studii
Economice din București.
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1.

Cariera mea a fost clădită de-a
lungul anilor, cu determinare și
efort, dar și cu plăcerea de a face
ceea ce îmi place și mă motivează. Am
început să lucrez în 1993 într-o bancă locală,
după care m-am alăturat echipei ING ca
management trainee. Momentul acesta era în
iunie 1995, la scurt timp după ce grupul ING
și-a început activitatea în România. Era o
bancă la început de drum în țara noastră, dar
cu un prestigiu internațional foarte bun, și am
considerat că voi putea crește împreună cu
banca și că voi avea oportunitatea de a învăța
ce înseamnă bankingul modern. Ceea ce s-a și
întâmplat. Sunt foarte bucuroasă să constat
cât de mult am progresat: noi, membrii
echipei, dar și instituția noastră.
Foarte importantă în evoluția mea a fost
dorința permanentă de a mă dezvolta și de a
învăța lucruri noi. De la un moment dat a
apărut și dorința de a conduce echipe, astfel
încât să pot avea un impact mai mare decât
prin propriile acțiuni. Nu m-am ferit să accept
provocări noi atunci când ele au apărut, și
cred că acest curaj de a încerca un nou
domeniu, un nou rol, sau lucrul într-o nouă
țară, te provoacă și te forțează să îți accelerezi
dezvoltarea personală și capacitatea de
adaptare. Deși am lucrat o perioadă
îndelungată în aceeași instituție, cariera mea a
fost foarte diversă. Am schimbat domeniile în
care am activat și am parcurs cu succes două
mandate internaționale, primul in 1999 în
echipa de M&A pentru Europa Centrală și de
Est din ING Londra, al doilea ca Head of

General Lending pentru Europa Centrală și de
Est, în perioada 2008-2010.
Realizările importante nu vin ușor, dar dau
multă satisfacție. Iar dacă pe drumul acesta
al carierei reușești să construiești și relații
personale, și o rețea de suport, și cel mai
important – o familie – cu atât mai mare este
satisfacția atunci când privești în urmă. Dar
mie imi place să privesc înainte. Îmi place să
cred că am încă multe de realizat, iar faptul
că trăim într-un mediu care aduce schimbări
nemaiîntâlnite până acum mă provoacă și
mă stimulează.

2.

Într-adevăr, ne confruntăm cu o
criză de neimaginat până de
curând, după doi ani foarte dificili
de pandemie. Avem provocări noi, de la
presiunea inflaționistă, posibilitatea unui
scenariu economic de stagflație, continuând
cu o serie de necunoscute generate de
situația geo-politică, cu ramificări
inevitabile în plan economic.
Impactul direct asupra României generat de
război e încă limitat, și nu anticipăm că un
conflict armat va implica țara noastră. Însă nu
vom putea evita implicațiile economice. Încă
este devreme să estimăm magnitudinea
acestor efecte, dar ne așteptăm ca încetinirea
creșterii PIB-ului, precum și inflația și ratele
de dobândă în creștere, să pună presiune pe
clienți și pe bănci. Vedem deja o cerere de
creditare mai scăzută, iar timpul ne va dovedi
dacă este un efect tranzitoriu, așa cum am
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văzut la începutul pandemiei, sau un fenomen
structural. Pe de altă parte, este îmbucurător să
vedem că economisirea continuă să crească,
ceea ce arată o capacitate mai bună a
populației și a companiilor de a depăși cu bine
perioadele de criză. Din perspectiva sectorului
bancar, această criză ne găsește pe o poziție
solidă, cu capitalizare și poziții de lichiditate
foarte bune și, nu în ultimul rând, cu mai multă
maturitate și lecții învățate din trecut.
Fondurile europene (peste 80 de miliarde
EUR într-un orizont de 5-8 ani), ne vor ajuta
să continuăm să ne dezvoltăm ca economie și
ca țară, într-un mod durabil. Uitându-ne la
vecinii noștri care nu fac parte din Uniunea
Europeană, putem vedea cu ușurință șansa
istorică pe care țara noastră a fructificat-o și
asta trebuie să ne dea încredere pentru viitor.
Implicațiile războiului din Ucraina sunt
profunde și nu vor fi depășite ușor. Se
reactivează practic războiul rece, pe care îl
credeam închis pentru totdeauna, se
accelerează fenomenul de de-globalizare care
a început în perioada pandemiei, lanțurile de
aprovizionare sunt reconsiderate, politicile
energetice, și așa mai departe. Este o nouă
fază în istoria omenirii, în care suntem cu
toții angrenați și la care trebuie să ne
adaptăm, păstrându-ne speranța că pacea și
rațiunea vor prevala.

3.

Pun sub semnul întrebării afirmația
dumneavoastră că toate femeile își
doresc să fie puternice, în sensul de
a fi motivate de putere ca atare. În opinia
mea, femeile sunt mai degrabă motivate de
dorința de a face bine și de a avea un impact
pozitiv asupra celor din jur, asupra
companiilor pe care le conduc. Un motiv
foarte important pentru care doamnele pot fi
lideri foarte buni și echilibrați. Din păcate,
adesea femeile tind să își subestimeze
propriile calități și cred că acesta este cel mai
mare obstacol cu care se confruntă. Dar
atunci când avem o gândire pozitivă și o
mentalitate determinată, când nu ne lăsăm
influențate și intimidate, când nu acceptăm
prejudecățile și ne urmăm cu consecvență
drumul și pasiunea, nimic nu ne stă în cale. Și
sper că din ce in ce mai multe femei să își
urmeze și îndeplinească visele și aspirațiile.
aprilie 2022
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LĂCRĂmioaRa DiaConU-PinȚea
memBru directorat, compleXul energetic oltenia

Să schimbăm misiunea imposibilă
în misiune posibilă
Finanțistă de formație, cu studii la
Viena și în Statele Unite, absolventă și a
unui MBA, Lăcrămioara Diaconu-Pințea
activează, de aproape un sfert de secol, în
domeniul energetic. Înainte de a ajunge în
conducerea CE Oltenia, a lucrat la OMV
și Petrom, unde a deținut inclusiv funcția
de membru în Directoratul celei mai mari
companii românești, responsabilă pentru
activitatea Downstream Gas. Unul dintre
cele mai importante proiecte pe care le-a
gestionat a fost realizarea centralei OMV
Petrom de la Brazi, un proiect de 860
MW, în valoare de 530 mil. euro, pus în
funcţiune în 2012. Acum gestionează una
dintre cele mai complicate restructurări
din energia românească, de succesul
planului de reorganizare a CE Oltenia
depinzând 20% din producţia de energie a
României, peste 12.000 de locuri de
muncă directe şi trecerea României ca
stat de la zona de cărbune la cea de
producţie a energiei cu emisii mai reduse.
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1.

În primul rând aş vrea să spun că
sunt din Piatra-Neamț, şi deşi
părinţii mei sunt sculptori în lemn,
am ales să studiez Finanţe la ASE în
Bucureşti. După absolvire, am lucrat un an
în piața de capital, un mediu nou, dinamic,
însă lucrurile nu se mișcau atât de repede
pe cât mă așteptam. Am aflat că există un
job în Petrom, pe zona de analiză
financiară. Am aplicat și am intrat, în 1998,
în cadrul Direcției Strategie, Planificare,
Dezvoltare. Era un departament hub care
avea să fie cheie în procesul de privatizare
şi post-privatizare. În 2007, am făcut pasul
către zona de Business, când mi s-a propus
să preiau o divizie care se înființa atunci,
cea de Energie. Din zona de Corporate,
pregătisem Petrom pentru privatizare, l-am
ajutat să se privatizeze și să se ajusteze
după privatizare, conform
responsabilităților mele, și mi-am zis: OK,
ce urmează? Era clar că următorul pas va fi
în Business, unde ești și mai implicat în
companie, unde se generează banii. În faţa
mea erau un domeniu nou și un proiect nou,
centrala electrică de la Brazi, o investiție de
535 de milioane de euro. Am creat echipa
de la zero şi am adus proiectul gata de
punere în funcţiune. Cei aproape patru ani
petrecuți aici au fost o experiență
fantastică, ai responsabilitate față de
rezultat, este în mâinile tale puterea să
generezi ceva.
Când centrala de la Brazi se pregătea să
devină operaţională, am primit o ofertă de
la Viena, pentru a mă ocupa de Relația cu
Investitorii, din poziția de vicepreședinte în

cadrul Grupului OMV. La Viena, am simțit
că e nevoie de mai multă comunicare, am
adus asta ca ingredient în activitatea de zi
cu zi și a contat foarte mult. Relaţia cu
Investitorii e printre puținele activități,
dacă nu singura, în care lucrezi cu toți
membrii Directoratului OMV. În Grup,
48% din acționariat este internațional și toți
membrii directoratului se angajează în road
show-uri în marile centre financiare– mergi
acasă la investitori, le spui povestea ta, ce
s-a întâmplat în business și ce urmează să
se mai întâmple. Am stat doi ani, dar când
eram pe la jumătatea mandatului am simţit
că vreau înapoi în Business, îmi doream
tare E&P. În 2013 mi s-a propus să preiau
activitatea de Business Support E&P din
Grup. A fost o ocazie să învăț mai mult
despre Upstream, să înțeleg care sunt
problemele, riscurile, oportunitățile și,
astfel, m-am echipat cu încă o experienţă
pentru călătoria mea. Deşi mă vedeam
continuând în această direcţie, am acceptat
propunerea de a reveni în ţară pentru a
conduce activitatea de electricitate și de
gaze, divizia în întregul ei, din poziţia de
membru în directorat începând din 2015.
Aş putea spune că până aici a fost etapa de
acumulare şi consolidare a carierei iar de
aici încolo crearea impactului în tot ceea ce
fac este temă principală.
În dimensiunea corporatistă, au fost două
lucruri pe care mi le-am propus. În primul
rând, experienţa internaţională, pe care am
avut-o lucrând atât în România, cât şi în
Austria. În al doilea rând, mi-am dorit să
am impact în sectorul energetic românesc
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astfel că, după privatizarea Petrom şi cei trei
ani în boardul executiv al companiei, am
trecut în alt board care gestionează probabil
cea mai mare transformare din energie. După
OMV Petrom, am condus procesul de
restructurare a Complexului Energetic
Oltenia, unul dintre ei mai mari producători
de energie electrică în România. De la
începutul anului 2020 până în ianuarie 2022,
CE Oltenia a parcurs prima etapă a
transformării, definirea cadrului şi
angajamentelor care au stat la baza obţinerii
aprobării ajutorului de stat. O etapă decisivă,
din care a rezultat Decizia Comisiei
Europene care are rolul unui contract până în
2026 între aceasta şi Statul Român şi care
recunoaşte un efort de restructurare de cca 4
miliarde de euro din care ajutorul de stat are
o cotă de 2,6 miliarde euro. A fost un drum
cu suişuri şi coborâşuri: neîncredere la
început de drum din partea organizaţiei şi a
unor stakeholders culminând cu decizia de
investigaţie a Comisiei Europene în februarie
2021, însă cei care am crezut încă de la
început în succes am construit încredere cu
toţi aceştia şi am adunat încă şi mai mult
sprijin care era absolut esenţial. Împreună cu
consultanţii noștrii de la PWC, am luat punct
cu punct, stakeholder cu stakeholder, zi de zi,
timp de mai bine de un an şi am construit un
ecosistem, lucrând cu autorităţile europene –
DG Competition, EIB & Fondul de
Modernizare, autorităţile centrale –
Ministerele Energiei şi Finanţelor precum şi
Consiliul Concurenței până la bănci &
instituţii financiare internaţionale şi investitori
privați. Dacă Harvard Business School scria în
2015 un case study despre transformarea
OMV Petrom, cred că vom fi în curând gata să
le furnizăm input pentru următorul case study
pentru ceea ce va fi cel mai mare proces de
transformare din sectorul de energie din
România, cel al CE Oltenia.
Pe lângă cariera clădită în domeniul energiei,
am decis să îmi urmez şi o pasiune pe care o
împărtăşesc cu cele două surori, şi anume,
gastronomia. Astfel a venit ideea înfiinţării
unui restaurant de casual fine dining, Noeme,
care la scurt timp de la lansare a ajuns în top 3
restaurante din Bucureşti (conform
clasamentului Tripadvisor).
Fie că a fost vorba de dimensiunea
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corporatistă sau de antreprenoriat, am abordat
întodeauna provocările cu încredere şi cu o
gândire critică, ceea ce mi-a deschis calea
către numeroase reuşite. Un rol important în
dezvoltarea mentalităţii mele l-a avut educaţia
executivă dobândită în cadrul programului de
Executive MBA pe care l-am urmat, organizat
la Bucureşti de WU Executive Academy. Tot
în timpul EMBA-ului mi-a venit, pentru prima
dată, ideea de antreprenoriat, fiind inspirată de
colegii care erau deja antreprenori sau
cochetau cu această provocare. Mi-am propus
să încerc senzaţia, în primă fază, lucrând la
dizertaţia pentru absolvirea programului - o
afacere de la zero în domeniul producerii
vinurilor premium. Zece ani mai târziu am
revenit la idee, dar cu alte coordonate şi cu un
scop comun clar - al surorilor Diaconu de
această dată - de a dezvolta un business de
familie în care creativitatea, dorinţa de a
experimenta şi ştiinţa lucrului bine făcut să fie
la ele acasă. Aşa a apărut Noeme, restaurant cu
bucătărie rafinată neastâmpărată.

2.

Trăim într-un mediu global de
business din ce în ce mai volatil.
Efectele acestei volatilităţi sunt
amplificate datorită suprapunerii crizelor
sanitară, energetică şi războiului, ceea ce e
oarecum elementul de noutate relativ la alte
perioade de recesiune. De la nivelele minime
de la începutul lui 2020 până la maximele
observate de curând, asistăm la cea mai mare
creştere de preţuri ale energiei într-un
interval de 24 luni de la criza petrolului din
1973. Preţurile sunt aşteptate să rămână
ridicate în perioada următoare. Va fi
importantă durata războiului din Ucraina şi
întreruperile pe lanţul de aprovizionare pe
care le cauzează în această perioadă. Poate că
evoluţia preţului electricităţii şi gazelor
avantajează companiile producătoare pe
termen scurt, în realitate, pe termen mediu şi
lung, impactul nu va fi semnificativ pozitiv
datorită creşterii preţului CO2, materiilor
prime şi serviciilor care contribuie la
obţinerea fiecărui MWh de electricitate. Deşi
nu e foarte evident, nu preţurile ridicate la
energie constituie principala oportunitate de
creştere a companiei. CE Oltenia şi sectorul
de energie din România, duc lipsa

investiţiilor în capacităţi noi de generare de
electricitate. Cu totul altul ar fi fost nivelul
preţurilor energiei dacă România ar fi investit
masiv în reînnoirea capacităţilor de
producere a energiei. Ne bucurăm să fim în
poll position din acest punct de vedere.
Suntem încrezători că proiectele noi ale CE
Oltenia de 2000 MW în proiecte fotovoltaice
şi centrale în ciclu combinat pe bază de gaze
naturale (CCGT), sunt proiectele care au
probabilitatea cea mai mare de a fi puse în
funcţiune, şi nu oricum, ci conform planului:
în 2024 cei 735 MW în fotovoltaic şi în 2026
cei cca 1300 MW în CCGT. Contextul actual,
cu întreruperi pe lanţul de aprovizionare,
precum şi creşteri ale preţurilor unor materii
prime necesare acestor proiecte ar putea pune
presiune pe planul de execuţie. Lucrăm la un
plan de mitigare a acestor efecte şi sunt
încrezătoare că vom avea soluţii.

3.

Cred că femeile au o inteligenţă
emoţională mai bună şi pot motiva
mai bine echipele. Este experienţa
mea de mai bine de 20 ani. Dincolo de acest
aspect, modul în care acţionez se bazează pe
următoarea abordare: cred că a dobândi un
set de cunoştinţe în diverse moduri e un
lucru, dar a dezvolta o gândire strategică
bazată pe întrebări critice – „asking the right
questions” şi pe găsirea soluţiilor potrivite –
„problem solving”, este cu totul altceva. E un
nivel superior care se deschide prin
intermediul educaţiei executive sau prin
roluri de conducere avute devreme în carieră,
şi care se dezvoltă ulterior prin consecvenţă
în aplicarea acelor învăţăminte în deciziile de
business de zi cu zi. În plus, trebuie să ne
adaptăm permanent. Țin foarte mult la
încrederea în oameni, la comunicare. Pe unde
am fost, abordarea mea ca lider a fost să am o
atmosferă deschisă, în care oamenii să nu se
simtă restricționați de faptul că există o ușă
între ei și mine. Vreau să am cât mai aproape
echipele cu care lucrez, dacă au o problemă,
să vină la mine, cu soluții posibile, nu doar
să-mi explice că nu se poate face un lucru.
Dacă noi nu comunicăm și nu avem încredere
unii în alții, nu vom reuşi să facem ce ne-am
propus, să schimbăm misiunea imposibilă în
misiune posibilă.

F emei care schimbã România

Gala „Femei care schimbã România”

o gală a femeilor competente, curajoase,
profesioniste, inteligente,
dedicate progresului economic și social
Într-o atmosferă plină de bucuria
oportunității de a se întâlni fizic, de a
fi împreună, de a se putea vedea și
auzi, eliberate de frustrantele
restricții de socializare directă
impuse de carantina sanitară ce a
durat aproape 2 ani, a avut loc o
nouă ediție a galei „Femei care
schimbă România”. Premiile
acordate de către revista Piața
Financiară în cadrul acestei Gale sunt
un omagiu adus femeii şi totodată un
argument suplimentar în sprijinul
diversităţii de gen de care orice
companie are nevoie în top
management.
Mihai Săndoiu, directorul revistei
Piața Financiară a deschis această
nouă ediție a galei. (FOTO)
„Îmi face o deosebită plăcere să pot
deschide astăzi, 23 martie 2022, o
nouă ediție a Galei „Femei Care
Schimbă România”, organizată de
FIN TEAM ADVERTISING şi revista
Piaţa Financiară și vă pot spune că
sunt onorat să mă aflu în prezența
dumneavoastră, a unor personalități
feminine aflate în primele rânduri la
conducerea unor importante firme,
companii și instituții din România.
Ne bucură faptul că putem să
promovăm și să onorăm femeile care
prin tot ceea ce fac, acasă, la
serviciu, în comunitate, pun umărul
la schimbarea în bine a României și
contribuie din plin la resetarea ei
după această perioadă de criză
sanitară.”

„Am avut plăcerea să o cunosc anul
trecut pe cea care din octombrie
2018 este șefa Biroului din România
a Grupului BEI, brațul financiar al
UE, care a sprijinit creșterea
economică durabilă a României în
ultimii 30 de ani. Am constatat că îi
place România și că este profund
preocupată și implicată în a oferi
sprijinul necesar pentru dezvoltarea
durabilă a României. Astăzi o avem
ca invitată la Gala „Femei care
schimbă România” pe Lara Tassan
Zanin, șefa Biroului din România a
Grupului BEI”, a spus Mihai Săndoiu,
invitând-o pe scenă să își prezinte
discursul.

Mihai Sandoiu,
director general Piața Financiară

Ca de obicei, în deschiderea Galei
„Femei care schimbă România”, au
fost invitate să participe personalități
de excepție, a căror prezență a fost
extrem de plăcută pentru toți cei
prezenți la Ramada North Hotel.
Au vorbit în fața celor prezenți la
Gală: Lara Tassan Zanin, șefa
Biroului din România a Grupului BEI,
Carmencita Constantin, Country
Service Leader, GE Power &
Preşedintele FR de Gimnastică,
Violeta Ciurel, Profesor Asociat
ASEBUSS, Managing Consultant,
Ovidiu Dîmbean - Creța, Rector
ASEBUSS.

Lara Tassan Zanin:
este foarte important ca femeile
să ia atitudine, să împărtășească
rezultatele lor minunate
din business

„Sunt încântată să particip la acest
eveniment, menționez că este cea
de-a doua mea participare la această
minunată gală. Iubesc foarte mult
România și consider că pot să aduc
aportul meu acestui mediu de
afaceri dinamic din această țară.
Anul trecut, ca bancă a UE și fiind
parte din acest mediu de business,
consideram că știu multe legat de
ceea ce se întâmplă în România. Am
fost invitată anul trecut la ediția
acestei gale și am constatat că nu
cunoșteam mai bine de 90% dintre
aprilie 2022

39

Femei care schimbã România

Lara Tassan Zanin,
Head of EIB Group Office in Romania

doamnele premiate în cadrul
evenimentului și afacerile conduse
de acestea cu succes. Aștept cu
nerăbdare să aflu de la organizatori,
în următoarele ore, premiantele
ediției din acest an și să cunosc din
nou persoane de excepție, să aflu ce
realizări au avut premiantele și să le
cunosc mai îndeaproape afacerile.
BEI este o bancă prezentă în România
de 30 de ani, nu suntem o bancă
orientată spre profit, suntem aici să
oferim suport pentru a atinge alături
de autorități țintele de politici
publice, pentru a acorda suport
investițiilor din zona inovației,
protejarea mediului și climei,
dezvoltarea IMM-urilor, aplicațiilor
inteligente. Am constatat că mulți
dintre cei care apelează la noi aduc în
discuție problema forței de muncă,
mai exact că nu reușesc să găsească
suficienți oameni pentru a angaja și
pentru a-și dezvolta astfel afacerea
conform planurilor de business. Am
încercat să identificăm cauza acestei
probleme atât de des întâlnită în
ultima perioadă în România, lipsa
forței de muncă. Sigur, una dintre
40
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Lara Tassan Zanin este un
profesionist cu peste 20 de ani de
experiență în domeniul bancar,
economie și inginerie, fiind la BEI
din 2006. Din octombrie 2018
este șefa Biroului Grupului BEI în
România. Este ferm hotărâtă și
profund implicată în a ajuta la
implementarea resurselor într-un
mod inteligent, ecologic și mai
digital, în a sprijini investițiile
ecologice, ca și cele în sănătate și
educație, sectoare cheie pentru
dezvoltarea durabilă a României.
cauzele principale este că țara
dumneavoastră deține o diaspora
uriașă, oamenii sunt deci educați, au
parte de pregătire specializată, dar
apoi părăsesc România pentru a lucra
într-o altă țară. Când am întrebat de
ce au părăsit țara, de cele mai multe
ori au fost menționate două aspecte:
lipsa serviciilor medicale de calitate,
și lipsa unei educații corespunzătoare
pentru copiii lor. Plecând de la aceste
răspunsuri identificate, am început să
lucrăm cu universitățile, am acordat
sprijin către un număr de cinci
universități din România, finanțăm
laboratoarele acestora pentru a
putea avea acces la tehnologie înaltă,
am remobilat campusurile
universitare pentru ca studenții să
aibă parte de condiții optime de
cazare și am plătit salarii către
cercetători și profesori. Trebuie să
mărturisesc, într-o perioadă de 6 luni
am primit solicitări de la mai mult de
cinci universități și vom continua să
investim în educație cu speranța că
pe termen mediu și lung vom reuși să
ținem în țară mai mulți specialiști
pentru a lucra pe plan local.

Un alt motiv pentru care nu avem
suficientă forță de muncă
specializată este, din păcate,
participarea insuficientă a femeilor,
iar azi consider că suntem aici un
grup important de femei care pot
reflecta împreună asupra acestui
aspect. De exemplu, avem în ASE un
procent de 95% studente, obținând
o diplomă de top. Dacă verificăm
după cinci ani, sau după zece ani de
la absolvire unde se află aceste
studente, vom constata că multe
dintre acestea au dispărut din piața
muncii. Astfel, ajungem de la un
procent de 95% studente, la un nivel
de 35%, maxim 40% al femeilor
absolvente care sunt prezente în
piața muncii din România. Este
evident faptul că încă există în țară o
presiune pentru a reuși să întemeiezi
o familie, a avea copii, sistemul
pentru îngrijirea copiilor este limitat,
avem o lungă pauză post naștere,
toate acestea contribuind major la
dispariția femeilor din piața muncii
locale. Am încercat să oferim suport
pentru afaceri conduse de femei,
ne-am întrebat partenerii din băncile
locale și din fondurile de private
equity dacă avem local astfel de date
disponibile referitoare la business-uri
conduse de femei. Nu existau
evident, fiind foarte greu de
identificat. Îmi doresc să facem cât
mai mult pentru femeile ce activează
în piața muncii, pentru femeile care
conduc companii mai mici sau mai
mari, pentru a avea mai multe
doamne în poziții executive sau în
Guvernul țării, în Parlament.
Am început să lucrez la o propunere
de politică publică pentru a aduce în
fața politicienilor și a altor factori de
decizie din România acest topic.
Avem parte de întâlniri multe, de
multe discuții, dar când vine
momentul efectiv să ne unim forțele
și să pornim în demersul nostru, nu
realizăm nici un progres. Mi-am dorit
să fiu aici alături de dumneavoastră
azi, în cadrul acestei gale dedicată
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doamnelor din afaceri, să iau contact
cu fiecare dintre dumneavoastră și
să ne cunoaștem mai bine, plecând
de la premiza că, la fel ca peste tot în
lume, și în România este foarte
important ca femeile să ia atitudine,
să împărtășească rezultatele lor
minunate din business, să nu fie
timide, succesul dumeavoastră să fie
cu adevărat recunoscut.”

„ Îmi face plăcere să v-o prezint pe
următoarea invitată a Galei noastre,
o doamnă care se bucură de o
adevărată și binemeritată
recunoaştere profesională în sectorul
energetic din România cât şi cel
internaţional, Carmencita
Constantin, Director General în
cadrul General Electric – GE Power
(US corporate) și președinta
Federației Române de Gimnastică”, a
spus Mihai Săndoiu.

carmencita constantin:
dincolo de partea profesională
și de partea familială, suntem
stâlpul și baza societății

„Sunt Carmencita Constantin și
conduc, în prezent, la nivel regional,
pentru că acopăr mai mult decât
România, tot ce înseamnă service în
sectorul Power, în partea de nuclear,
în partea de gaz, în partea de
regenerabile. Lucruri grele care,
pentru o femeie care are un
background de proiectare-cercetare,
inclusiv cu tot ce a însemnat partea
de Integrare Europeană, pentru că
am condus foarte mulți ani Institutul
de Studii și Proiectări Energetice,
institutul care a pus bazele
sistemului energetic din România și
în numele căruia și pentru care am
sprijinit inclusiv acțiunile de preaderare la momentul respectiv pe
sectoarele energie și mediu la nivel
guvernamental. Deci, venind din
zona de consultanță, venind din zona
aceasta frumoasă a cercetării, a
proiectării, în momentul în care am

Carmencita Constantin,
Director General GE POWER,
Președinte Federația Română
de Gimnastică

primit acest challenging position din
partea unui corporate ca General
Electric, cel mai puternic corporate
pe sectorul energetic global, m-am
uitat pe job description și m-am
gândit dacă voi fi în stare când am
văzut acolo service, mentenanță,
când am văzut că trebuie să mă ocup
de piese de schimb, de lucruri de
detalii, de organizări de echipe, de
muncitori veniți din toată lumea și
am zis că mă mai gândesc. Norocul
meu a fost, ca al multora dintre noi,
că în viața noastră există influenceri,
există oameni care să spună că
putem, doar că nu știm că putem. Și
acesta a fost momentul în care viața
mi s-a schimbat, atât în plan
profesional, cât și în plan personal.
Pentru că este vorba de recognition.
Și nu am învățat în țara aceasta încă
să acordăm recognition și celor care
lucrează și cu inima, nu numai cu
capul, celor care nu își cuantifică
secundele, orele și care știu, femeile
știu, să facă din 24 de ore 48 de ore
și chiar mai multe și să încerce. Greu
spunem nu pot, nu am timp. Deci
mi-am luat această responsabilitate,

Absolventă a Universităţii
Politehnice din Bucureşti,
Facultatea Energetică, şi a unei
serii de cursuri naţionale şi
internaţionale de specializare,
Carmencita Constantin este
Doctor în ştiinţe, având
specializarea în Dezvoltarea şi
finanţarea proiectelor din
sectorul energetic cu impact
major în reducerea schimbărilor
climatice şi a fost selectată
pentru programele de Leadership
ale General Electric susţinute de
Universitatea Crotonville–USA.
Baza solidă şi notorietatea
profesională şi le-a construit în
perioada anilor în care a făcut
parte din echipa de specialişti de
vârf ai ISPE (Institutul de Studii şi
Proiectări Energetice), și a
înregistrat succese reale de-a
lungul întregii cariere
profesionale, bazate pe
cunoştinţe şi experienţe multiple
acumulate în cei peste 22 de ani
de activitate de management.
care nu este deloc ușoară. Gândiți-vă
că tot ce înseamnă sectorul de
producere din energie, dacă ele
merg, acest lucru se datorează
faptului că noi existăm, pentru că
echipele noastre își fac treaba
modest și în liniște, inclusiv în acest
climat global, deloc sensibil. Numai
la Cernavodă, eu din 23 martie am în
șantier 480 de muncitori, niciunul
din România. Pe toți îi aduc din
foarte multe locuri, pe toți trebuie să
îi asigur cu un plan de back-up care a
decembrie 2021
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apărut acum nou, lucruri complicate,
complexe, dar pe care le manageriez
perfect cu o echipă de trei femei.
Sigur că bărbații sunt parte din viața
noastră și trebuie să le mulțumim că
există pentru că altfel nu am avea
ocazia să ne vedem aici. De ce
suntem noi altfel? Pentru că, dincolo
de partea profesională și de partea
familială, suntem stâlpul și baza
societății. Simțim nevoia implicării în
mod real în societate. Ați auzit că
sunt și președinta Federației
Române de Gimnastică. Sunt, pentru
că am făcut gimnastică, pentru că nu
am părăsit niciodată gimnastica,
pentru că gimnastica este parte din
viața mea, am făcut gimnastică
ritmică, am fost ani de zile arbitru
internațional Level 1. Și am primit
această provocare, care de fapt a
fost o solicitare ca pe un return back
sportului care m-a format, m-a
învățat că nu există ușă pe care să nu
o deschizi atunci când crezi în cauza
respectivă. Este o încărcătură
suplimentară, sunt ore din viața
familiei mele și din timpul meu, dar
am găsit atâta energie pozitivă în
susținerea drumului de redresare a
gimnasticii românești pentru că
Federația Română de Gimnastică
este cea mai premiată Federație de
pe glob, leader în numărul de
medalii luate, are o vechime de 107
medalii. Este foarte adevărat că și
gimnastica este puternic afectată de
declinul economic al României și în
ultimii 12 ani, ca să nu spun 16 ani,
era în picaj direct, dar am reușit să
oprim acest declin și eu sper că o să
vă aduceți aminte în vară, când o să
aducem primele medalii înapoi, că
ați fost parte la această mărturie.
Multă muncă, multă dăruire din
partea multor oameni care cred în
menirea fiecărei generații de copii.
Eu vă mulțumesc din suflet, știu de
ce sunteți aici, știu că meritați, știu
că sigur acolo unde lucrați faceți
diferența. Și vă felicit, chiar dacă nu
vă cunosc personal și chiar insist la
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Finmedia să pregătească un
eveniment cu toate femeile care au
schimbat România. Vă mulțumesc și
vă doresc succes!”

„Pot spune, fără să greșesc, că ne
cunoaștem cam de 25 de ani, de
când revista Piața Financiară, la
început de drum, a început să se
ocupe de o piață, și ea la început de
drum în România, piața asigurărilor.
Mă bucur să o avem alături de noi pe
una dintre cele mai remarcabile
doamne, cu o binemeritată
recunoaștere locală și internațională
pentru contribuția sa la dezvoltarea
industriei asigurărilor în România”, a
spus gazda evenimentului, invitând-o
pe scenă pe doamna Violeta Ciurel.

Violeta ciurel:
avem foarte multe femei
remarcabile de-a lungul istoriei

„Mulțumesc foarte mult, Mihai, și vă
mulțumesc doamnelor că îmi alocați
câteva minute de ascultare. Este un
moment foarte plăcut pentru noi
toate să ne aflăm în această zi la un
eveniment atât de frumos și mi se
pare o inițiativă remarcabilă a
revistei Piața Financiară care,
întotdeauna, și atunci când am lucrat
în România la cele 2 grupuri mari, la
ING, respectiv NN și acum AXA, mi
s-au părut cele mai valoroase premii
pentru că, în general, din ce am
observat, criteriile de selecție pe
care le-a avut Piața Financiară au
fost întotdeauna deosebite și s-au
axat pe criterii de profesionalism și
de contribuție a fiecăreia dintre noi
toate de aici și a altora care nu au
venit astăzi aici, în contribuția pe
care au avut-o în fiecare dintre
domeniile menționate sau la nivel
social. Despre mine nu aș vrea să
vorbesc foarte mult pentru că nu îmi
place dar așa pe scurt, bănuiesc că
marea majoritate dintre
dumneavoastră, mai știți despre
parcursul meu. Am lucrat mai mult

Violeta Ciurel, profesor asociat
Asebuss & Managing Consultant

Are peste 25 de ani de experienţă
în poziţii executive de top în
domeniul asigurărilor în diferite
ţări din Europa şi din alte
continente; a lucrat pentru două
grupuri financiare globale –
NN/ING (14 ani) şi AXA (peste 10
ani) în domeniul asigurărilor ca
CEO în companii din România şi
Portugalia, în roluri de CEO
regional pentru grupuri de ţări
din Europa. Are o experienţă
didactică vastă de peste de 20 de
ani, începută în 1983, la
Academia de Studii Economice
din Bucureşti, Catedra de Relaţii
Economice Internaţionale unde a
devenit profesor universitar în
anul 2009.
de 20 de ani în educație la Academia
de Studii Economice și cam 26 de ani
în business în asigurări în România și
în străinătate și am avut diverse
responsabilități la nivel de țară sau

F emei care schimbã România
chiar mai multe țări, și unele
responsabilități globale în domeniul
asigurărilor sau serviciilor financiare
în general și am avut proiecte de
asemenea pe toate continentele,
mai puțin Africa. Ceea ce m-a
îmbogățit foarte mult din foarte
multe puncte de vedere, nu numai
ca experiență, ci și ca posibilitate de
a înțelege diverse culturi, culturi
naționale, culturi regionale, culturi
de companie și am descoperit
câteva lucruri pe care le știam
dinainte, dar pe care nu reușisem să
am ocazia să le înțeleg și în context
practic, și am constatat câteva
lucruri pe care doresc să vi le
împărtășesc. În primul rând, în
business sau cel puțin în domeniul în
care am lucrat eu în servicii
financiare, sunt foarte multe lucruri
în comun în companii. Adică
întâlnești aceleași griji, aceleași
preocupări, același mod de a-și
manifesta bucuria oamenilor,
indiferent că vorbim de America
Latină, America de Nord, Asia cu
anumite particularități care sunt
legate de culturile și mentalitatea
popoarelor respective. Gândirea
aceasta globală este foarte mult
accentuată odată cu globalizarea și
poți să îți dai seama că diferențele
care erau acum 20 sau 30 de ani se
atenuează mult. În același timp este
foarte important să poți să înțelegi
cum se comportă fiecare și care este
mesajul din spatele cuvintelor și a
limbajului corpului. Pentru că
interpretările noastre din Europa
sunt diferite de ceea ce se poate
exprima prin aceste comportamente
în alte țări, în special în Asia unde
oamenii sunt mult mai introvertiți și
niciodată nu spun nu chiar dacă nu
au înțeles. Ai impresia că ai stabilit
ceva și apoi afli a doua zi că de fapt
nu au înțeles, dar le-a fost rușine și
nu au îndrăznit să îți zică că nu au
înțeles. În timp ce în America Latină,
spiritul latin este mult mai deschis,
extrovertit, mult mai ușor de

comunicat, dar sunt mai cu samba și
cu alte lucruri care te fac să vezi că
atunci când trebuie să implementezi
este un lucru deosebit din punct de
vedere al modului în care trebuie să
te adresezi.
Nu aș vrea să capitalizez prea mult
această intervenție, dar aș vrea să
spun că această gală mi se pare
remarcabilă, de a sărbători femeile
din România care au avut un impact
fie în domeniul business-ului, într-un
anumit domeniu economic sau din
punct de vedere social. De fapt,
toate activitățile economice au un
impact social major de care trebuie
să fim conștienți. Aș vrea să remarc
faptul că în România, deși nu se
vorbește foarte mult, avem foarte
multe femei remarcabile de-a lungul
istoriei, de-a lungul vremii, care cred
că trebuie să reprezinte un exemplu
pentru noi toate, și am făcut o
selecție. Dacă îmi permiteți, aș vrea
să menționez câteva nume și să
vedeți, poate că reprezintă și o
invitație de a merge puțin mai în
detaliu, pentru a le aprecia și mai
mult. Am căutat mai multe surse și
am descoperit că avem mai multe
femei de-a lungul istoriei care au
avut un rol foarte important în
evoluția României, în evoluția și
dezvoltarea diferitelor domenii de
mare valoare socială, în domeniul
medical, în domeniul juridic, în
domeniul apărării, în domeniul
sportiv, al artelor, culturii, muzicii și
așa mai departe. Și voi menționa
câteva: Regina Maria care a fost
parte din influențele majore ale
României în Tratatul de la Paris
pentru recunoașterea Românei, apoi
Calipso Botez, o femeie care a
participat foarte mult la
emanciparea femeilor, care a fost
președinte a Crucii Roșii și a luptat
pentru dreptul electoral, dreptul de
vot pentru femei, Sofia Ionescu –
Ogrezeanu, prima femeie
neurochirurg din lume, care în 1944
a făcut prima operație pe creier

pentru un copil care a suferit în
urma unui bombardament din
timpul războiului și aceasta a făcut-o
la Spitalul 9, Elisa Leonida
Zamfirescu, prima femeie inginer din
lume, în 1912 a absolvit Academia
Regală Tehnică din Berlin după ce a
fost refuzată în România să studieze
la Școala Națională de Poduri și
Șosele, pentru că era o școală numai
pentru bărbați, Smaranda Brăescu,
aviatoare și prima femeie parașutist,
Maria Virginia Andreescu Haret,
prima femeie arhitect din lume,
Elena Ghica, prima femeie care și-a
lăsat toată averea Primăriei
București, Ana Aslan care a
descoperit secretul tinereții fără
bătrânețe, Ana Bota, prima femeie
profesor universitar în domeniul
medical, Florica Bagdasar, prima
femeie Ministru al Sănătății, Aurora
Gruescu, prima femeie silvicultor din
lume care este intrată și în Guiness
Book pentru primul plan de
împădurire națională pe o suprafață
de 100.000 de hectare, Margit
Șerban, chirurgie oncologică
infantilă, cea care a făcut primul
transplant de măduvă osoasă din
România, Haricleea Darclee, Cella
Delavrancea, Hortensia PapadatBengescu, Maria Rosetti, prima
femeie gazetar din România și lista
poate continua, dar cred că este
suficient pentru a vă da seama că
am avut femei remarcabile în toate
vremurile și că este datoria noastră
de a continua această tradiție și să
dăm exemplu și copiilor noștri.
Aș mai fi dorit să vorbesc despre
trăsăturile femeii din punct de
vedere al leadership-ului și România
stă ceva mai bine din punct de
vedere al cifrelor, dar nu este încă
suficient de dezvoltată. Femeile sunt
competente, curajoase,
profesioniste, muncesc foarte mult
și nu există să zică nu, dar este păcat
să nu folosim competențele,
inteligența, dedicarea femeilor în
progresul economic și social.”
aprilie 2022
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„Nu putea lipsi de la această Gală și
un reprezentant al bărbaților”, a
spus Mihai Săndoiu, ”și sunt bucuros
că domnul profesor Ovidiu Dîmbean
– Creța, Rector ASEBUSS, a acceptat
invitația noastră de a adresa câteva
cuvinte celor prezenți la eveniment.”

Ovidiu Dîmbean – creța:
Combinația ideală pentru a
conduce, de la casă până la
business, este 50-50

„Vă mulțumesc pentru invitație și vă
mulțumesc tuturor că acceptați și un
bărbat în rândul dumneavoastră!
După ce am absolvit ASE-ul, mi-a
plăcut atăt de mult încât mi s-a părut
că s-a terminat facultatea prea
devreme și mi-am dorit să mai
rămân în ASE, astfel am devenit
profesor. Apoi lucrurile s-au mai
echilibrat și am zis să transformăm
ASE-ul în ASEBUSS, și așa a apărut
școala de business Asebuss, acum
aproape 30 de ani. La Asebuss s-au
mai schimbat lucrurile din punctul de
vedere al echilibrului între sexe și,
acum, în rândul profesorilor suntem
50-50, iar dintre cursanți, 40% sunt
doamne și domnișoare, și încurajăm
acest 50-50 pentru că este cea mai
bună combinație.
Revenind la dumneavoastră, este
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Ovidiu Dîmbean – Creța,
rector Asebuss

minunat ce faceți! Apreciez puterea
și determinarea pe care o aveți.
Meritați felicitări pentru că sunteți
manageri și antreprenori, nu doar în
business, ci și acasă, indiferent de
familia din care faceți parte, femeia
este baza. Iar pe cursanții și
absolvenții noștri de la Asebuss, cu
atât mai mult le felicit pe doamnele
și domnișoarele care vin la noi la curs
pentru cum își împart timpul între

managing business, managing
households, managing school. Și voi
încheia cu educația. Este o mare
diferență între valoarea pe care o
aveți și de care, câteodată, nu
sunteți suficient de conștiente sau
nu aveți destul de mult curaj, și
recunoașterea, care este parțială și
insuficientă. Și aceasta este tot
dintr-o insuficientă educație la scară
națională. Este un foarte mare gap
între performanțele elevelor de
liceu, ale studentelor în facultăți,
care din păcate multe se pierd din
diverse motive, însă cred că motivul
principal este tot educație
insuficientă și conștientizarea
insuficientă a faptului că sunteți la
fel de bune ca și bărbații, alteori
sunteți mai bune decât bărbații, iar
combinația ideală pentru a conduce,
de la casă până la business,
este 50-50.”
A urmat festivitatea de decernare de
către domnul Mihai Săndoiu a
premiilor Galei „ Femei care schimbă
România”, ediția aprilie 2022.
Distinsele premiante ale Galei au
apreciat discursurile invitaților și au
mărturisit că sunt onorate să se
alăture unei asemenea companii de
personalități feminine, cu
extraordinare contribuții la
dezvoltare și schimbarea României.

F emei care schimbã România
premiile “Femei care scHimBă românia” au fost acordate doamnelor:
nivelele și bugetele clienților noștri.
Vă mulțumesc foarte mult pentru
acest premiu, mă simt onorată și
felicit toate doamnele prezente în
această zi.”

alina Paul,

director General, do SeCUritY

Bună ziua! Acest premiu mă
onorează. În primul rând
doresc să vă mulțumesc, mă
simt onorată să fiu alături de
atâtea doamne de excepție pot
spune. Nu pot schimba România, nu
am cum și nu cred că putem
individual niciuna dintre noi să
facem acest lucru, dar vă pot
asigura că încerc să schimb
mentalitatea bărbaților privind
domeniile în care femeile pot
activa. Cred că în sistemul
securității, la nivel de management,
suntem 3 femei la nivel de România
care conduc companii de securitate.
Nu a fost ușor, nu este ușor, dar
alături de echipa mea, căreia îi
mulțumesc din suflet pentru tot
ceea ce face în fiecare zi, de a duce
mai departe principiile și valorile
noastre, în primul rând de a
schimba conceptul de securitate la
nivel național dar și al clienților
noștri, încercăm să oferim cele mai
bune soluții mixte, adaptate la

”

anca crăciun,

Head of Private Banking, Banca transilvania

Bună ziua tuturor! De
dimineață, când m-am întâlnit
cu fiul meu, l-am dus la metrou,
pleca la școală, mi-a zis ”Mama, azi
arăți un pic altfel, te-ai machiat.
Unde te duci?” Mă duc la Gala
Femei care schimbă România.
“Oau! Și schimbi tu România?” Fiul
meu are 14 ani. I-am zis că nu m-am
gândit până acum, dar ceva oi fi
făcut eu bine. Și mi-a zis că este
foarte mândru de mine. Și am venit
cu ochii în lacrimi până aici
deoarece fiul meu nu mi-a zis
niciodată că este mândru de mine,
de cele mai multe ori eu îi spun că
sunt foarte mândră de el. Și drive-ul
meu el este. Faptul că mă trezesc în

”

fiecare dimineață și îl văd îmi dă
putere să merg mai departe și da,
iubesc ceea ce fac, dar el este
motivul pentru care în fiecare zi îmi
doresc să fiu mai bună decât am
fost ieri, mâine îmi doresc să fiu mai
bună decât astăzi. Cred că pe noi
femeile ne caracterizează cel mai
mult emoția. Și spun asta pentru că
indiferent de funcțiile pe care le-am
avut, de la economist debutant
până la ceea ce sunt astăzi, în
deciziile pe care le-am luat m-a
caracterizat emoția, și sunt mândră
că am făcut așa pentru că mi se
pare mie că am avut succes cu
chestia asta. Nu știu dacă este
valabil în toate cazurile, dar eu cred
că da, pentru că suntem femei. Miaș dori să le pot spune și părinților
mei că educația pe care mi-au dat-o
m-a adus aici. Sper să o pot face cu
copilul meu, sper să o pot face cu
echipa mea. Am o echipă
extraordinară cu care am construit
o divizie de Private Banking în
Banca Transilvania de la zero, și nu
este ușor pentru că peste 80% din
clienți sunt bărbați. Am mai
construit o divizie de Private
Banking și la o altă bancă, și acolo
majoritatea clienților erau bărbați.
Dar pot să vă spun cu bucurie că, în
ultimii ani, am văzut foarte multe
femei puternice, care conduc
business-uri puternice și sunt clienți
de Private Banking și asta mă
bucură. Nu este ușor să îi spui unui
bărbat cum să-și gestioneze banii
pentru că de obicei el știe mai bine,
dar cred că o facem cu sufletul și cu
capul. Întotdeauna când o faci
numai cu capul, cel puțin mie, nu
mi-a ieșit bine. Vă mulțumesc
tuturor pentru onoarea de a fi aici și
vă doresc să gândiți și cu sufletul și
cu capul în același timp.
Mulțumesc!”
aprilie 2022
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Odeta Nestor,

Președinte, asociația organizatorilor
de Jocuri de Noroc la distanță
M-am găndit că la acest
eveniment vor fi foarte multe
doamne care, cu siguranță, vor
avea nevoie de susținerea și de
recunoașterea noastră, a celorlalte
doamne pentru că, dacă nici noi nu
ne mai susținem, atunci cine să o
facă? Sunt aici și sunt mândră să fiu
prezentă printre atâtea doamne în
primul rând. Și folosesc „doamne”
de mai multe ori pentru că eu cred
că asta face diferența în societate.
Cred că asta a făcut diferența și în
cariera mea. Chiar dacă am activat
într-o lume a bărbaților și activez în
continuare, nu m-am simțit
niciodată dezavantajată, din
contră, cred că a fost un avantaj să
fiu o doamnă între bărbați.
Cred că a fost un avantaj atunci
când am propus reglementări în
această țară, care să susțină
controlul într-un domeniu pe care
toată lumea dorea să-l bage sub
preș, când am fost prezentă la
masa Guvernului și bineînțeles, în
fața Premierului, care nu avea
niciodată timp pentru așa ceva,
avea întotdeauna alte probleme

”
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mai importante. Vă pot spune că
proiectul pe care l-am dus la bun
sfârșit a produs efecte în România
și pentru mine este un CV în toată
lumea. Și a fost o mândrie atunci
când m-au așezat la masă, într-o
lume îndepărtată, în Mexic, o masă
lungă ca în filmele mexicane, cu
foarte mulți oameni de afaceri,
numai bărbați și unde, în momentul
în care a trebuit să ne prezentăm,
s-a trecut peste faptul că mai era și
o doamnă la acea masă. Dar când
s-a făcut pauză, cel care conta la
acea masă a venit și a verificat și
s-a interesat cine este acea doamnă
la masă, iar când s-a întors, le-a
spus ca toată lumea să facă din
acel moment, ce spune doamna,
adică eu. Pentru mine a fost o mare
mândrie, este în continuare și o
recunoaștere pentru ceea ce fac.
Încerc ca pe lângă reglementarea
acestui domeniu, să găsesc soluții
de prevenire, pentru că indiferent
dacă ne place sau nu ne place, este
un domeniu vicios pe care trebuie
să-l recunoaștem și trebuie să-l
controlăm.
Acest lucru îl voi susține
întotdeauna, pentru că ceva
necontrolat va duce numai la
lucruri rele. Deci trebuie să-l
reglementăm, să-l controlăm și să-l
conștientizăm. Începusem să mă
simt puțin discriminată, să zic așa,
stând pe acel scaun, gândindu-mă
că îndeplinesc toate condițiile
doamnelor de mai devreme și sunt
mândră pentru asta și o recunosc,
nu vreau să fiu modestă. Modestia
este pentru alții, am muncit pentru
acest lucru foarte mult, am plâns
foarte mult și am pierdut foarte
multe momente din viața copiilor
mei. Sunt mai nou bunică și iarăși
pierd aceste momente din viața
nepoților mei pentru că sunt peste
Ocean, îi văd în spatele unui ecran
și din cauză sau datorită carierei pe
care o am și pe care doresc să o duc
în continuare, pentru a fi un

exemplu pentru copiii și pentru
nepoții mei. Voi fi mereu în spatele
copiilor mei, pentru a-i încuraja,
pentru a-i susține, pentru a se
întoarce în România. Visez la acest
lucru, că se vor întoarce în România
și că vor schimba ceva în această
țară. În același timp, așa cum îl
sfătuiesc și pe băiatul meu, susțin în
a respecta femeile deoarece o
femeie are rolul ei în societate.
Mulțumesc și felicitări tuturor
doamnelor pentru carierele
dânselor!”

Elena claudia iordache,

Managing director, MHS truck & Bus
(distribuitor general MaN în românia)

Fără a spune vorbe mari, am
fost extrem de surprinsă să aflu
de această nominalizare. Sunt
eu oare una dintre femeile care
schimbă România? Nu pot să îmi
răspund la această întrebare, dar
acest premiu clar mă obligă, și voi
continua să produc schimbarea de
care România are nevoie.
Vă mulțumesc foarte mult pentru
acest premiu!”

”

F emei care schimbã România
că din ce în ce mai multe doamne
sunt prezente în conducerile
executive, chiar dacă nu este o
creștere foarte mare, adică de la
12% la 15%. Mulțumesc! Mă bucur
că sunt alături de pleiada aceasta
de doamne remarcabile și vă doresc
mult success în tot ceea ce faceți!”

ileana Violeta Botez,

Șef departament admitere la
tranzacționare și Coordonator program
de educație financiară Fluent în Finanțe,
Bursa de Valori București
„Mulțumesc foarte mult pentru
acest premiu, mă onorează și
îmi dă tot mai multă forță,
pentru că tot s-a vorbit de mult
curaj. Îmi place să spun că
doamnele remarcabile au foarte
mult curaj, perseverență și au
încredere în forțele proprii. Și pentru
că ante- vorbitoarele mele au
subliniat o serie de aspecte, pornind
de la Lara care a vorbit despre
sănătate și educație, eu spun că
Bursa de Valori București are un rol
foarte mare în retenția tinerilor. De
ce? Sigur, scopul principal al pieței
de capital este finanțarea
economiei și iată că ușor-ușor, din
ce în ce mai mult bulgărele crește.
Mai ales în ultimii 3 ani când am
listat peste 100 de instrumente
financiare noi, și aceasta înseamnă
că societățile se finanțează prin
piața de capital și conduc la
dezvoltarea economiei în general. În
ceea ce privește doamnele, pentru
că din 2016 avem un cod de
guvernanță corporativă, am sesizat
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Prof. dr. Lavinia RaȘcĂ,

Președinte C.a. eXeC-edU, Profesor strategie
și antreprenoriat aSeBUSS
Sunt foarte fericită de această
nominalizare și de această
distincție pe care mi-ați
acordat-o și pentru care vă
mulțumesc. Este cred rezultatul
unei activități pe care am făcut-o
cu extrem de multă pasiune, foarte
multă pasiune. Sunt extrem de
încântată de interacțiunea pe care
am avut-o cu mii și mii de
manageri, studenții și cursanții mei
de la Asebuss și de la Exec-Edu care
mi-au dat încrederea că în
România există manageri buni. Așa
cum spuneați la început, oamenii
pleacă din România din cauza
educației și a sănătății, dar foarte
mulți pleacă din România din cauza

”

managerilor care nu știu să-i
prețuiască, care nu știu să-i
dezvolte și care nu știu să îi pună în
valoare. Și am încredere că acești
oameni pe care i-am format și care
nu sunt numai manageri
performanți, dar sunt și oameni
foarte buni, vor face acest lucru.
Și sunt recunoscătoare, pe lângă
studenți, și echipei de profesori și
de traineri cu care am creat
Asebuss și Exec-Edu. Am creat
Asebuss și Exec-Edu cu dorința de a
forma o clasă de lideri capabili să
vorbească de la egal la egal cu
omologii din întreaga lume. Și cred
că reușesc să facă acest lucru
deoarece absolvenții noștri
gestionează mii și chiar zeci de mii
de oameni în business-urile lor și
gestionează bugete de miliarde de
euro în țară și în străinătate. Și
sunt recunoscătoare și le
mulțumesc acum celor din echipa
Exec-Edu care m-au inspirat și miau dat permanent energie și
optimism să creăm zeci de
programe pentru acești manageri
care trebuie să schimbe România,
și sunt sigură că o vor face. Dar în
primul rând, sunt mândră și
recunoscătoare fiului meu, care din
momentul în care a știut să
vorbească și să gândească, m-a
sprijinit, a fost alături de mine, m-a
evaluat, m-a sfătuit și m-a sprijinit
în tot ceea ce am făcut. Da, este o
muncă de echipă pentru care sunt
recunoscătoare, și recunoștința
aceasta îmi dă energie. Nu aș fi
putut să fac nimic singură, le
mulțumesc tuturor și îmi doresc ca
România să fie din ce în ce mai
bună. Să știți că România este mult
mai bună azi decât acum 30 de ani
când am pornit la drum. Este o țară
în care merită să trăim, este o țară
pe care merită să o dezvoltăm în
continuare și să fim mândri de
asta. Deci, fiți mândri
și să avem încredere că acesta
este viitorul și că va fi bine.”
aprilie 2022
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Ramona Predescu (iacob),

Country Manager, iWG romania
Sunt onorată să fiu aici. M-au
uimit doamnele din încăpere
cu CV-urile lor impresionante și
sunt mândră că mă aflu printre
dânsele și sper să învăț multe de la
dumnealor. Când aveam 19 ani am
venit în București, în 1999, un copil
speriat, din provincie, studiind
limbi și literaturi străine și apoi
psihologie. Am împrumutat 100 $ și
am început un business care părea
să nu ducă nicăieri, dar a dus ceva
ani acolo unde trebuia să mă ducă.
Și apoi s-au aliniat planetele, și miam dorit foarte mult să lucrez întro multinațională, și toți mă
întrebau de ce să lucrez într-o
multinațională când pot să merg
mai departe cu business-ul meu. Mi
se părea interesant să ai oameni
care te învață, să ai mentori, să
înveți reguli noi, proceduri noi și
am acceptat să fac ceva ce nu
știam că pot face. Domeniul în care
noi activăm, International
Workspace Group, are legătură cu
partea de soluții flexibile de birouri,
un domeniu complet diferit față de
ceea ce făceam. Pot să spun că am
iubit întotdeauna ce fac alături de

”
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echipa mea, și faptul că de 13 ani
sunt parte din IWG arată că îmi
place extrem de mult să ofer soluții
clienților noștri, să fiu aproape de
ei, și nu aș putea să primesc un
premiu fără să mulțumesc echipei
mele. Majoritatea echipei este
formată din doamne și domnișoare
minunate, iar 3 dintre ele sunt
alături de mine. Sper să aveți
echipe la fel de minunate cum am
eu. Dacă iubești
într-adevăr ceea ce faci, dacă ai
încredere în tine, dacă mergi
uitându-te înainte fără să-ți fie
teamă de stânga, de dreapta, mai
ales că știm că în multinaționale
majoritatea oamenilor de
leadership sunt bărbați, vei reuși și
vei putea să deschizi multe uși și
găsești o modalitate de a face un
lucru bun. Vă mulțumesc!”

doresc să împărtășesc câte ceva din
experiența mea studenților, celor
care urmează aceste cursuri și chiar
tinerilor în general. Bănuiesc că am
ce să le spun. Și din tot ce am
învățat, cred că cei cu care
interacționez pot să învețe ceva și
să evite anumite probleme care pot
să apară pe parcursul carierei. În
acest sens, aș mai vrea să mai
adaug că prin această organizație
PWN, la care contribui și eu
împreună cu colegele mele,
încercăm să dezvoltăm femeile
profesional, atât pe cele care
lucrează în corporații, dar și pe cele
care sunt antreprenoare. Avem
piloni specifici, iar acum avem și un
program în derulare, care se află la
a treia ediție, pentru doamnele care
doresc să devină membre în Consilii
de Administrație. Această asociație
este foarte utilă, vă deschide
perspective noi și contacte noi.
Mulțumesc mult, felicitări tuturor
doamnelor și sper să ne vedem
numai în ocazii fericite!”

Violeta ciurel,

Profesor asociat aSeBUSS,
Managing Consultant iNteliCoN Srl

Vă mulțumesc foarte mult!
Sunt foarte onorată de acest
premiu. Ce mi-aș dori eu și de
de ce aș fi foarte încântată, este să
colaborez cu ASEBUSS deoarece îmi

”

Lăcrămioara Diaconu-Pințea,
Membru directorat,
Complexul energetic oltenia
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Simona Baciu,

Președinte & Fondator transilvania College

Mulțumesc! Cred că acesta este
un premiu pentru fiecare din voi,
pentru toate elevele mele, toate
profesoarele, mamele și pentru toți
colegii mei care astăzi sunt în școală
și lucrează cu 73 de copii ucrainieni.
Când vorbești de educație, vorbești
de fiecare din noi. Educația este cea
care ne formează, cea care ne adună
și cea care ne spune că doar
împreună putem reuși. Vă mulțumesc
din suflet! Am crezut că vin la un
eveniment să întâlnesc oameni dragi
pe care nu i-am văzut de mult timp și
vom fi împreună. Mă onorează foarte
mult această recunoștință dar cred
că este un mesaj pe care trebuie să îl
transmitem că educația poate
schimba lumea. Și mă doare sufletul
când ați spus că oamenii pleacă din
țară din cauza educației și de aceea
eu am rămas în țară și îmi doresc ca
și copiii noștri să rămână aici. Și dacă
pleacă, să nu fugă, pentru că atunci
când fugi îți este frică. Dar când pleci
pentru o perioadă și te dezvolți și
înveți lucruri noi te întorci cu curaj
înapoi. Și cred că asta trebuie să
facem împreună, să îi aducem pe
copiii noștri aici, să-i lăsăm să

cucerească lumea pentru că azi
educația este mai mare decât noi,
dar nicăieri nu este mai bine ca
acasă. Și trăiesc asta în fiecare zi
când mă uit la mamele pe care le
întreb, mame ucrainience care stau
cu demnitate în spatele copiilor lor,
nu se plâng și îmi spun “în mai se va
termina războiul și mergem acasă”.
Cred că acesta este un mesaj pe care
trebuie să îl dăm, că timpurile se
schimbă și noi trebuie să fim înapoi
acasă. În numele educației, a
fiecăreia dintre voi, vă mulțumesc și
vă doresc curajul să trecem cu bine
peste aceste momente de stres ale
traumei pe care o trăim și la care, cu
greu ne oprim să reflectăm și să ne
uităm în ochii ei și să-i spunem că noi
suntem mai puternici decât ea.
Mulțumesc!”

”

schimbarea României pentru că
sunteți un model, un reper. Muncind
în fiecare zi cu pasiune, cu suflet, nu
doar cu mintea, vom putea să avem
rezultate de top în profesia noastră.”

Dana Brindescu-iovanov,
director General Smithfield romania,
divizia Carne

Lara Tassan Zanin,

Head of eiB Group office in romania

Mulțumesc pentru acest trofeu,
este o surpriză, cu adevărat!
Consider că deja ați schimbat
România, dacă sunteți aici, și veți
continua să o faceți. Este important
să aveți curajul să vorbiți mai mult
despre modul în care ați contribuit la

”

Roxana Lupescu,

General Manager,
arval Service lease românia
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alina Radu,

alina Timofti,

argentina Tătaru,

Oana ijdelea,

Partner, NNdKP

divizia explorare-Producție, romgaz
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tax Partner, NNdKP

Managing Partner, ijdelea și asociații

Mihaela Bîtu,

Ceo, iNG Bank românia

