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Condiția femeii,
între discriminare și cotele de gen

editorial

D

eși ne aflăm în civilizatul și
supertehnologizatul mileniu 3, avem
nenumărate date statistice care certifică
încă existența discriminării de gen și a vorbi despre
egalitatea de gen este, cel puțin deocamdată, o
utopie. Femeile sunt discriminate atunci când își
caută un loc de muncă, iar mulți dintre șefii
companiilor refuză să angajeze o femeie
însărcinată, chiar dacă este mai bine pregătită
profesional decât un bărbat care candidează
pentru același post. Nu a dispărut încă concepția
potrivit căreia femeia trebuie să aibă, în primul
rând, grijă de casă, ea face de mâncare, ea face
curățenie, ea face copii și tot ea are grijă de ei,
adică că mama trebuie să le facă pe toate, în timp
ce tatăl merge la muncă, face politică, citește ziarul
sau se uită la un meci la televizor.

Din păcate nici sistemul educațional nu ne prea
ajută în schimbarea acestor mentalități. Conform
datelor Institutului de Statistică al UNESCO, în
2017, peste 170.000 de fete din învățământul
primar, gimnazial și secundar se aflau în afara
sistemului de educație din România, iar studii
recente relevă faptul că numărul fetelor care au
abandonat școala, mai ales în timpul pandemiei,
este semnificativ mai mare decât al băieților. La
această discrepanță contribuie și rata minorelor
care au devenit mame la vârste fragede, România
situându-se pe primul loc în Uniunea Europeană în
ceea ce privește numărul de nașteri în rândul
mamelor cu vârste între 10 și 15 ani (44,44%).

Se vorbește foarte mult despre eforturile pe care le
fac diverse organizații mondiale, europene sau
naționale pentru a îmbunătăți accesul femeilor în
posturi decizionale, în conducerea instituțiilor, a
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companiilor, și chiar în componența parlamentelor
și guvernelor.

Mai mult de atât, se dau și procente. Parlamentul
european și multe state europene au inițiat legi care
impuneau, spre exemplu, praguri de prezență a
femeilor în procent de 30% în consiliile de
administrație până în 2015 și de 40% până în anul
2020. Iar acestea au avut și succes. Fostul președinte
al Comisiei europene, Jean-Claude Juncker, a stabilit
chiar un obiectiv care viza ca, până la sfârșitul
mandatului Comisiei 2014-2019, cel puțin 40% din
cadrele de conducere la nivel mediu și superior ale
acestei instituții să fie femei și iată că, în octombrie
2019, femeile reprezentau 41% din totalul
personalului de conducere, față de 30% în 2014.

Conform tot datelor statistice, în România, femeile
din mediul de business stau bine, întrucât țara
noastră a înregistrat în 2020 una dintre cele mai mari
ponderi ale femeilor în funcții de conducere în rândul
statelor UE (37%), peste media UE de 34%. Și, mai
mult, România înregistrează al doilea cel mai mic
procent privind diferențele de remunerare între
femei și bărbați (3,3%) din rândul statele UE, după
Luxemburg, potrivit Eurostat.

În mod cert însă, semnul egalității nu va putea fi
niciodată pus, nici între populațiile din țări diferite și
nici între cele două sexe, chiar și atunci când bărbaţii
şi femeile se bucură de aceleaşi drepturi şi
oportunităţi ale vieții sociale, inclusiv de participare
cu șanse egale pe piața muncii şi de aceeași putere
decizională. Aspiraţiile, necesităţile şi modelele lor de
comportament rămân diferite, însă acestea trebuie
valorizate şi susţinute în mod echitabil. Pentru că
femeile nu ar trebui promovate pe criteriul „trebuie
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să atingem procentul cutare”, ci pentru
competențele lor profesionale, pentru caracteristicile
care le fac să fie lideri, pentru punctele lor forte:
consecvența, efectuarea unor sarcini multiple și
simultane, onestitatea, comunicarea, precum și
empatia și capacitatea de a gestiona echipe mari.

Iar apropo de toate aceste propuneri de reglementări
de cote de gen vreau să remarc poziția Academiei
Regale de Științe din Suedia care a precizat că Premiul
Nobel nu va mai avea cote pentru gen sau etnie. Până
acum, doar 6,2% din totalul premiilor au fost
acordate femeilor, iar Goran Hansson, secretarul
general al Academiei Regale de Științe din Suedia, a
acceptat că există „atât de puține femei” în cursă, dar
a menționat că premiul va reveni în cele din urmă
celor care sunt „cei mai buni. Vrem ca fiecare laureat
să fie acceptat pentru că a făcut cea mai importantă
descoperire și nu din cauza genului sau etniei. Și
aceasta este în concordanță cu spiritul ultimei dorințe
a lui Alfred Nobel”. Academia se va asigura că „toate
femeile care merită au o șansă justă de a fi evaluate
pentru premiul Nobel” și că „s-au făcut eforturi
semnificative” pentru a încuraja nominalizarea
femeilor de știință, însă „în cele din urmă, vom da
premiul celor care sunt cei mai vrednici, celor care au
adus cele mai importante contribuții”, iar acei laureați
care au primit premiul, l-au primit nu pentru că sunt
femei, ci pentru că sunt cei mai buni.

Eu, ca femeie, m-aș simți mult mai bine să știu că am
fost aleasă pentru profesionalism și nu pentru a se
atinge un procent dintr-o cotă de gen stabilită de
niște regulamente, fie ele chiar bine intenționate.
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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 implicarea lor în încercarea de a schimba fața lucrurilor
în România, despre greutăți, eforturi, încercări și speranțe, sunt pline de emoție, de sinceritate
și de optimism. Credem 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, a 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 vremuri extrem de dificile,
de neimaginat poate acum câțiva
ani, prin efectele nefaste pe care le
resimțim cu toții asupra mediului
economic: criza energetică,
scumpirile, inflația, ca să nu mai
spun de apăsarea acestui război
aflat atât de aproape de România.
Care sunt consecințele pentru
domeniul în care activați și cum le
veți face față? Ce așteptări aveți
pentru viitorul apropiat?

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?

aprilie 2022
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GABRIELA FIREA

Ministru – Ministerul FaMiliei, tineretului și egalității de șanse

simt o responsabilitate imensă și voi face totul,
ca de fiecare dată, să nu dezamăgesc
Înainte de a ﬁ primar general și a se
implica în politică, Gabriela Firea a fost
jurnalist. Este bine cunoscută
publicului pentru emisiunile realizate și
moderate la TVR, Antena 3 și Antena 1.
De-a lungul carierei a coordonat
colective și/sau echipe de peste 1.000 de
persoane direct și 4.000 de salariați ai
instituțiilor subordonate. Cariera
politică a domniei sale enumeră multe
funcții: senator, președinte al
organizației județene Ilfov a PSD,
vicepreședinte al partidului la nivel
național, vicepreședinte al Senatului
României. La 43 de ani, Gabriela Firea
devenea prima femeie primar general al
Capitalei. În prezent este Ministru la un
minister nou – Ministerul Familiei ,
Tineretului și Egalității de Șanse, unde
vrea să lase în urma sa câteva proiecte
care să ajute familiile din România,
copiii și tinerii.
Excelentă în comunicare, extrem de
implicată, preferă lucrul în echipă, are
reacții rapide în condiții de stres,
disponibilitate pentru nou, pentru
schimbare și asimilare rapidă,
perseverență, capacitate de mediere a
conﬂictelor. Pentru Gabriela Firea,
familia este puterea sa, locul unde se
reîncarcă. Ceea ce poate nu știți, dar
este explicabil ﬁindcă a terminat
ﬁlologia, îi place să scrie: poezii, eseuri,
povești, romane, pe care le-a și publicat.
Gabriela Firea este o femeie
puternică, pentru că nu e ușor să ﬁi
femeie și om politic în România.

4

noiembrie 2022

1.

Faceţi parte din galeria femeilor
de succes, a celor care reuşesc,
prin implicarea lor, să schimbe
faţa României.
Care au fost începuturile şi cum a fost
parcursul acestui drum spre succes,
spre reuşită?

Provin dintr-o familie cu mulți copii, trei
fete și un băiat, iar în astfel de familii se
trăiește viața la maximum. Totul se împarte,
înveți asta de mic. Familia a fost locul în
care am cunoscut dragostea necondiționată a
mamei și a fraților mei, familia mi-a fost
alături în momentele de succes și tot familia
m-a încurajat mereu în momentele în care
îmi era greu.
Apoi am avut șansa, efectiv consider că a
fost o șansă, ca în cariera mea să nu primesc
nimic gratis, a trebuit să merit fiecare poziție
pe care am ocupat-o și apoi să nu înșel
așteptările celor care mi-au acordat
încrederea. Pentru toate acestea am muncit
mult, ani de zile, aveam un program de
multe ori fără pauză, 7 zile din 7, plin de
provocări și adrenalină, dar care m-a ajutat
foarte mult să îmi depășesc limitele și să
ajung cea de azi. Indiferent de locul în care
am muncit am făcut totul cu pasiune și am
oferit tot ce puteam în acel context. Mai ales
acum, când conduc un minister al Familiei,
Tineretului şi Egalităţii de Şanse, un
minister care nu a existat până anul trecut în
ţara noastră, simt o responsabilitate imensă
și voi face totul, ca de fiecare dată, să nu
dezamăgesc. Vreau să rămână ceva în urma
mea, câteva proiecte care să ajute familiile

din România, copiii și tinerii dar să intervină
și în ceea ce privește egalitatea de șanse
dintre femei și bărbați sau în problema
extrem de șocantă și de dureroasă a violenței
domestice.
Care au fost paşii importanţi,
etapele care au contat?

Mereu am avut încredere în mine și în
puterea mea de a nu renunța niciodată atunci
când mi-am dorit ceva.
Dar, așa cum am mai spus şi nu voi înceta
niciodată să menţionez acest lucru ori de
câte ori voi fi întrebată, în afară de mama
mea, care mi-a insuflat dragoste și putere
încă de când eram foarte mică, de frații mei,
care m-au încurajat mereu și de profesorul
de limba română din liceu, care mi-a deschis
ochii în direcția cea bună, în viața mea
importante au fost persoanele care mi-au
acordat încredere în momentele cruciale, să
le spunem.
Dumnezeu lucrează prin oameni. În cazul
meu, au fost oamenii care au crezut în tânăra
venită din Bacău în Capitală, la începutul
anilor ‘90, când societatea românească făcea
primii pași în democrație. Vorbesc aici de dl
Octavian Ştireanu care mi-a dat vestea că
pot lucra pentru ziarul Azi, apoi dl Călin
Popescu Tăriceanu, care m-a angajat la
Radio Contact, deschizându-mi practic
porțile audiovizualului. Am dat concurs
ulterior și mi-am început cariera în
televiziune, la Știrile TVR. Mai târziu,
datorită domnului Mugur Isărescu, am avut
prima mea experiență în administrație, la cel
mai înalt nivel, fiind primul secretar de stat
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la doar 27 de ani. A urmat cea mai plină
perioadă profesională din viață, când
profesorul Dan Voiculescu a văzut în mine
atât un profesionist de televiziune cât şi un
manager de presă și mi-a dat șansa să-mi
dovedesc aceste aptitudini. După care viața
mea s-a schimbat. Am primit încrederea
liderilor politici din Partidul Social
Democrat, care au considerat că îi pot
reprezenta pe oamenii județului Ilfov în
Senatul României, apoi că îi pot reprezenta
pe bucureşteni la Primăria Generală. Astfel,
la 43 de ani deveneam prima femeie primar
general al Capitalei. Acum, așa cum ziceam,
în calitate de ministru al Familiei, Tineretului
și Egalității de Şanse îmi dedic toată puterea
pentru a aduce bine în viața oamenilor.

Bineînțeles, fără sprijinul familiei nu aș fi
reușit, poate, atâtea. Familia este puterea
mea, locul unde mă încarc. Nu am fost
niciodată dezamăgită în familie, iar sprijinul
lor, al tuturor, este esențial pentru mine.
Răsvan, Dumnezeu să-l ierte, primul meu soţ,
care mi-a dăruit un fiu, pe Tudor, astăzi un
bărbat în adevăratul sens al cuvântului, iar
Florentin, actualul meu soț, cu care am
sărbătorit anul acesta 12 ani de căsnicie și
alături de care am clădit o familie împreună
cu ceilalți doi băieţi ai mei, David Petru
de 10 ani şi Zian Mihail de 7 ani, mama mea,
surorile și fratele, cumnații mei și nepoții
sunt totul pentru mine.
Florentin a fost prima persoană care a văzut
omul politic din mine și m-a încurajat în

această direcție, el fiind totodată și cel mai
important sprijin pe care îl am în această
lume plină de provocări. Alături îmi sunt și
prietenii de suflet, alături de care am traversat
toate zilele bune, dar mai ales pe cele rele.
Dacă priviţi înapoi, a fost greu, a fost uşor?

Nimic nu este uşor în viață. Cine susţine
contrariul nu este sincer. Nu pot să spun că nu
m-am gândit la trecut şi n-am suferit când am
avut de-a face cu nedreptăţile, cu răutăţile, cu
invidiile sau cu neadevărurile, pur și simplu,
dar știu că sunt o femeie puternică şi pot
merge mai departe. Mă bazez pe mine și pe
familie. Mereu voi alege drumul drept, chiar
dacă poate fi greu.
noiembrie 2022
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Trăim vremuri extrem de dificile,
de neimaginat poate acum câţiva
ani, prin efectele nefaste pe care le
resimţim cu toţii asupra mediului economic:
criza energetică, scumpirile, inflaţia, ca să
nu mai spun de apăsarea acestui război
aflat atât de aproape de România.
Care sunt consecinţele pentru domeniul în
care activaţi şi cum le veţi face faţă?

Într-o astfel de perioadă extrem de grea, un
război care se desfășoară foarte aproape de
noi și o pandemie care a dat planeta peste cap
resursele devin limitate și viața automat mai
grea. Familiile cu mulți copii sunt cele mai
încercate. Știu că o familie cu mulţi copii nu
are cum să trăiască decât greu, de la o zi la
alta, cu excepţia celor care au venituri foarte
mari, dar aceasta este o nişă foarte mică,
îngustă. Cele mai multe familii cu mulţi copii
nu prea reuşesc să îşi îndeplinească dorinţe,
mai mult rezolvă necesităţi. Şi asta este marea
mea părere de rău, că oamenii suferă - şi sunt
convinsă că e și a tuturor colegilor mei din
Guvern - pentru că sensul politicii oneste este
de a face viaţa oamenilor ceva mai bună. Şi
atunci, fireşte că există îngrijorări atât pentru
copii, cât şi pentru părinţii lor, dar și pentru
seniori, fiindcă trebuie să îi avem în vedere şi
pe cei care au muncit o viaţă.
Ne gândim la copii, mai ales la cei care trăiesc
în medii sărace, defavorizate, cu risc de
abandon școlar, o tragedie pentru viitorul țării
pentru că acești copii, dacă nu mai pot merge
la școală din cauza lipsurilor din familie, sunt
pierduți pentru viitorul societății. Înființăm
Observatorul Național al Copilului și
implicăm membrii comunităților locale pentru
a identifica toți copiii aflați în situații de risc.
În fiecare localitate va exista o structură
comunitară consultativă - din care pot face
parte preotul, învățătorul, medicul de familie,
polițistul de proximitate, reprezentanți ai
instituțiilor sau ai societății civile - care va
identifica situațiile dificile și astfel vom
încerca sa rezolvăm fiecare caz, cu un ajutor
concret pentru fiecare problemă semnalată.
Am pregătit Strategia „Copii protejați,
România sigură” care cuprinde măsuri pentru
următorii 6 ani. Susțin eliminarea oricăror
forme de violență asupra copiilor, reducerea
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sărăciei și a excluziunii sociale, promovarea
unor servicii și sisteme prietenoase cu copilul,
protejarea și garantarea drepturilor tuturor
copiilor aflați în situații de vulnerabilitate,
încurajarea implicării și participării copiilor la
luarea deciziilor.

Aplicăm la nivel național „Garanția pentru
copii”, un proiect aprobat la nivel european,
pentru protecția copiilor în situații
vulnerabile. De asemenea, construim o rețea
de 150 de centre de zi pentru copii în situații
de risc. Avem la dispoziție 50 de milioane de
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euro prin Planul Național de Redresare și
Reziliență.
Am mai făcut un pas important în aceste luni
și am reușit deblocarea în Parlament a
proiectului de modificare a legii 272/2004
privind protecția drepturilor copilului. Există
prevederi noi, foarte utile, care vor veni în
ajutor copiilor care au părinții plecați la
muncă în străinătate.
Avem de asemenea la minister și segmentul
tineretului, pentru care trebuie să facem
programe concrete astfel încât să nu ne mai
plângem că ne pleacă tineretul din ţară.
Tinerii sunt viitorul țării și trebuie să-i
sprijinim, să-i îndrumăm și să-i protejăm.
Lor li se adresează programele Student
Invest şi Family Start, unde tinerii şi familiile
tinere vor putea accesa credite. Cu ajutorul
primului program, un student poate obţine un
credit de până la 50.000 de lei pentru plata
taxelor şcolare, iar prin cel de-al doilea, o
familie poate împrumuta cel mult 75.000 de
lei pentru evenimente de familie, cum ar fi
nuntă sau botez, sau pentru achitarea
avansului pentru o maşină cu 7 locuri.
Ne-a preocupat încă din primele luni ale
mandatului soarta tinerilor instituționalizați
care împlinesc 18 ani şi ies din grija statului.
Ştim cu toţii cât de greu este să o iei de la
zero. Să nu uităm, însă, că vorbim despre
copii care ar trebui să dea acum piept cu
viaţa reală pentru prima dată. Aşa că, de
acum, tinerii care împlinesc 18 ani şi se află
în grija statului au posibilitatea să primească,
dacă optează pentru ieşirea din sistem, o
sumă de trei ori mai mare decât cea care le
revenea până acum, adică 7.650 de lei.
În ceea ce îi priveşte pe copiii
instituționalizați urgentăm procesul de
închidere a ultimelor centre de plasament din
țară și găzduirea copiilor în case de tip
familial sau reintegrarea lor în familia
naturală sau extinsă.
Strădania noastră este ca niciunul din cei
47.000 copii lăsați de părinți în grija statului
să nu mai trăiască în acele orfelinate care
ne-au adus o faimă negativă în întreaga lume.
După mai bine de 20 de ani, alocațiile pentru
copiii aflați în plasament au crescut cu
aproximativ 50% iar sumele pentru
cheltuielile personale ale copiilor din centrele
rezidențiale au fost majorate de 5 ori.

Ne confruntăm, din păcate, cu o scădere
demografică accentuată.
Astfel, un alt proiect de suflet este cel
destinat tinerelor familii care nu pot avea
copii. Oferim un sprijin de 15.000 lei pentru
acoperirea întregii proceduri de fertilizare in
vitro pentru cuplurile sau femeile singure
care vor să apeleze la acest tratament.
Foarte importante sunt și proiectele destinate
prevenirii și combaterii violenței domestice.
Violența domestică este de neacceptat. Nu
exista scuză și am anunțat toleranță zero
pentru asta. În ultimele luni, s-au făcut pași
importanți pentru protecția femeilor abuzate.
Agresorii vor fi monitorizați prin intermediul
unor brățări electronice pentru a nu se mai
apropia de victime, încălcând ordinele de
protecție. În paralel, rețeaua de locuințe
protejate își dovedește utilitatea. Multe
victime sunt ajutate să treacă peste traume și
să înceapă o nouă viață departe de agresori.
Am dezvoltat o nouă strategie națională
privind egalitatea de șanse între femei și
bărbați și violența domestică pentru următorii
cinci ani.
În ceea ce priveşte egalitatea de şanse avem
mai multe idei. Menţionez acum doar
proiectul destinat sprijinirii femeilor trecute
de 40 de ani pentru care este dificil să-și
păstreze locul de muncă sau să-și găsească
unul nou. Propunem facilități pentru
angajatorii care oferă un loc de muncă
femeilor de peste 40 – 45 de ani care sunt în
plină formă profesională.
În aproximativ 11 luni de la înfiinţarea
Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii
de Şanse am încercat să facem cât se poate de
mult. Războiul de la graniţă a însemnat, cum
știe toată lumea, un număr însemnat de
refugiaţi, foarte multe doamne venite cu
copii. Ai lor sau ai cunoștințelor. Sau copii
singuri, îngroziți și fără sprijin. Am avut grijă
să tranziteze în siguranță țara noastră sau să
înceapă o viață nouă în România, atât cât
doresc să stea.
Ce aşteptări aveţi pentru viitorul apropiat?

Îmi doresc să fiu sănătoasă şi să pot duce la
bun sfârşit toate proiectele mele legate de
familie, copii, tineret, copii instituționalizați
şi egalitate de şanse. Sunt domenii

3.

importante şi sensibile. Oameni care au
nevoie de sprijin acum pentru ca împreună să
clădim o societate puternică.
Nicio femeie nu s-a născut
puternică, dar toate femeile îşi
doresc să ajungă să fie puternice,
sigure pe ele, independente, având un
cuvânt de spus în orice domeniul s-ar afla.

Care credeţi că sunt principalele calităţi ale
unei femei puternice?
Femeile puternice? Sunt cele care își
păstrează feminitatea dar luptă ca un bărbat
pentru convingerile lor. Lupta însă trebuie să
fie dreaptă, să pornim, și femeile și bărbații
din aceleași block start-uri. Cu toții suntem
egali în viață.
Cred că toate femeile sunt puternice.
Doar că unele au fost îngenuncheate de
greutăți și au uitat de ele însele. Femeile
trebuie să aibă curajul să exprime ce gândesc.
În orice moment! Să nu se teamă de judecata
altor persoane şi să nu se lase descurajate
de nimeni. Să își păstreze credința și să nu
renunțe.
Un studiu recent arată că 3 din 10 români
cred că femeile nu au calităţi de conducere.
Am decis la Ministerul Familiei, Tineretului
şi Egalităţii de Şanse să schimbăm
mentalități. Nu putem trăi în trecut.
Lumea se schimbă şi odată cu ea trebuie să
ne schimbăm şi noi. Recent, am finalizat un
proiect important prin care egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi nu rămâne
doar la nivel de vorbe, iar femeile vor
demonstra că pot face mai mult. Prin acest
proiect vom da șansa femeilor de a face parte
din structurile de conducere ale
întreprinderilor de stat, din CA-uri, pentru
a-și dovedi cu adevărat competențele.
Femeile sunt excelente pe posturi de manager
şi team leader. Ele văd imaginea de ansamblu
şi întotdeauna gândesc în perspectivă. Nu iau
decizii pripite și analizează în detaliu
orice situaţie.
Comunicarea este, cred eu, unul din punctele
forte ale femeilor. Fără o comunicare
eficientă o echipă nu poate funcționa corect.
Iar deciziile cele mai bune se iau în echipă,
unde fiecare contribuie cu tot ce are mai bun.
Georgeta Clinca
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RoxAnA DumItRu
Marketing director, de’longhi roMania

În orice criză, întotdeauna există
și o oportunitate
Are peste 20 de ani de experiență
în domeniul comunicării și
marketingului, este un specialist
reputat pe piață, ﬁind recunoscută
printre cei mai tineri manageri de top
din România. Este o femeie de afaceri
de top, cu o lungă carieră în
publicitate, domeniu pentru care are
o mare pasiune și mult entuziasm. În
cei 6 ani ca Managing Director la Leo
Burnett&Target, Roxana Dumitru a
coordonat 126 de oameni, a
supravegheat un portofoliu de peste
100 de clienți și peste 150 de mărci,
iar compania și-a consolidat poziția
de cea mai creativă și strategică
agenție de publicitate de pe piața
românească. În ultimii ani, a
supravegheat activitățile de
marketing și comunicare ale mărcilor
DE'LONGHI, KENWOOD,
BRAUN, NUTRIBULLETT, ALTEX și
MEGA MALL. Este un jucător de
echipă ambițios, cu o mare gândire
strategică și o mare atenție pentru
detalii, este creativă, dinamică, și
foarte bine organizată.
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Am avut o lungă carieră în
publicitate, unul dintre domeniile
care pur și simplu nu existau
înainte de 1989 și care s-au dezvoltat odată
cu perioada modernă a României. Cred că
am avut, cu asta, un mare noroc, să trăiesc și
să cresc profesional într-un domeniu
deschis, cosmopolit, dornic să construiască
și în care oportunitățile păreau să fie fără
sfârșit. Am evoluat și am avansat într-unul
dintre cele mai creative și mai puternice
grupuri de publicitate din țară, până la
structura de management, am condus
oameni talentați și entuziaști, am coordonat
proiecte la care și acum mă uit în urmă cu
mare plăcere și cu multă mândrie și
satisfacţie profesională.
Din publicitate, am făcut un pas către
marketing, în lumea companiilor, ”la client”
cum spuneam noi, o mișcare firească pentru
mulți dintre seniorii publicității. Voiam să
trăiesc și responsabilitățile construcției de
marketing, să văd ”la prima mână” cum
activitatea de promovare se reflectă și
susține vânzările și am avut ocazia să fac
asta în mai multe companii foarte dinamice
și puternice, locale și internaționale.
La De’Longhi am fost printre primii 2
angajați din România ai biroului comercial,
așa că am avut un nou început, o nouă
construcție de ridicat, de data aceasta
valorificând toată experiența pe care o
acumulasem în carieră. Acum, biroul
comercial este o organizație puternică,
mărcile De’Longhi sunt recunoscute pentru
calitatea și designul lor, iar în fiecare an, în
portofoliu ni s-a mai adăugat câte un nume
important – Braun, Kenwood, apoi

Nutribullet. E o mare bucurie să știi că aduci
în casele oamenilor asemenea produse care
sunt folosite frecvent, care fac parte din
ritualurile noastre zilnice, care sunt legate de
micile plăceri ale vieții – cafeaua, o masă
bună în familie, un suc de fructe sănătos – și
o mare împlinire profesională să ai libertatea
de a lua decizii pentru a le clădi notorietatea
și reputația pe care le merită. Bucuria e cu
atât mai mare cu cât multe dintre produsele
pe care le comercializăm în România sunt
chiar... Made in Romania, Grupul deținând
în prezent mai multe facilități de producție
de top la noi în țară.

2.

Sigur că resimțim și noi efectele
situației geopolitice și implicațiile
economice – atât în zona de
producție cât și în cea comercială. Dar am –
ca să spun așa – o armă secretă: am trăit în
perioada de dinainte de 1989 suficient cât
să-mi amintesc privațiunile și să știu că pot
să depășesc o situație dificilă oricând. Iar de
atunci, am trăit în mediu profesional multe
crize economice, sociale, politice, de toate
felurile. Prea multe ca să nu știu că vorba
chinezului se adeverește – în orice criză,
întotdeauna există și o oportunitate.
Ca să mă refer doar la trecutul apropiat –
perioada pandemiei a fost, pentru noi, o
perioadă bună, pentru că lumea a
redescoperit valoarea și frumusețea
propriului cămin, a redescoperit plăcerea de
a petrece momente alături de familie, și
atunci bucătăria a redevenit inima casei,
căminul.. căminului. Mulți dintre cei care au
gustat avantajele regimului Work From

F emei care schimbã România

Home nu mai renunță la el, iar pentru noi,
asta înseamnă mai multe oportunități de a-i
ajuta să-și facă viața mai simplă și mai
frumoasă cu produsele noastre – espressoare
automate excepționale, roboți de bucătărie
multitasking, blendere, mixere și așa mai
departe.

3.

Nu știu dacă toate femeile își doresc
să ajungă puternice, nu e chiar așa
de simplu să fii puternică și,
câteodată, poate fi istovitor. În plus, când
vorbim despre femei ”puternice” ne referim,
de regulă la cariera profesională a acestora.

Fiecare dintre ele mai are, însă, o altă carieră
”de management” acasă. Rareori una se
întâmplă fără cealaltă.
Pe de altă parte, da, cred că e foarte important
ca o femeie să poată fi independentă. Ca
orice ființă umană să poată fi independentă.
Asta te ajută să îți consolidezi coloana
vertebrală, integritatea și, prin consecință,
respectul de sine. Orice situație în care x
depinde de y – personal sau profesional - e o
situație inegală, o situație care poate ajunge
foarte repede injustă. Independența,
integritatea, respectul de sine te ajută să îți
alegi sau să îți construiești situațiile de viață
în care partenerii din jurul tău să te trateze ca

pe un egal, să te respecte, să te asculte, să te
urmeze.
Pentru mine, competența profesională a fost
baza. Nu cred că poți deveni independentă
sau respectată dacă nu îți știi meseria. Sigur,
asta cere un efort intens și susținut de
acumulare mai ales la început de drum, efort
care ulterior scade în intensitate doar așa,
privit de la distanță... dar dacă de asta e
nevoie, asta facem. Învățăm în fiecare zi, ne
înconjurăm în fiecare zi de oameni care știu
mai multe decât noi sau știu alte lucruri din
alte domenii, creștem în fiecare zi. Cam asta,
aș spune eu, că e esența puterii – învățarea
fără termen limită...
noiembrie 2022
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ALInA DonIcI

Managing Partner, co-Fondator, artesana international

Nu încetăm niciodată să învățăm
și să-i ascultăm pe alții
Este co-fondatorul unuia dintre
cele mai cunoscute branduri din
domeniul produselor lactate, un
business de peste 4 mil. euro.
Produsele lactate artizanale sunt
disponibile în peste 1.500 de
magazine din țară, dar intențiile sunt
de a duce businessul din Tecuci și
peste hotare. De la o mică făbricuță,
construită pe model spaniol, astăzi,
la mai bine de zece ani de atunci,
se pregătesc să inaugureze o nouă
fabrică, cu o capacitate de 10 ori mai
mare. Familia joacă un rol foarte
important în afacerea Artesana și
ﬁecare dintre cei trei copii este legat
de o anumită etapă a dezvoltării,
cum spunea co-fondatoarea acesteia
într-un interviu: „cu Bianca am pus
prima cărămidă, cu Darius am
consolidat și cu Evelin am început
să ne gândim la dezvoltare/să
construim o fabrică nouă”.
Alina Donici este un exemplu de
perseverență și succes.
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Vă mulțumesc pentru apreciere și
mă onorează atât nominalizarea,
cât și prezența în rândul unor
doamne remarcabile, dedicate profesiei și
comunității lor! Începuturile Artesana au
fost presărate de suișuri și coborâșuri,
pentru că însăși perioada în care am plecat
la drum, a fost una a incertitudinii. Erau
primii ani ai aderării României la Uniunea
Europeană, atunci când credeam că facem
tranziția de la birocrația românească la cea
europeană, dar am ajuns să le adoptăm pe
amândouă. Am văzut încă din etapa de
proiectare a fabricii, că dictonul „Gândește
la scară mare, începe cu ceva mic”, e doar
un principiu. Ne-am imaginat o mică
făbricuță, pe modelul spaniol de unde ne-am
găsit inspirația pentru rețetele noastre. Dar
ceea ce am construit a fost o fabrică mult
mai mare, conform noilor normative. Până
la urmă, a fost bine așa, pentru că am atins
în scurt timp capacitatea maximă a fabricii.
Astăzi, mai bine de zece ani de atunci, ne
pregătim să inaugurăm noua fabrică, cu o
capacitate de 10 ori mai mare.
În toți acești ani, toate etapele au contat și
mereu am avut lecții de învățat. Poate și
acesta este motivul pentru care avem
succes. Nu încetăm niciodată să învățăm și
să-i ascultăm pe alții. Însă, niciodată nu e
ușor, iar în cazul nostru, cu atât mai puțin.

2.

Ca absolventă de relații
internaționale, m-am format - ca
om - în jurul acestei pasiuni pentru
diplomație și protocol. Orice student din
noiembrie 2022

domeniu știe că, asemenea citatului din
Mark Twain, istoria nu se repetă, dar
rimează. Mereu vor exista fricțiuni,
perioade de acalmie și de progres, urmate
apoi de crize și conflict. E natura omului.
Dar, e de datoria mea și a noastră să
încercăm să rupem lanțul neînțelegerilor și
al momentelor critice.
Consecințele au început să se vadă în gradul
de accesibilitate al resurselor și al materiilor
prime, precum și în prețurile de achiziție.
În viitorul apropiat, dacă războiul se
prelungește, atunci criza energiei se va
adânci. Identificarea și exploatarea surselor
alternative de energie este astăzi vitală
pentru viitorul Europei.

3.

Au trecut câteva săptămâni de la
dispariția Elisabetei a II-a, Fosta
Regină a Regatului Unit. Dar,
amintirea acestei femei remarcabile va
dăinui decenii, poate secole, de acum
încolo. Orice femeie poate vedea în
calitățile reginei, câteva modele și principii
de viață: modestie, diplomație și tact,
rigoare și înțelegerea responsabilității pe
care o porți. Dar, cum noi nu aveam pe
umeri apăsarea coroanei celui mai mare
imperiu, nu trebuie să uităm niciodată să ne
arătam și exprimăm iubirea. Să fii
puternică, nu înseamnă să fii lipsită de
afecțiune. Suntem femei care, nu doar că
putem schimba România, ci o putem
promova, deschide și pregăti să crească
generații de oameni mai buni și mai atenți
cu mediul și semenii lor.

F emei care schimbã România

noiembrie 2022

11

Femei care schimbã România

RALucA ȘtEFAnIA AnDREIcA
director general, Patria credit iFn

am învățat să vorbesc mai puțin
și să fac mai mult
Este unul dintre cei mai experimentați
experți în domeniul microﬁnanțării din
România, cu o expertiză de 23 de ani,
lucrând în acest domeniu încă de la
începuturi. Deviza sa personală este: „Am
învățat să vorbesc mai puțin și să fac mai
mult.” De-a lungul timpului, și-a format o
viziune strategică asupra rolului
microﬁnanțării în dezvoltarea micilor
antreprenori. Cu o experiență de peste 20
de ani în industria ﬁnanciar bancară, din
care peste 10 de ani în poziții de
management, a fost Managerul
Departamentului Vânzări Agro Patria
Bank, iar în februarie 2016 a preluat
poziția de Director General la Patria
Credit, care este parte din grupul Patria
Bank şi se ocupă cu microﬁnanţarea
antreprenorilor. În această poziție și-a
adus deja un aport semniﬁcativ la
îmbunătățirea proceselor, produselor și la
dezvoltarea organizațională a grupului
Patria. Este și membru al Consiliului de
Administrație al Fundației Patria,
membru al Consiliului de Administrație al
„European Microﬁnance Network”,
membru al Consiliului de Administrație
Asociația Română de Microﬁnanțare. În
general, spiritul organizatoric și
determinarea sunt elemente ce o
recomandă. Cu povești de ﬁrul ierbii și din
realitatea profundă a satului românesc,
Raluca este un „true believer” și un „do-er”
în dezvoltarea ruralului de la noi.
Totodată, se împlică și în regiune, ﬁind
consultant în Moldova, Board member în
cadrul European Microﬁnance Network
și, totodată, s-a alăturat constituirii
primei instituții de ﬁnanțare a sectorului
economiei sociale din Romania, AFIN.
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Foarte pe scurt despre cariera mea
și despre mine: 3 ani profesor de
școală generală și peste 20 de ani
în servicii financiare, în lumea bancară și
non-bancară, în special în zona agro și
microfinanțare și toată viața învățând
lucruri noi. Și încă mai am multe de învățat.
Cred că fiecare etapă pe care am parcurs-o
mi-a oferit șansa să învăț lucruri noi și să
cunosc oameni care și astăzi îmi sunt
aproape, fie că lucrez cu ei de foarte mulți
ani, fie că împărtășim aceleași valori și
idealuri.
Nu știu în ce măsură schimb fața României,
ci pot afirma mai degrabă că îmi aduc
contribuția la a facilita și schimba contextul
în care micile afaceri, rurale sau din
urbanul mic, pot face diferența în
economiile locale, pentru familia lor și în
comunitățile din care fac parte.

2.

Cred că în vremuri dificile apar și
cele mai bune oportunități. Dacă
ne uităm în trecut vedem că unele
dintre marile invenții și salturi de
dezvoltare au apărut în vremuri tulburi,
când creativitatea și determinarea,
caracteristice minților antreprenoriale,
găsesc soluții pentru a face față
provocărilor din mediului neprielnic.
Da, suntem de ceva vreme, deși abia acum
ocupă agenda publică mai serios, într-un
moment de cotitură, când sunt necesare
asumarea responsabilității și acțiuni
concrete pentru a conștientiza și diminua

impactul fiecăruia dintre noi - indivizi,
afaceri, autorități - asupra mediului, asupra
societății și aspectelor sociale. Și împreună
să găsim soluții și rezolva probleme prin
dialog, cooperare, creativitate și pace.
În domeniul microfinanțării rurale, și în
special în ceea ce privește agricultura,
perspectivele sunt optimiste. România
deține a 6-a suprafață agricolă din Europa
și locul 1 în ceea ce privește numărul de
ferme (peste 3.4 milioane de ferme,
inclusiv cele din gospodării). Dezvoltarea
și eficientizarea fermelor a început și se fac
pași spre o agricultură mai responsabilă, cu
respect pentru natură, cu tehnologii noi
care vin în susținerea fermierilor și
creșterea productivității. Toate acestea se
întâmplă și cu un suport important din
partea băncilor și instituțiilor de
microfinanțare care sunt parte din procesul
de trecere la nivelul următor în agricultura
locală.

3.

Cred că oricine, indiferent că este
femeie sau bărbat, este atât de
puternic pe cât își dorește să fie.
Și calitățile unui om puternic nu se
diferențiază în funcție de gen, ci țin de
disponibilitatea fiecăruia de a crea impact
pozitiv acolo unde se implică, contribuind
la crearea unui mediu colaborativ, cu
respect pentru oameni și contextul în care
operează, cu determinare pentru a crea
valoare și a lăsa lumea puțin mai bună
decât a găsit-o.

F emei care schimbã România
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nInA moLDovAn

President oF the Board, Winners First s.a., radisson Blu cluj

am ales mereu proiecte de la zero
în care am preluat responsabilități mari
Absolventă a Universității „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, Nina Moldovan
și-a început cariera în industria
turismului în 2002, pentru ca cinci ani
mai târziu să devină Managing Partner al
unei agenții de turism specializate pe
servicii corporate. În 2013 a inaugurat, din
postura de CEO, Liberty Technology Park
Cluj, primul parc tehnologic din România,
proiect pe care îl manageriază cu succes:
anul trecut, revista Forbes l-a declarat cel
mai inovator proiect din provincie. Este
implicată și în Asociația Femeilor de
Afaceri (AFA) Cluj, a cărei misiune este
crearea unui mediu propice pentru
obținerea excelenței în business.
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1.

Mi-am început cariera în 2001,
neștiind de fapt că va fi începutul
carierei mele, am crezut că este
doar un loc de muncă, dar domeniul
turismului m-a cucerit.
Așadar, vorbind despre pași, vorbim despre
provocări, și de fapt trebuie să vorbim despre
ceea ce ne motivează și despre învăţare –
căci așa avem mereu sprijinul, baza, pe care
construim răspunsul la fiecare provocare
nouă care vine.
În cazul meu, cunosc destul de bine ceea ce
mă motivează profesional și acești factori și
aşteptări și valori au rămas cumva constanţi
pe parcursul vieţii mele de adult.
Este foarte important să ne cunoaştem
resorturile interne și ceea ce ne face să
mergem înainte, să construim, căci așa va fi
mult mai uşor să alegem, ori de câte ori apare
o răscruce.
Mi-am dorit mereu să am un mediu în care
respectul este o valoare, iar încrederea este
motorul acțiunilor benefice care au loc.
Învăţarea pentru mine este o constantă și un
accelerator, iar educația continuă cred că
trebuie să devină ceva natural, ca un proces
la care să aderăm cu toții, indiferent de
domeniul în care activăm.
Așadar pot să spun că evoluția mea în carieră
a fost una organică, fără un plan foarte
specific, dar cu multă muncă, din agenție de
turism la management hotelier, apoi
management de proiecte imobiliare și
hoteliere, dar mereu în sfera serviciilor,
întrucât acolo cred că sunt abilitățile mele cel
mai bine puse în valoare.
Nu pot să spun că a fost greu, întrucât mie îmi

place să muncesc, să interacționez cu oameni
și să învăţ, și atunci orice nou proiect era o
provocare pe care abia așteptam să o explorez.

2.

Aşa după cum a demonstrat
pandemia, dacă ne punem viaţa în
așteptare, pierdem timp prețios pe
care nu îl mai putem recupera. Deci eu
consider că este mult mai benefic să
acționăm, să facem tot posibilul în fiecare
situație, și astfel, cu siguranță, orice
problemă, chiar dacă nu o rezolvăm în
totalitate, devine mai ușor de surmontat.
În ceea ce privește criza energetică, la fel ca
toată lumea din industrie facem planuri de
optimizări de consum, la care oricum lucram
de la deschiderea hotelului, cu ajutorul
echipei, dar și a soluţiilor BMS, căci nouă nu
ne place risipa.
Și facem tot ceea ce ține de noi, fără a afecta
nivelul de calitate al serviciilor, și sperăm și
noi în soluții care să ajute la reducerea
nivelului de gravitate al acestei crize
energetice.
Domeniul HoReCa, abia a trecut peste criza
de neîncredere provocată de toate problemele
pandemiei, și sper că am învăţat nu doar noi,
mediul privat, din acea experiență, dar și
administrația centrală, astfel încât să fie mai
pregătită cu planuri reale de susținere a
domeniilor care pot avea de suferit.
Criza pandemică consider că a trecut, dar din
păcate contextul geopolitic, de altfel de
neimaginat înainte de declanșarea conflictului,
a adus rețineri legate de planurile pe care
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companiile și le fac, a adus din nou lipsa de
predictibilitate, îndoiala și presiune economică.
Însă, ceea ce am văzut adesea anul acesta la
foarte multă lume, este acea determinare,
hotărâre de a acționa mai prompt, de a nu
amâna acțiunile pe care și le propun.
Și de fapt, aceasta e chiar o filozofie bună de
viață, de a profita de oportunitățile actuale și de
a te adapta rapid la ceea ce apare.

3.

„Curajul este ceva ce se
cultivă, dar unii se nasc
mai curajoşi, însă asta
nu înseamnă că noi, cei
care trebuie să învățăm
curajul, nu suntem la fel
de rezilienți sau de
luptători.”

Cred că vorbim doar de oameni
puternici, oameni competenți, și
oameni care vor să aibă un impact, nu
contează dacă suntem femei sau bărbați și cred că
suntem puternici dacă ne construim un real
sistem de sprijin, familie, prieteni, echipă,
comunitate, care să ne dea acel curaj necesar
uneori.
Curajul este ceva ce se cultivă, dar unii se nasc
mai curajoşi, însă asta nu înseamnă că noi, cei
care trebuie să învățăm curajul, nu suntem la fel
de rezilienți sau de luptători.
Cred că Omul sfinţeşte locul și cred că suntem
pe Pământ unul pentru celălalt, pentru familie,
prieteni, colegi, comunitate – acesta cred eu că
este unul din scopurile noastre esențiale, sau cel
puțin al meu. De aceea, am căutat mereu să am
un impact pozitiv, atât cât pot, în tot ceea ce fac.
Să lucrez cu oameni care îmi plac, să învăţ de la
ei, neapărat să îi învăţ pe alții, să le ofer sprijin
și să creăm o mică comunitate bazată pe
încredere în fiecare echipă pe care am
construit-o și din care am făcut parte.
De aceea am ales mereu proiecte de la zero în
care am preluat responsabilități mari chiar de la
început și am avut astfel șansa să construiesc,
împreună cu acționarii, produsul și echipa, așa
cum am crezut că este cel mai bine, și
rezultatele nu au întârziat să apară.
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DAnIELA
nEmoIAnu

MeMBru consiliul de suPraveghere, erste Bcr
avocat, neMoianu consulting
Președinte al consiliului director, teach For roMania

1.

Fiecare are o voce şi un rol
Daniela Nemoianu este licențiată în
drept, iar prestigioasa sa formație
academică include un Doctorat în
Drept Financiar și Fiscal, precum și un
Master în Dreptul European obținut de
la Facultatea Pantheon Sorbone și
Facultatea de Drept a Universității
București. Cu o experiență de 20 de ani
în consultanță în afaceri și
management în cadrul KPMG în
România și Europa Centrală și de Est, a
participat la sute de tranzacții și
proiecte de o mare anvergură, care au
inclus investiții de tip greenﬁeld, mari
privatizări și proiecte guvernamentale.
Are o experiență remarcabilă în
managementul riscului, ﬁnanțe
corporative, consultanță în domeniul
reglementărilor și management, ﬁind
specializată în servicii ﬁnanciare,
infrastructură, sectorul public și
energie. Daniela este în prezent
președintele Comitetului de Audit din
cadrul Consiliului de Supraveghere al
Grupului Erste BCR.
A fost Președinte al Camerei de
Comerț Americane în România și
Copreședinte al US Overseas Security
Advisory Council. Se implică în proiecte
comunitare, în special cele dedicate
învățământului, dezvoltării mediului de
afaceri și protecției mediului, ﬁind și
Președinte al Consiliului Director,
Teach for Romania.

Traiectoria mea personală şi
profesională a fost până în
prezent un amestec de paşi
curajoşi, lecţii provocatoare şi eforturi
intense de anduranţă. Multă bucurie şi
curiozitate în a cunoaşte oameni noi, idei
inovatoare, proiecte îndrăzneţe, dar şi
greşeli şi ezitări. Dincolo de domeniile
de specializare, de etape profesionale şi
de proiecte concrete, fiecare are o voce
şi un rol valoroase în ansamblul
contribuţiilor aliniate spre o societate
mai responsabilă, inclusivă şi modernă.

2.

Contextul actual ne îndeamnă
la transformări continue, curaj
pentru soluţii noi, mai multă
înţelepciune şi acţiune în comunităţi cu
valori şi viziuni comune. Sunt multe
puncte de presiune fără precedent pentru
care nu avem reţete sau rezolvări
miraculoase imediate, doar puterea de a
proiecta şi a ne asuma schimbări pe
termen lung.

3.

O femeie se poate împlini
frumos dăruind, fiind un model
de echilibru şi integritate,
inspirând încredere.
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mIhAELA Rus
Președinte, vitrina advertising

În acești 30 de ani de Vitrina advertising,
am învățat că nu te trezești puternic de azi pe mâine
A absolvit Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor
a Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca (licență și master în
Managementul Afacerii) și are o diplomă
în General Management de la University
of Michigan Business School, The William
Davidson Institute. În anul 1992 a găsit
curajul să pornească în domeniul privat,
considerând că are și experiența, și
energia pentru o asemenea aventură,
făcând practic pionierat într-un domeniu
abia creat pe piața din România,
publicitatea. Agenția Vitrina Advertising,
pe care o conduce, a sărbătorit recent
30 de ani de existență și are un palmares
impresionant: peste 500 de companiiclient, un premiu de creație ADOR, două
Gold PR Award for Excellence, un Silver
PR Award for Excellence și multe altele,
ﬁind singura companie din afara
Bucureștiului care, de atâția ani, e în
topul primelor agenții naționale. Mihaela
Rus este o antreprenoare pasionată de
advertising&marketing, leadership,
comunitate și oameni, acționar unic și
CEO al Vitrina Advertising, agenție de
publicitate full-service cu sediul în
Cluj-Napoca. Este președinte și membru
fondator al Asociației Femeilor de Afaceri
– AFA Cluj, cea mai importantă
organizație de business feminin din
Transilvania.
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1.

Deși se împlinesc 30 de ani de
Vitrina Advertising, începuturile
parcă au fost ieri. Drumul spre
succes, în cazul nostru, este descris cel
mai bine de fapte. Nu aveam atunci o
viziune despre ce vom realiza sau unde
vom ajunge, dar am pornit la drum cu o
serie de valori, cu o dorință și niște
ambiții, iar viziunea s-a consolidat pe
parcurs. Sectorul publicităţii era practic

Nu mi-am pierdut încrederea atunci pentru
că ştiam că economia nu se va putea
redresa fără investiţia în promovare. Un
deceniu mai târziu, după anul dificil al
pandemiei, Vitrina a rezistat pe baricade,
chiar și-a extins echipa și a continuat să-și
aducă aportul la fel de consistent în
sectorul publicității și al comunicării. Am
încredere că o echipă atât de bine
consolidată ca cea de la Vitrina va continua

inexistent înainte de 1990 și a fost nevoie
de mult curaj să intri într-un domeniu cu
atât de multe necunoscute. Toată evoluția
noastră a venit cu perioade de vârf, cu ani
ai experimentelor și ai premierelor, dar și
cu perioade dificile, precum criza
financiară, tocmai într-un moment bun
când companiile înţelegeau beneficiile
unei promovări corecte şi constante, pe
termen lung. Să nu uităm anul pandemiei și
imprevizibilul situației la nivel global, test
pe care Vitrina l-a trecut prin prisma
experienței celor trei decenii provocatoare.

să inoveze în domeniul ei și să comunice
pe acele canale credibile și eficiente cu cea
mai mare relevanță momentului istoric
dificil pe care îl traversăm.

„Puternic înseamnă de fapt puterea de a vedea partea
bună a celor din jurul tău, de a crește vlăstare,
de a fi atent la oamenii din echipă.”

2.

Dacă privim în urmă la momentul
crizei financiare din 2008, să nu
uităm că primele bugete la care
au renunţat companiile ajunse în dificultate
au fost cele de comunicare şi de marketing.

noiembrie 2022

3.

În acești 30 de ani de Vitrina
Advertising, am învățat că nu te
trezești puternic de azi pe mâine.
În spate stau niște valori și încrederea în
oameni, curajul de a-ți asuma răspunderi,
seriozitatea și consecvența. Puternic
înseamnă de fapt puterea de a vedea partea
bună a celor din jurul tău, de a crește
vlăstare, de a fi atent la oamenii din
echipă. La fel ca în orice sport,
performanța se consolidează în timp, cu
multă muncă, și îmi place să cred că
echipa mea e formată din jucători de
performanță.
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LILIAnA mARIA toDERIuc FEDoRcA
director executiv, PriMăria MuniciPiului București

experiența și expertiza mea în management educațional
au fost puse în slujba învățământului bucureștean
Și-a clădit cariera gradual, pas cu pas,
pentru a deveni omul complet care este
astăzi. A absolvit Facultatea de
Matematică la Universitatea din
București, are un masterat în domeniul
geometriei, a obținut numeroase
certiﬁcări în management școlar,
tehnologia informației, politici europene
în domeniul educației și și-a dat
doctoratul la Facultatea de Psihologie și
Științele Educației – Universitatea din
București. Cariera profesională a debutat
în domeniul educației, ca profesor pentru
disciplina matematică. Experiența și
expertiza în management educațional
le-a pus în slujba învățământului
bucureștean. Vreme de 9 ani a fost la
conducerea Inspectoratului Școlar al
Municipiului București, inspector școlar
general adjunct sau inspector școlar
general. A urmat funcția de subsecretar
de stat în Ministerul Educației și
Cercetării Științiﬁce și mai apoi, în 2021,
funcția publică de conducere de director
executiv la Direcția Cultură, Învățământ,
Turism din cadrul Primăriei Municipiului
București. Cu o experiență în
management de peste 13 ani și foarte bune
abilități de comunicare, rezistență la
presiune, tenacitate, ﬂexibilitate,
capacitate de efort prelungit la condiții de
stres, Liliana coordonează activitatea a
29 de instituții publice de cultură de
interes local al Municipiului București și a
dezvoltat deja proiecte de impact.
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1.

Mi-am clădit cariera gradual,
pas cu pas, cu emoții și efort
susținut. N-am eludat nicio etapă,
le-am parcurs rând pe rând pe toate și nu regret
nimic. Toate experiențele mi-au fost lecții
pentru a deveni omul complet care sunt astăzi.
În 1998 am absolvit Facultatea de
Matematică la Universitatea din București.
Am continuat studiile postuniversitare,
promovând un program de masterat la aceeași
instituție de învățământ universitar în
domeniul geometriei. Mi-am perfecționat
permanent parcursul profesional prin
obținerea a numeroase certificări în
management școlar, tehnologia informației,
politici europene în domeniul educației.
Desăvârșirea formării profesionale și a
cercetărilor personale academice în domeniul
științelor educației s-au concretizat prin
obținerea titlului științific de doctor în anul
2020 la Facultatea de Psihologie și Științele
Educației – Universitatea din București.
Cariera profesională a debutat, cum altfel,
decât în domeniul educației, în calitate de
profesor pentru disciplina matematică.
Imediat după finalizarea studiilor de licență,
în anul 1998, am ocupat un post de profesor,
iar din anul 2001 sunt profesor titular de
matematică.
Pe plan personal, sunt căsătorită și sunt mama
unei fete de 20 ani, studentă la Facultatea de
Medicină – Universitatea de Medicină și
Farmacie Carol Davila din București.
Ulterior, în 2008, ca urmare a implicării și a
rezultatelor pe care le-am obținut în munca
cu elevii, am devenit director la Șoala cu
clasele I-VIII nr. 19 Tudor Arghezi din
București. Vreme de 4 ani, în calitate de

director de unitate de învățământ am reușit să
coordonez eficient activitatea didactică și
corpul profesoral, astfel încât rezultatele
obținute de elevi au situat școala în topul
unităților de învățământ municipale. Am
demonstrat de fiecare dată foarte bune
abilități de comunicare, rezistență la
presiune, tenacitate, flexibilitate, capacitate
de efort prelungit la condiții de stres.
Sigur că drumul spre reușită a presupus și
nenumărate obstacole, căi anevoioase, însă
s-a dovedit de fiecare dată că am și abilități
sportive, reușind cu tenacitate să sar sau să
fac slalom printre piedici.
Experiența și expertiza mea în management
educațional au fost puse în slujba
învățământului bucureștean. Vreme de 9 ani
am fost la conducerea Inspectoratului Școlar
al Municipiului București drept inspector
școlar general adjunct sau inspector școlar
general. În această perioadă am pus bazele
Școlii de spital, un proiect de suflet, care se
adresează elevilor cu probleme de sănătate și
care nu pot frecventa cursurile școlare în
mod natural. Pe de altă parte, la nivel
municipal, am coordonat activitatea
complexă a examenelor naționale, admiterea
elevilor în învățământul liceal, examenul
național pentru ocuparea
posturilor/catedrelor în învățământul
preuniversitar și am asigurat aplicarea
transparentă a politicilor educaționale ale
Guvernului. În perioada 2015-2016 am
ocupat funcția de subsecretar de stat în
Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
În această poziție am reușit să-mi edific
viziunea despre sistemul național de
învățământ preuniversitar.

2.
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Toate dificultățile pe care le-am
întâmpinat, au devenit pentru mine
provocări cărora, cu abilitate și
diplomație, le-am făcut față.
În primăvara lui 2021, validată prin concurs, am
obținut funcția publică de conducere de director
executiv la Direcția Cultură, Învățământ, Turism
din cadrul Primăriei Municipiului București.
Practic, tot parcursul profesional și experiența în
management de peste 13 ani consider că
reprezintă polinomul fundamental pentru
aportul pe care pot să îl aduc la dezvoltarea
domeniilor cultură, învățământ, sport, turism pe
care le coordonez în prezent în beneficiul
cetățenilor bucureșteni.
În administrarea serviciilor culturale, am
contribuit la dezvoltarea parteneriatelor și a
schimburilor culturale interne și internaționale
ale municipiul București, am coordonat, în
limita atribuțiilor reglementate, activitatea a 29
de instituții publice de cultură de interes local al
Municipiului București și 4 instituții publice de
interes local al municipiului București,
prestatoare de servicii cultural – educative.
În mai puțin de 2 ani de activitate la Primăria
Municipiului Bucureşti am inițiat și dezvoltat
deja proiecte de impact.
Am inițiat proiectul Vocea Teatrului Licean
Bucureștean prin care am reușit să interconectez
activitatea creativă a elevilor de liceu cu
experiența artistică a profesioniștilor din teatrele
de notorietate din municipiu. Proiectul aflat la
prima ediție, s-a finalizat cu 6 spectacole de
teatru având în distribuție elevi din 5 licee
bucureștene, susținute în fața unui public larg pe
scene ale unor importante teatre în cadrul
Festivalului Vocea Teatrului Licean
Bucureștean.
Pentru a revigora învățământul profesional dual
bucureștean, în 2021 am inițiat și dezvoltat
Școala Profesională Metropolitană în sistem
dual. Anul acesta am extins printr-un proiect de
hotărâre al Consiliului General al Municipiului
București acest proiect la nivelul regiunii
București-Ilfov. Prin acest demers am adus
laolaltă reprezentanții agenților economici, ai
inspectoratelor școlare din București și Ilfov, ai
Consiliului Județean Ilfov, ai unităților de
învățământ tehnic și ai primăriilor de sector, așa
încât să gândim împreună acțiuni și soluții
pentru promovarea și atragerea elevilor în
învățământul de formare profesională în sistem
noiembrie 2022
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dual. În perspectiva derulării acestui proiect, am
inițiat și organizat prima ediție a Târgului de
meserii – pentru Învățământul Dual care s-a
desfășurat pe durata unei săptămâni din luna
aprilie, la Circul Metropolitan București.
Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 27
de companii economice, 10 licee care
școlarizează elevi în sistem profesional dual și
peste 3000 de vizitatori.
Un alt proiect de succes demarat și susținut prin
Direcția Cultură, Învățământ, Turism din
Primăria Municipiului București și instituțiile din
subordine pe care le coordonez, este Străzi
deschise – promenadă urbană. Acest demers a
devenit un fenomen în orașul București. Artere
importante din centru și din cartiere au devenit
pietonale, iar bucureștenii sunt invitați să
participe la evenimente de mici dimensiuni, cu o
infrastructură de spectacol adaptată străzii, având
un caracter interactiv-participativ.
Cu sprijinul societății civile, luând parteneri
eligibili de prestigiu, în condițiile financiare
impuse instituțional, consider că am reușit să
aduc plus valoare imaginii orașului și să
coordonez programe și proiecte care să
reprezinte o contribuție importantă, reală,
viguroasă a administrației locale în dezvoltarea
urbei noastre. Mi-am propus să mă implic și să
implic parteneri redutabili pentru transformarea
Bucureștiului în destinație turistică.

3.

Da. Așa este. Toate femeile ar trebui
să aibă drept ținte de atins siguranța și
încrederea de sine.
Eu sunt prin definiție un om serios, încrezător în
propriile forțe, integru. De când am început să-mi
înțeleg personalitatea m-am încadrat în zona
oamenilor maturi, ambițioși, țintiți. Mi-am
urmărit cu tenacitate țelurile și nu m-am eschivat
de la muncă sau de la responsabilitate. Am
ignorat cu determinare piedicile și am privit
întotdeauna cu optimism spre viitor.
Asta nu înseamnă că nu am calculat corect
riscurile. Însă fără asumare și curaj nu poți
maximiza oportunitățile.
Așadar, calitățile unei femei puternice și de
succes consider că sunt ambiția, determinarea,
încrederea în tine și în ceilalți, respectul,
integritatea, gândirea critică și… de ce nu?
curiozitatea care merge mână în mână cu
creativitatea și cu dezvoltarea interioară.
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AnA DIcuLEscu-ȘovA
Partener senior, nestor nestor diculescu
kingston Petersen (nndkP)

mai degrabă am vrut
să fiu un glas ascultat decât
să mă impun cu tot dinadinsul
Ana Diculescu-Șova coordonează
practica de Soluționare a Disputelor a
NNDKP, având o carieră impresionantă de
peste 45 de ani, cu peste 50.000 de
reprezentări în fața instanțelor naționale și
internaționale și a tribunalelor arbitrale.
A intrat în profesia de avocat în 1977, deci
a împlinit 45 de ani de avocatură. A trecut
prin toate etapele avocaturii, a cunoscut
avocați care s-au creat ca avocați în perioada
interbelică, a prins din plin perioada
comunistă și peste 30 de ani de avocatură
liberă. A reușit să câștige aprecierea colegilor
de breaslă, respectul „adversarilor” din sala de
judecată, dar și o anume notorietate în
rândul opiniei publice.
Ana Diculescu-Șova este Senior Partener
al ﬁrmei de avocatură Nestor Nestor
Diculescu Kingston Peterson, căreia i s-a
alăturat în anul 2001 și pe ai cărui clienți i-a
reprezentat în toate procesele majore din
România. Conduce practica de Soluționare a
Litigiilor și are o carieră impresionantă, cu
peste 50.000 de reprezentări în fața
instanțelor naționale și internaționale și a
completelor de arbitraj. Este absolventă a
Facultății de Drept a Universității București
și membru al Baroului București. A fost
consilier și membru al Comisiei Permanente
a Uniunii Avocaților din România și consilier
al Baroului București și a ocupat și funcția de
judecător ad-hoc la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.
O regăsim în toate clasamentele
internaționale de proﬁl încă din 2007, în
Legal 500, în Chambers Europe, în
IFLR1000, și este inclusă în The Legal 500
Hall of Fame. Este mai mult decât o avocată,
este o autoritate.

1.

E o trufie să cred că am schimbat
fața propriei țări! Trufia este un
păcat. Nu îl comit deliberat.
Ceea ce am făcut și continui să fac este să
parcurg cu grijă și temeinicie căile
sistemului judiciar și acolo unde se încurcă
sau duc spre vreo prăpastie să avertizez
asupra pericolului sau chiar să-l înlătur.
Când am reușit să opresc devierile, am
făcut un bine nu numai celor în conflict, ci
întregii societăți, pentru că o hotărâre
judecătorească dreaptă și corectă devine un
îndreptar general. Din această perspectivă,
constant și responsabil am avut grijă de
“fața României”.
Altfel, am început gospodărește din prima
zi de avocatură - 27 ianuarie 1977. Cazurile
preluate au devenit teme majore de analiză,
cercetare și de soluționare depășind
aparența unui conflict cu final predictibil.
Pașii i-am făcut aparent singură,
imprimându-le, pe cât am putut, mișcare
ritmică și uniformă. Am avut grijă ca la
trecerea pe anumite punți să pășesc cu mai
multă precauție.
Dincolo de aparență, parcursul a fost în
profunzime marcat de inefabilul înger
păzitor, de iubirea ocrotitoare a soțului, de
prezențele luminoase din familie, de
prietenii profesionale/intelectuale
remarcabile.
Privirea înapoi o arunc doar pentru a
constata că mai am multe de făcut. Am să
răspund cu vorbele lui Alexandru, unul
dintre nepoții mei dragi : ”a fost bine și eu
am plâns!”
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2.

Vom face față cum am făcut mereu.
Soluțiile de viețuire/supraviețuire
vin din calcule, dar și din intuiție și
inspirație. Dramatismului vremurilor trebuie
să-i opunem speranța că răul nu se poate
permanentiza și că ce e val ca valul trece deși
amenințările sunt de tsunami... știm însă că și
după tsunami viața continuă.

3.

Descrierea dvs. mă pune în
dificultate. Personal nu am vrut
să le fac singură pe toate și să trag
concluzia că sunt puternică.
Mai degrabă nesiguranța, pe mine
m-a ajutat să mă dezvolt și să elimin
ezitările.
Mai degrabă dependența de oamenii dragi

m-a făcut să lupt să-i eliberez de mine,
cea legată de ei, și astfel să devin
"independentă". Mai degrabă am vrut
să fiu un glas ascultat decât să mă impun cu
tot dinadinsul.
Depinde de fire, de credință, de educație, de
aspirații, de forța interioară, de cât de mult
poți iubi, de cât de mult poți renunța ...
noiembrie 2022
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cARmEn voIcu

Fondator – adMinistrator și director general, consiergo sa

suntem deschizători de drumuri şi aceşti ani
au însemnat, pe lângă efortul de business,
şi un efort de educare şi formare a pieţei
Un domeniu nou, un serviciu
premium, care, în 2011, pentru
conaționalii noștri nu era deloc familial și
de aceea introducerea lui în România a
fost o reală provocare. Concierge-ul
reprezintă „asistenţa personalizată, la un
nivel premium”, oferită de o echipă care se
aﬂă la dispoziţia clienţilor şi a familiilor
lor 24/7 pentru servicii de consultanță în
lifestyle, casă şi administrativ, medicină,
turism şi evenimente, business etc.
Formarea pieţei de concierge pe plan local
a presupus un efort maxim din cauza
barierelor de percepţie, iar rata de
utilizare în România a serviciilor de
concierge este încă mică, 3-5%. Carmen
Voicu, fondatorul și CEO-ul acestei
companii, a urmat un MBA românocanadian în marketing şi resurse umane,
iar de-a lungul carierei sale a ocupat
poziţii în companii multinaţionale de
publicitate, dar a și dezvoltat, ca
antreprenor, o agenţie de consultanţă în
marketing şi publicitate, o companie de
hobby-uri şi ateliere pentru companii şi o
companie multilevel de produse de
frumuseţe – Charlott, cu peste 100 de
agenţi de vânzări în ţară. Succesul afacerii
sale este dat de o echipă pasionată,
dedicată, de experienţa în marketing, de
efort și implicare totală, de modul
profesionist în care dezvoltă şi
consolidează relaţii cu zeci, sute de
parteneri locali şi internaţionali.
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Consiergo este un proiect început
acum 11 ani: o firmă de concierge –
asistență personalizată premium în
România, pentru clienţi individuali/ familii şi
corporate, pentru clienţii & angajaţii
companiilor. La acel moment nu existau alte
companii de concierge în România, suntem
deschizători de drumuri şi aceşti ani au
însemnat, pe lângă efortul de business, şi un
efort de educare şi formare a pieţei, termenul
şi înţelegerea domeniului de concierge
nefiind deloc cunoscute la acel moment.
Continuăm acest proces de educare, de a
explica beneficiile pe care un serviciu de
concierge, la nivelul de exigență şi expertiză
pe care noi îl asigurăm, le oferă clienţilor
noştri. Le oferim TIMP oamenilor ocupaţi şi
companiilor, poate cea mai valoroasă resursă
a acestor vremuri, timp pentru a se concentra
pe afaceri sau pe ceea ce contează cu adevărat
pentru ei; le preluăm activităţile
consumatoare de timp şi le oferim ACCES
acolo unde îşi doresc, rapid, cu maximă
confidenţialitate.
Parcursul acestui drum nu a fost şi nu este
deloc uşor, într-o ţară în care concierge-ul nu
are istorie, nu avem cluburi exclusiviste în
adevăratul sens al cuvântului, nu suntem
obişnuiţi să apelăm la un concierge care să ne
preia şi rezolve solicitările profesionist şi să
plătim pentru acest serviciu, avem încă
obişnuinţa de a ne “descurca” pe moment, cu
cine se poate. Domeniul în sine cere mult
efort şi dedicaţie, 24/7, fără pauze de
sărbători, multă expertiză şi conexiuni în
domenii ample: lifestyle & wellness, casa &

familie, turism & evenimente, concierge
medical, o foarte bună cunoaștere a mediului
local, acoperire naţională şi parteneriate
internaţionale. Dacă suntem sunaţi în
noaptea de Anul Nou de un client din Iaşi de
exemplu, pentru o urgenţă sau o dorinţă, noi
trebuie să rezolvăm, să găsim soluţii.
Dacă ar trebui să marchez etape de dezvoltare
în aceşti 11 ani ar fi:
- Anul 2014 în care, după zeci de întâlniri,
prezentări şi rezolvări pentru a demonstra,
am convins marile companii şi băncile
importante să ne aleagă în a oferi serviciile
noastre celor mai importanţi clienţi ai lor, în
semn de recunoaștere şi stimă. Lucrăm în
prezent cu top 10 bănci din România,
companii de IT sau Pharma, companii
medii sau mari, multe familii, deservim
peste 15.000 clienţi premium, naţional.
- Anul 2016 în care Visa România a ales să
lucreze cu noi pentru cei mai importanţi
clienți ai lor, clienţii Visa Infinite în
România, iar ulterior, după ani de
parteneriat frumos, am devenit parteneri pe
serviciile de concierge pentru Visa Inc. ceea
ce presupune păstrarea unor criterii de
excelență auditate permanent de Visa Inc.
Suntem auditaţi anual de una din
companiile de audit Visa de pe Wall Street
NY, ceea ce ne recomandă în parteneriate
internaţionale.
- Conceperea şi lansarea unor produse
inovatoare pentru piaţa din România şi nu
numai, în 2020: produsul suport “
Employees Care” pentru angajaţii
companiilor în anii de pandemie; servicii –
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prestabilite, oferite clienţilor noştri: reduceri
substanţiale la parteneri premium locali şi
internaţionali, parteneri care chiar contează
pentru clienţi şi familiile lor. Specificul
activităţii de concierge este de a oferi cea
mai bună soluţie, personalizată, la o
solicitare a clienţilor, cu mare atenţie la
costuri. Dar începând din acest an
comunicăm şi parteneriate unde clientul are
din start beneficii, reduceri.

2.

beneficii pentru angajaţi, ceea ce a presupus
intrarea pe un segment de piaţă mediu, de
“grijă” pentru angajaţii companiilor: home
assistance, car assistance, educaţie copii,
grijă faţă de vârstnicii din familiile clienţilor

noştri, multe alte activităţi suport, necesare
unei familii şi care reduc stresul acestor ani.
- Lansarea primei aplicaţii mobile de
concierge numai pentru clienţii noştri.
- 2022 dezvoltarea unor parteneriate

Sunt perioade de mari schimbări care
se reflectă în strategiile de business
ale clienţilor noştri corporate. Unul
din punctele noastre forte este flexibilitatea,
adaptarea rapidă la schimbare, aceasta este în
esenţa unui serviciu de concierge, nu spunem
“nu” ci doar găsim soluţii: venim cu noi
activităţi de concierge cerute de aceste
vremuri, ne adaptăm la procedurile în continuă
schimbare atât ale clienţilor corporate dar şi
ale furnizorilor internaţionali: aeroporturi,
companii de ticketing … mai exact planul de
acţiune se schimbă uneori de la lună la lună şi
expertiza noastră este că putem face acest
lucru, putem să fim flexibili aşa cum ne cer
clienţii, dat fiind că suntem o companie 100%
românească în care noi decidem rapid: se
schimbă bugete, oameni, activităţi, priorităţi..
O altă provocare este aceea a echipei, lucrăm
cu echipa stabilă, mereu în dezvoltare, angajaţi
permanenţi, deoarece gradul de control şi
confidenţialitatea trebuie să fie maxime, foarte
bine pregătită, şi aceşti ani de pandemie nu au
fost uşori.
Am accentuat activităţi şi parteneri care
existau în portofoliu, dar acum sunt de
actualitate: relocări în alte ţări, studii în
străinătate, relocări din Ucraina în România
ale unor companii care au nevoie de concierge
pentru angajaţii lor pentru a se adapta rapid în
România, suntem doriţi deoarece suntem un
integrator de servicii (de la servicii imobiliare
până la adaptarea la cultura noastră, găsirea
şcolilor sau activităţi de timp liber pentru
copii).

3.

Încrederea în forţele proprii,
adaptarea rapidă la schimbare,
continua dezvoltare, optimismul.
noiembrie 2022
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sImonA mARIA mIschIE

director general adjunct și MeMBru al consiliului de adMinistrație,
Banca centrală cooPeratistă creditcooP

privesc viitorul apropiat cu îngrijorare
Simona Maria Mischie este licențiată
a Facultății de Științe Economice din
cadrul Universității din Craiova și, de-a
lungul anilor, a urmat programe de
specializare în management și marketing
bancar, în piețe ﬁnanciare, precum și în
analiza riscului.
Și-a început activitatea în rețeaua
CREDITCOOP în provincie, în Tg-Jiu,
orașul lui Brâncuși. La 1 martie 2003 s-a
mutat în București și și-a continuat
activitatea la Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP, unde
ascensiunea în carieră a însemnat
ocuparea pozițiilor de inspector ﬁnanciar
bancar în cadrul departamentului de
Contabilitate consolidată și raportări
(2003-2007), director al Direcției de risc
(2007-2014) iar din 20 august 2014,
Director General adjunct al Băncii
Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și
membru în consiliul de administrație al
acesteia. De pe poziția de Director General
adjunct, coordonează activitățile de
operațiuni, trezorerie, creditare și IT.

1.

Cariera mea a început în provincie
unde am avut norocul de a avea ca
șef o doamnă minunată care mi-a
stimulat creativitatea și m-a determinat să
cred în capacitățile mele. La începutul
anului 2003 am venit în București și
perspectiva mea s-a schimbat. Am cunoscut
oameni noi, au apărut diverse oportunități
care s-au concretizat în realizări importante
și pot spune că aici a început adevărata mea
dezvoltare profesională. În 2007 am preluat
conducerea direcției de risc din cadrul
Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP și am simțit că o iau de la
început într-un domeniu diferit și, totuși, un
domeniu care mă atrăgea și care parcă era
făcut pentru mine. Timp de 7 ani mi-am
investit eforturile, energia și resursele de
timp pentru a înțelege multiplele dimensiuni
ale riscului și pot să spun că am devenit un
alt om la finele acestui proces, un om care
ține cont de riscurile inerente în luarea
majorității deciziilor, atât cele profesionale
cât și cele personale.
Numirea ca director general adjunct în anul
2014 a reprezentat o nouă etapă în cariera
mea, de departe cea care mi-a adus cele mai
multe și mai diverse provocări, dar și cele
mai multe mulțumiri: de la plăcerea de a

munci cu o echipă de oameni inimoși la
satisfacția lucrului bine făcut.
Privind înapoi pot spune că nu a fost ușor,
dar aș exagera dacă aș spune că a fost greu.
Adevărul este că a fost frumos și nu aș
schimba nimic esențial din parcursul meu.

2.

Așa este, trăim vremuri foarte
dificile pentru că în ultimii ani se
pare că trecem dintr-o criză în alta:
pandemie, efecte extreme ale schimbărilor
climatice, război, criză energetică și inflație.
Toate acestea au efecte multiple asupra
mediului economic și întrețin o stare
perpetuă de incertitudine și o volatilitate
crescută a piețelor, în special cele ale
energiei și alimentelor. Aceste efecte ne vor
afecta cu siguranță pe toți, chiar dacă unele
grupuri vor fi mai afectate decât altele. Pe
noi, având în vedere specificul nostru de
rețea de bănci de retail care se adresează cu
preponderență persoanelor fizice, cel mai
mult ne va afecta erodarea puterii de
cumpărare a clienților noștri cu consecințe
directe și indirecte în activitatea noastră. Și
efectele extreme ale schimbărilor climatice
pun probleme mari clienților noștri din
mediul rural care se văd uneori în

„Sunt multe femei puternice în jurul nostru, fie că sunt
vizibile, fie că nu și poate că fiecare dintre noi am întâlnit
astfel de femei care ne-au fost sursă de inspirație
și ne-au influențat viața.”
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imposibilitate de a-și salva recoltele. Ne
aflăm acum în pragul iernii, iar actuala criză
energetică poate pune multe gospodării în
situația de a nu-și putea acoperi nevoile de
bază precum încălzirea și alimentele. Prin
urmare, privesc viitorul apropiat cu
îngrijorare, dar cred că în următorii ani vom
simți treptat efectele pozitive ale inițiativelor
din domeniul climei, al energiei, al

3.

transporturilor, industriei și agriculturii
prevăzute în Pactul verde european.

Femeile puternice sunt diferite și
fiecare are calități distincte care,
într-un fel sau altul, i-au determinat
calea spre succes. Este greu să stabilești o
rețetă universală, dar cred că toate sunt

persoane stăpâne pe sine care își asumă
responsabilități și caută mereu să se dezvolte.
Ele sunt independente, greu de intimidat,
capabile de eforturi susținute, dar și de
compasiune față de nevoile celor din jur. Sunt
multe femei puternice în jurul nostru, fie că
sunt vizibile, fie că nu și poate că fiecare dintre
noi am întâlnit astfel de femei care ne-au fost
sursă de inspirație și ne-au influențat viața.
noiembrie 2022
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AnDREEA nEGRu

Președinte asociația Pentru dezvoltarea antrePrenoriatului autohton (adaa)

pentru a reuși, ai nevoie de câteva ingrediente
de bază: curajul, perseverența, munca continuă
și să nu îți fie frică de eșec
Andreea Negru este doctor în
economie și are un Master în Bănci și
Asigurări. A absolvit Facultatea de
Finanțe, Bănci și Burse de Valori
București cu gândul de a lucra într-o
bancă, însă drumul vieții a dus-o pe o cale
nouă, activând în presa scrisă, în
televiziune, în instituții publice și private,
companii de stat și ONG-uri. Are o
experiență de peste 12 ani în domeniul
comunicării, ca manager al Public
Relation Communications la
Transelectrica, iar din anul 2008 este
expert în comunicare și Purtător de
Cuvânt al SNGN ROMGAZ. A împletit
economia cu comunicarea, totul pornind
din dorința de implicare în comunitatea
de business, și devenind antreprenor și
președinte al unei organizații non-proﬁt :
Asociația pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton - ADAA,
care s-a înﬁințat în 2012, o asociație care
militează pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale și asociative în rândul
antreprenorilor autohtoni și pentru
apărarea și promovarea intereselor
acestora.
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1.

Pe parcursul vieții am încercat să
transform fiecare provocare într-o
oportunitate. Încerc prin
contribuția mea să construiesc, atât cât pot,
o bucățică de lume, mai bună. Am absolvit
Facultatea de Finanțe, Bănci și Burse de
Valori București cu gândul de a lucra într-o
bancă, însă drumul vieții m-a dus pe o cale
nouă, unde curiozitatea și setea de
informații m-au cucerit imediat. Fără să
stau pe gânduri am „sărit” din barca
finanțistului în cea a jurnalistului
economic, apoi firesc, lucrurile s-au
îndreptate spre o carieră în acest sens. Am
fost fascinată de domeniul jurnalismului
economic, al comunicării și al public affairs
fapt care m-a determinat să îmi continui
cariera în această direcție. De-a lungul
timpului am activat în presa scrisă, în
televiziune, în instituții publice și private,
companii de stat și ONG-uri. Am împletit
economia cu comunicarea, reușind astfel să
construiesc un dialog constant, echilibrat și
eficient între mediul antreprenorial și cel
guvernamental. Totul a pornit din dorința
de implicare în comunitatea de business,
devenind antreprenor și președinte al unei
organizații non-profit: Asociația pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, care s-a înființat în 2012. Cred că
pentru a reuși, ai nevoie de câteva
ingrediente de bază: curajul, perseverența,
munca continuă și să nu îți fie frică de eșec.
Cu fiecare eșec devenim mai buni, mai
constienți și atenți la detalii care pot face

diferența. Pentru că vorbeam de etape, cred
că etapa educațională este cea mai
importantă în viața fiecăruia întrucât ne
sunt ghidați pașii către sfera cunoașterii, iar
noi, începem să conștientizăm, treptat, ce
ne place să facem pe mai departe. Nimic nu
este greu în viață dacă faci cu pasiune și
dăruire, iar rezultatele tuturor eforturilor
depuse, nu vor întârzia să apară.

2.

Trăim vremuri atipice,
caracterizate de o dinamică aparte
a piețelor influențate de o serie de
crize, pornind de la cea pandemică și
continuând cu criza energetică, influențate,
de asemenea, de efectele nefaste ale unui
război dus la granițele țării. Evident, că
afacerile, în ansamblul lor, au fost afectate
în lanț de creșterea prețurilor la energie,
care au condus la scumpiri atât pe
orizontală cât și pe verticală, creionând un
cadru neprietenos pentru activități
economice predictibile. Totuși, dacă privim
economia României, în ansamblul său,
constatăm că mulți dintre actorii economici
au făcut față cu brio efectelor negative
cauzate de crizele menționate mai sus,
eforturile autorităților de a susține
economia și agenții economici, uneori
stângace și destul de târzii, au avut totuși
efecte favorabile în timp. Anticipez însă, pe
viitor, pericolul inflației, moment în care,
cu siguranță, vom asista la o restructurare a
business-urilor. Însă, în acest moment,
creșterea tuturor costurilor operaționale
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reprezintă, pe bună dreptate, principala
preocupare a companiilor în 2022 și în
2023. Multe companii au preferat să își
reducă marjele, să caute soluții de
eficientizare a activității și să își reducă
costurile interne în tentativa de a rămâne
competitive. Indiferent de perspective, de
consecințele războiului și ale inflației, un

3.

lucru este aproape sigur – costurile de
finanțare vor continua să crească și vor pune
presiune pe dinamica business-ului.
O femeie puternică este
ambițioasă, dornică întotdeauna să
atingă culmile succesului, să-și
îndeplinească obiectivele.

Indiferent de ce își dorește, o femeie
puternică este capabilă să obțină
acel ceva. Femeia puternică este
independentă, impune și oferă respect
și mai presus de toate îi place să fie un
exemplu pentru ceilalți în tot ceea ce face.
Vrea să inspire și să fie un model de urmat
pentru generații.
noiembrie 2022
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LuIzA novAc nomIcos

director general WhirlPool roMania & Bulgaria, WhirlPool corPoration

Femeile pe care eu le admir
dau dovadă de multă încredere în sine,
și curaj de a-și face propria voce auzită
Luiza Novac Nomicos a absolvit
Academia de Studii Economice, Business
Administration și are un Master în
Asigurări. A avut 14 ani de carieră de
succes, lucrând pentru un gigant
american din domeniul bunurilor de larg
consum, compania Procter & Gamble, pe
o varietate de roluri locale, regionale și
internaționale, cu expertiză semniﬁcativă
în dezvoltarea de strategii multichannel,
precum şi optimizarea proceselor logistice
şi operaţionale, ocupând de-a lungul
timpului diferite funcţii, de la key account
manager, la cea de sales channel director.
La începutul anului 2021, a fost numită
Managing Director pentru România şi
Bulgaria în cadrul grupului american
Whirlpool, unul dintre cei mai mari
jucători de pe piaţa de electrocasnice,
administrând un business de peste 100
milioane euro și o echipă diversă prezentă
în ambele țări.

30

noiembrie 2022

1.

Uitându-mă în urmă, conștientizez
că un factor foarte important pentru
evoluția mea au fost mentorii mei,
femei și bărbați deopotrivă, care mi-au
insuflat pasiunea și curajul de a-mi construi
drumul și de a face din asta o experiență
aliniată principiilor și valorilor mele
personale. Au fost multe lecții învățate pe
acest drum, iar toate m-au construit ca
profesionistul care sunt astăzi. Dincolo de
ambițiile profesionale pe care le am în acest
moment, îmi doresc să ajut și să inspir, la
rândul meu, alte femei aflate la început de
drum, fiecare dintre ele având un cuvânt
important de spus în dezvoltarea României
de acum înainte.

2.

Industria în care compania
Whirlpool activează, cea a
electrocasnicelor mari, a cunoscut
un avânt important la începutul pandemiei,
dată fiind necesitatea imediată de dotare a
locuințelor cu produse care să ne facă viața
mai confortabilă în acel cadru extern
restrictiv. Fast forward în 2022, am observat
încă de la începutul anului o scădere
evidentă a cererii în categoriile de produse în
care activăm cu brandurile noastre
(Whirlpool, Hotpoint și Indesit), însă cu o
ușoară corectare așteptată pe finalul anului
în contextul evenimentelor de retail
tradiționale (de exemplu, Black Friday
sales). Consumatorul român rămâne deci
precaut în ceea ce privește cheltuielile

alocate către produse de folosință
îndelungată, însă merită menționat trendul
de migrare a interesului către produse cu
clase energetice superioare, ce vin să
eficientizeze consumul de energie electrică
în gospodărie. Este un trend pe care
compania Whirlpool îl susține în totalitate,
prin noile lansări de produse cu tehnologii
superioare și beneficii multiple în experiența
de utilizare.

3.

„Dincolo de ambițiile
profesionale pe care le
am în acest moment,
îmi doresc să ajut și să
inspir, la rândul meu, alte
femei aflate la început
de drum”

În primul rând, aș menționa
încrederea în sine. Femeile pe care
eu le admir, și spre care emulez la
rândul meu, dau dovadă de multă încredere
în sine, și curaj de a-și face propria voce
auzită. Curajul de a-și înfrunta temerile și
înțelegerea că ne construim propriul destin
prin acțiuni intenționate, se adaugă negreșit
pe această listă. Nu în ultimul rând, aș
adăuga inteligența emoțională, extrem de
necesară pentru a conduce echipe sau a lucra
alături de ceilalți.
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ALInA mIhAELA GAmAuF
Board MeMBer carreFour roMânia

mă bucur că prin rolul pe care-l am în prezent
pot contribui la o lume mai bună
Are o experiență de peste 12 ani în
domeniul resurselor umane, atât în plan
local, cât și în țări precum Austria,
Germania și Italia. De la începutul anului
2021, preluarea echipelor din cadrul
Carrefour a presupus îndeplinirea misiunii
de a eﬁcientiza procesele interne și de a
simpliﬁca metodelor de comunicare și de
lucru, prin proiecte care au dus la formarea
unui mindset digital la nivelul întregii
echipe. Alături de echipă, Alina Gamauf
dezvoltă strategii de responsabilitate
socială, axate pe trei piloni: educație,
comunitate și mediu, din care reies proiecte
de suﬂet, cu impact în societate și în
comunitățile vulnerabile, precum
“Academia Carrefour. Sănătate, educație și
terapie pentru copii și tineri cu dizabilități” în parteneriat cu Fundația FARA, “Porția de
sănătate. Ora de obiceiuri sănătoase și
mese delicioase” - în parteneriat cu Asociația
InspirAction, primul ghid de nutriție al
Carrefour România și KinetoBebe, “Cum să
creștem copii sănătoși” și Express Box - cutia
cu fructe și legume uneori poate mai puțin
atractive la înfățișare, dar la fel de gustoase
și care sunt vândute la preț redus.
De asemenea, în calitate de membru de
board al CONAF contribuie la identiﬁcarea
și propunerea de soluții pentru rezolvarea
problemelor din mediul antreprenorial
românesc. Prin prisma acestui parteneriat,
Alina Gamauf a coordonat lansarea
proiectului "Pactul pentru Tineri", dezvoltat
cu scopul reducerii abandonului la nivel
național, conștientizării necesității
educației vocaționale în școli, formării
continue și găsirii de soluții viabile.
Proiectele și eforturile domniei sale au fost
recunoscute în cadrul competițiilor și
topurilor de prestigiu la nivel național.
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1.

Întotdeauna mi-a plăcut ceea ce am
făcut și această pasiune a fost
principalul motor al călătoriei mele,
atât la nivel personal, cât și profesional. Mă
bucur de recunoașterea dumneavoastră și o
iau ca pe o dovadă a realizărilor de până
acum, dar mai ales ca o responsabilitate de a
continua pe această cale.
Îmi amintesc cu plăcere de primii pași în
cariera mea și parcursul profesional, care
mi-au oferit oportunitatea de a întâlni foarte
mulți oameni inspiraționali, de la care am
încercat să iau ce era mai bun și în linie cu
propriile valori. Mă simt privilegiată că am
avut acces la medii de lucru dinamice și lideri

Mă bucur că prin rolul pe care-l am în prezent
pot contribui la o lume mai bună - de la
dezvoltarea colegilor, la implicarea activă în
proiecte cu impact social - educație,
comunitate, mediu sau tranziție alimentară.

2.

Într-adevăr ne aflăm într-o perioadă
foarte dificilă, care ne afectează pe
toți. Este o perioadă care ne forțează
să ne redescoperim toate resursele pe care le
avem pentru a crea un cadru cât mai bun atât
pentru colegi, cât și pentru clienți. Ne
adaptăm și lucrăm continuu la identificarea
celor mai bune soluții în contextul dat.

„Continui să fiu pasionată de ceea ce fac, dar acesta
este doar unul dintre factorii care te ajută să ai succes,
pe lângă determinarea de a face bine, oamenii pe care
îi susții și oamenii alături de care construiești. ”

motivați, astfel că am acceptat cu entuziasm
toate provocările profesionale tocmai pentru
că mi-am dorit să mă dezvolt constant. Ca
orice călătorie, nu e mereu ușor, am avut și
momente în care mă gândeam să renunț, dar
în timp am învățat că obstacolele sunt ceva
firesc și, abia când am dobândit maturitatea
profesională, am știut cum să transform o
situație în beneficiul meu.
Continui să fiu pasionată de ceea ce fac, dar
acesta este doar unul dintre factorii care te
ajută să ai succes, pe lângă determinarea de a
face bine, oamenii pe care îi susții și oamenii
alături de care construiești. Este important să
fii înconjurat de profesioniști cu viziuni și
obiective comune.

În primul rând, pentru viitor îmi doresc pace
și ca fiecare dintre noi să fie sănătos. Apoi
sunt convinsă că vom găsi soluții pentru a ieși
din orice situație.

3.

Sunt de părere că toate femeile sunt
puternice, ține doar de fiecare dintre
noi să-și cunoască valoarea și să
investească în dezvoltarea proprie. Este
important ca fiecare dintre noi să își seteze
obiectivele și să își îndrepte toate acțiunile în
acele direcții. Puterea unei femei stă în
încrederea în sine, în intuiție, în capacitatea
de a dărui celor din jur, în independență și, nu
în ultimul rând, în perseverența sa.
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oAnA ILAȘ

director general adjunct retail Banking, Banca transilvania

eu cred în puterea oamenilor
de a se motiva și inspira unii pe alții
Oana Ilaș a absolvit Facultatea
de Științe Economice a Universității
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi şi-a
completat pregătirea cu un Executive
MBA la Universitatea Sheﬃeld din Marea
Britanie. A participat la o serie întreagă
de cursuri și training-uri: leadership,
digital, carduri, inovație. Cariera la BT a
început-o în 2002, ca și Consilier Clientelă
în cadrul Sucursalei Cluj. Un pas decisiv a
fost mutarea, în 2004, din sucursala BT
Cluj, unde și-a început activitatea, în
departamentul comercial de carduri din
sediul central al băncii, domeniu pentru
care a dezvoltat o pasiune încă de pe
atunci. În 2005, Oana Ilaș a preluat
coordonarea departamentului comercial
de emitere de carduri, iar mai apoi,
treptat, inclusiv activitatea comercială de
acceptare de carduri şi pe cea de proiecte
și analiză de date. În 2016, a început să
coordoneze activitatea comercială de
credite, bancassurance, produse de
economisire şi segmente retail. Oana Ilaș,
este cel mai nou membru al top
managementului Băncii Transilvania și
coordonează activitatea de credite,
dezvoltare și management produse,
private banking, contact center &
customer care, precum și cea a
sucursalelor BT din străinătate. Este un
manager tânăr care coordonează o echipă
de peste 100 de persoane şi are ca
responsabilități activități de
management, precum şi de dezvoltare.
Este și membru al Consiliului de
Administrație al BT Direct si ERB Retail
Services.
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Sunt mai mult onorată și
recunoscătoare. Cariera mea în
banking a început acum 20 de ani,
în 2002, când m-am alăturat cu mult
entuziasm echipei Sucursalei Cluj a Băncii
Transilvania, o echipă la care mă gândesc
adesea cu foarte mult drag, plină de oameni
extrem de profesioniști și sufletiști, care
și-au pus amprenta pe dezvoltarea băncii, o
mare parte dintre ei regăsindu-se și azi în
BT. Mă simt extrem de norocoasă uitându-mă
în urmă pentru că, încă de pe atunci, am
găsit un mediu profesional care mi-a plăcut
foarte mult: bazat pe colaborare,
meritocrație, performanță și rezultate.
Februarie 2004 a fost un pas decisiv pentru
mine: m-am alăturat echipei de carduri din
Centrala băncii, unde am întâlnit-o pe cea
care mi-a devenit un adevărat mentor și
inspirație în anii care au urmat, reușind
foarte rapid să transforme domeniul plăților
electronice într-o pasiune pentru mine,
alături de tehnologia care stă la baza
dezvoltării și dinamismul acestora.
Pasiunea a rămas și azi, sper să reușesc să o
transfer - cel puțin la același nivel - mai
departe, către echipa mea. Cred că pasiunea
m-a ajutat până acum să atrag în jurul meu o
echipă absolut excepțională, cu “sclipici”,
cum îmi place mie să spun.
În 2016 am adăugat ariei coordonate și
creditele, resursele, produsele de
bancassurance și toate celelalte produse de
retail, oferindu-mi șansa de a privi
activitatea integrat și a veni cu valoare
adăugată. Eu cred în puterea oamenilor de a
se motiva și inspira unii pe alții. De
asemenea, cred în învățarea continuă, mai

ales în aceste vremuri caracterizate de un
dinamism fără precedent, în care tehnologia,
nevoile oamenilor și mediile de interacțiune
se reinventează mereu, dar în care tot partea
„human” contează cel mai mult. Așa am
reușit să dublez parcursul profesional cu
unul academic, să adaug un EMBA și multe
cursuri, certificări și conferințe de
specialitate. Mă simt în locul potrivit pentru
că am ocazia să mă dezvolt alături de colege
și colegi de un profesionalism deosebit, cu o
energie specială și simt că învățăm unii de la
alții, indiferent de poziția ierarhică la care ne
aflăm la un moment dat.
Îmi place să spun despre mine că sunt un
constructor în cea mai mare parte a
timpului, dar și arhitect din când în când,
întrucât retailul înseamnă de fapt foarte
multă muncă, zi de zi, disciplină,
perseverență, la care, dacă reușim să mai
presărăm, ca în orice domeniu, talent și
multă pasiune, pentru mine e mixul potrivit
de ingrediente pentru succes durabil și
repetabil.
Nu aș putea defini într-un cuvânt dacă a fost
greu sau ușor acest parcurs, cred că a fost
așa cum e normal să fie când te înscrii într-o
cursă cu bătaie lungă, fără să arzi etape. Aș
spune că a fost un maraton și mult efort, dar
că e, în egală măsură, un sport de echipă.
Spun mereu când sunt întrebată că
diferențierea și valoarea vin din calitățile și
pasiunea acestor oameni cu care am șansa
să mă înconjor în fiecare zi, care mi-au
marcat într-o mare măsură parcursul de
până acum și care cred că au făcut ca
drumul să pară mult mai lin, chiar dacă au
fost multe provocări și muncă pe parcurs.
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2.

Cred foarte mult în echilibru și
înțelepciune, mai ales când vine
vorba de vremuri dificile, cu o
combinație de provocări fără precedent.
În cei peste 20 de ani de experiență am
întâlnit tot felul de provocări, de etape,
fiecare cu ingrediente noi. Indiferent de
consecințele pe care vremurile de acum le
au asupra noastră, am convingerea că tot
prin echilibru, responsabilitate și atenție
vom reuși să depășim și această perioadă.
Am speranța că vom ajunge la linia de
sosire mai înțelepți, mai eficienți în ceea ce
facem, iar noi, ca bancă, să avem ocazia să
venim cu produse, procese și servicii
optimizate și adaptate mai bine nevoilor în

3.

continuă dinamică pe care clienții noștri
le au.

De născut, cred că nu ne naștem
direct puternici. Cred însă că mulți
oameni au capacitatea de a deveni
puternici tocmai din dorința de a aduce un
impact cât mai mare în familie și societate,
din crezul și speranța în mai bine. Cred că ne
întărim exact trecând printr-un mix complex
de situații, atât acasă, cât și în mediul
profesional, și ne echipăm cu „anticorpi tot
mai evoluați” pe măsură ce suntem mai
expuși. De asemenea, cred că diferă de la
persoană la persoană, în funcție de felul de a
fi, de temperament.

În ceea ce privește femeile, cred că avem
șansa să trăim într-un mediu în care
egalitatea de șanse este mult mai bine
reprezentată decât în alte zone ale lumii.
Puterea de a merge și de a construi mai
departe vine la pachet cu multă reziliență,
voință, pasiune, educație, muncă și dragoste
pentru tot ce faci. E important cum fiecare
vede leadership-ul, competiția, parcursul în
carieră.
România este generatoare de foarte multe
povești de succes, construite sau continuate
de femei excepționale, în domenii extrem de
variate, de care auzim în fiecare zi sau pe
care le întâlnim ca și parteneri de afaceri sau
în comunitate.
noiembrie 2022
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ozAnA mAnuELA moRARu
Medic chirurg oFtalMolog; adMinistator clinica oculus

am fost pionieri în multe domenii
ale oftalmologiei din românia
Cred că ar ﬁ nevoie de multe pagini
pentru a putea să enumărăm câte cursuri
de oftalmologie, din domeniul chirurgiei
retractive și al cataractei, al
transplantului de cornee și, mai nou, al
chirurgiei vitreo-retiniene, câte
participări la cursuri, seminare, congrese
și schimburi de experiență în Olanda,
Grecia, Germania, Italia, câte prezentări
de lucrări științiﬁce și câte sesiuni de
„ chirurgie live”, câte operații, de ordinul
zecilor de mii, din câte societăți
profesionale face parte, această excelentă
doamnă doctor chirurg oftalmolog,
Ozana Moraru. Și nu este doar un
renumit medic specialist ci și o
antreprenoare de succes, conducând o
clinică oftalmologică privată de top din
România, unde lucrează cu cele mai
avansate tehnici din domeniu. Are toate
ingredientele unei femei care a reușit în
carieră și în afaceri: tenacitate,
inteligență, capacitate de coordonare,
capacitatea de lucru în echipă, puterea de
a face sacriﬁcii și, de ce nu, ambiția.
Este îndrăgostită de echitație,
creșterea și dresajul cailor, inclusiv
participarea la concursuri sportive, ﬁind
proprietara clubului Equestria.
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Începuturile se regăsesc în urmă cu
aproape 30 de ani, când, tânăr medic
specialist fiind (abia îmi încheiasem
rezidențiatul în oftalmologie şi mi-am luat
examenul de specialist), am înfiinţat,
împreună cu cel care avea să-mi devină soţ,
medic oftalmolog şi el, dr. Cristian Moraru,
am înfiinţat o companie româno-olandeză
prin care ofeream servicii medicale –
consultaţii oftalmologice şi operaţii oculare în
regim ambulatoriu, într-un spaţiu medical
închiriat.
Lucrurile au evoluat bine şi în 1996 am
înfiinţat propria companie, Oculus, odată cu
achiziţionarea unui sediu propriu, unde am
funcţionat 25 de ani, după ce l-am tot extins,
atât cât s-a putut, în limite locale.
Nu doar spaţiul a devenit mai mare, dar şi
colectivul clinicii Oculus a devenit tot mai
numeros, iar specializările mele şi ale
colegilor s-au tot extins, reuşind astfel să
acoperim aproape toate subspecialitățile
oftalmologiei (mai puţin Oftalmo-pediatria).
Munca asiduă, cu ani la rând fără aproape nici
o zi de concediu, dedicaţia şi continua
perfecţionare, atât la clinică, alături de
pacienţi, de dimineaţă până seara, cât şi în
străinătate - cursuri, congrese, schimburi de
experienţă etc. - stau la baza dezvoltării mele
profesionale.
Am fost în vizită în multe clinici de renume
din străinătate, de unde am învăţat foarte
multe, nu doar în profesia noastră, ci şi ca
mod de abodare a pacientului şi a patologiei
lui; nu ne-am dorit nici o clipă să rămânem
noi acolo, în Occident, ci, dimpotrivă, am
încercat să aducem noi Occidentul în
România.

Investiţii permanente de timp, disponibilitate,
energie şi, nu în ultimul rând, de bani, au dus în
relativ scurt timp la obţinerea rezultatelor
scontate: tot mai mulţi pacienţi operaţi,
mulţumiţi, fericiţi chiar, cu tot mai divesificate
şi complexe patologii, pe care încercăm să le
rezolvăm cât mai profesionist cu putinţă.
Am fost pionieri în multe domenii ale
oftalmologiei din România: operaţiile în regim
ambulator au fost introduse de noi, sau
operaţia de cataractă „fără fir”, prin
facoemulsificare (încă din 1997), sau
introducerea chirurgiei refractive în ţara
noastră (în 1999), operaţiile de transplant de
cornee cu grefă prezervată şi pregătită în Bănci
specializate de cornee, precum şi operaţiile
moderne de transplant de cornee lamelare, ne
aparţin tot nouă; introducerea operaţiei de
cataractă prin tehnologia Femtolaser este o altă
realizare care ne aparţine.
În plus, ne-am concentrat şi pe extinderea
portofoliului de servicii oferite: consultaţii
complexe, atât pentru cazuri standard, dar şi
pentru cazuri extrem de complexe şi dificile,
investigaţii paraclinice sofisticate şi, în primul
rând, intervenţii chirurgicale în toate
subspecialitățile oftalmologiei – de la
cataractă, glaucom, transplant de cornee,
chirugie refractivă, operaţii oculo-plastice,
tratamente Laser divese, până la operaţii
vitreo-retiniene şi reconstrucţii oculare după
traumatisme.
Acestea au fost lucrurile la care am ţinut cel
mai mult: oferirea celor mai moderne, sigure
şi performante tehnici operatorii, o aparatură
modernă şi înnoită permanent şi
„şcolarizarea” şi perfecţionarea noastră
continuă.
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Dacă mă uit în urmă, da, cred că a fost destul
de greu, dar elanul tinereţii, ambiţia ce mă
caractizează şi disponibilitatea pentru munca
„pe brânci” şi, mai ales, pasiunea şi
dragostea pentru meseria mea, m-au făcut să
nu resimt ca pe ceve foarte greu efortul
depus în toţi aceşti ani.

2.

Nu avem neapărat o strategie
pentru a contracara aceste posibile
efecte nefaste, în afară de dorinţa,
în continuare, de a munci; ne gândim,
desigur, să reducem cheltuielile, acolo unde

se va putea, dar fără a face rabat de la
calitatea actului medical (mă gândesc aici la
un consum mai redus de energie electrică,
printr-o reorganizare a programului de lucru
în lunile de iarnă – de exemplu).
În orice caz, în ciuda scumpirilor a tot şi
toate, noi nu am crescut preţurile, preferând
să ne păstrăm profitul printr-o diversificare a
activităţii şi câştigarea de mai mulţi pacienţi,
decât să scumpim serviciile oferite, venind
astfel în întâmpinarea pacienţilor noştri,
care, oricum, vor fi afectaţi de toate
aceste lucruri.
Ce vom face dacă vine războiul? O întrebare

care ar avea un răspuns complex şi greu de
conturat. Vom vedea… În orice caz, de
medici este şi va fi întotdeauna nevoie, chiar
şi în condiţii de război…

3.

Pentru mine, o femeie puternică
este o femeie care ştie să facă ceva
cu viaţa ei – ceva prin care să
reuşească şi să fie ea însăşi fericită, dar şi să
ofere celor din jur, dacă nu fericire, măcar
puţin bine. Şi să facă toate acestea prin
propriile mijloace - inteligenţă, intuiţie,
muncă, dăruire, pasiune şi compasiune.
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ALExAnDRA RÎȘtARIu
Managing director, Mondelez roMânia

anul acesta și ultimii doi ani au fost o lecție
despre agilitate la nivel de business și de adaptare
continuă la volatilitatea mediului extern
Alexandra Rîștariu coordonează
strategia de creștere a business-ului
Mondelez pe piața locală, din poziția
de Managing Director al Mondelez
România, funcție pe care a preluat-o
în iunie 2019. Ea inspiră oamenii să
obțină cele mai bune performanțe și
reușește să construiască echipe
puternice, cu rezultate remarcabile.
În ciuda mediului imprevizibil care a
exercitat presiune asupra business-ului,
Alexandra a reușit, și în 2022, să
construiască o relație autentică între
consumatori și brandurile Mondelez,
precum Oreo, Milka, Poiana, BelVita. În
cadrul companiei, a participat activ și a
condus seminarii axate pe wellbeing,
gestionarea stresului și psihologia
fericirii, prezentând experiența sa
personală și inspirându-i pe angajați să
gestioneze pozitiv momentele
provocatoare ale contextului.
Alexandra consideră că împreună cu
echipa pe care o conduce trebuie să știe
ce își doresc consumatorii, pentru a putea
oferi gustări delicioase, dar care să se
integreze într-un stil de viață echilibrat și
care să ﬁe produse în mod sustenabil.
Aceasta este baza pe care Alexandra, ca
Managing Director al Mondelez
România, își construiește planurile de
business, care sunt aliniate la strategia
globală a companiei.
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1.

Am ajuns CEO la vârsta de 34 de
ani și traseul meu a depins de
munca pe care am depus-o - am fost
preocupată să aduc valoare companiei și
business-ului, din fiecare departament în care
am lucrat sau pe care l-am condus, ca lider de
echipă. Traseul pe care l-am parcurs nu a fost
unul ușor, pentru că este nevoie de multă
muncă și, uneori, am făcut alegeri înclinând
poate mai mult balanța în direcția
profesională – o alegere pe care am făcut-o
deliberat, în funcție de planurile mele de
carieră. Am plecat din țară la 22 de ani, cinci
ani mai târziu gestionam două țări și un
business de cafea care la nivel de venituri era
cât este astazi business-ul din România. Apoi
am gestionat trei țări și ulterior departamentul
de vânzări din România, după care am
devenit director general. Nu este ușor și este
nevoie de un exercițiu de sinceritate constant,
de stabilire și reprioritizare a obiectivelor

personale. Motivația am găsit-o în provocarea
pe care o oferă implicarea directă în strategia
de business, mai ales în ultimii ani, într-o
perioadă atipică. Dar, dezvoltarea personală
valoroasă a venit dinspre zona de leadership,
pentru că, pe măsură ce atribuțiile mele s-au
extins, am crescut ca lider, din perspectiva
viziunii, abilităților, pe măsură ce echipele și
business-urile pe care le-am condus s-au
extins.

2.

Anul acesta și ultimii 2 ani au fost o
lecție despre agilitate la nivel de
business și de adaptare continuă la
volatilitatea mediului extern. Am învățat să
luăm decizii fără a avea toate datele
problemei, să gândim în parametri total
diferiți de ce ne era familiar, să avem diverse
variante ale planului de business și să ne
adaptăm cu agilitate din mers. În contextul
multiplelor schimbări, am rămas cu o

Traseul pe care l-am parcurs nu a fost unul ușor,
pentru că este nevoie de multă muncă și, uneori,
am făcut alegeri înclinând poate mai mult balanța
în direcția profesională – o alegere pe care am făcuto deliberat, în funcție de planurile mele de carieră.
Am plecat din țară la 22 de ani, cinci ani mai târziu
gestionam două țări și un business de cafea care
la nivel de venituri era cât este astazi business-ul
din România.
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certitudine: planurile pe termen lung ale
companiei, la nivel de strategie, sunt solide și
au rămas neschimbate. Mediul extern,
imprevizibil, exercită presiune asupra
business-ului, dar este important să nu uităm
să gândim pe termen lung, să fim aproape de
comunități, să fim ancorați la ce își doresc
consumatorii și să continuăm să construim o
relație autentică, zi de zi, cu brandurile
noastre.

3.

Să își găsească un echilibru și să fie
disciplinată. Sunt perioade diverse,
momente când muncesc multe ore și
miza e mare și momente când am un program
obișnuit, fără să pun presiune pe timpul meu.
Sunt disciplinată, dar simt nevoia să îmi ofer
momente în care să mă reîncarc cu energie,
pentru regăsirea echilibrului despre care
vorbeam. Fac yoga, merg la sală, merg la
munte, călătoresc și, dacă nu am timp, aleg

un film sau o carte. Acest echilibru mi l-am
găsit după ani de experimente și lecții dure.
Când eram la început de carieră, îmi era
foarte greu să spun «nu» și aveam zile în care
lucram și 14 ore pe zi, săptămâni la rând. Am
învățat că uneori e nevoie să încetinim ritmul
pentru a ajunge mai repede unde dorim, lin și
fără impedimente. Cred că fiecare își
cunoaște limitele și dacă le gestionează
înțelept, performează la potențial maxim.
noiembrie 2022
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cARmInA DRAGomIR
ceo MetroPolitan liFe, overseeing cz, sk, hu, Bu and ua

drumul către leadership-ul real,
care aduce valoare, reprezintă o călătorie
care nu se termină niciodată
Carmina Dragomir este lider și expert
într-un domeniu care ne interesează pe
toți, cel al asigurărilor de viață.
Absolventă a Facultății de Informatică
a Academiei de Științe Economice
București, cu un certiﬁcat Fellow Life
Management LOMA Institute și un
certiﬁcat Harvard în Leadership, are o
experiență de aproape două decenii în
servicii ﬁnanciare. De-a lungul timpului,
a ocupat mai multe funcții de
management în operațiuni, ﬁnanțe,
produse, IT, project management și risk
management. După 10 ani în care a avut
funcții de conducere în cadrul
Departamentului de Operațiuni, a fost
numită manager general al AVIVA în
România și s-a ocupat de integrarea
operațiunilor companiei în subsidiara
MetLife România. În urma succesului
înregistrat, în ianuarie 2014, a devenit
Head of Operations și Deputy General
Manager al MetLife Italia, ﬁind în
continuare membru al Consiliului de
Administrație Metropolitan Life.
Începând din octombrie 2017, conduce, în
calitate de CEO, Metropolitan Life
România, iar începând cu iulie 2021 a
preluat coordonarea Cehiei, Slovaciei,
Ungariei, Bulgariei şi Ucrainei,
ﬁind astfel parte din echipa de leadership
a regiunii EMEA.
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1.

Mă onorează această recunoaștere
și consider că este o mare
responsabilitate. Începuturile
carierei mele se întâmplau în urmă cu mai
bine de două decenii, într-o vreme cu totul
diferită de ceea ce trăim astăzi. Cred că
fiecare dintre noi întâmpinăm, în fiecare zi,
provocări noi, uneori unice, iar capacitatea
de a le transforma în oportunități, pentru a
construi un mâine spre care pășim cu
încredere, ne ajută să evoluăm constant și
corect, din perspectiva mea. De aceea,
continuăm să investim în dezvoltarea
echipei Metropolitan Life, în creșterea
forței de vânzări, pentru a putea oferi
românilor, în cazul unui eveniment
neprevăzut, protecție financiară la cel mai
înalt standard de calitate, prin produse,
servicii inteligente și mereu adaptate
nevoilor în schimbare ale acestora. Ultimul

an a fost cu atât mai intens pentru mine cu
cât preluarea rolului de coordonator al
piețelor din Europa Centrală și de Est
presupune identificarea unor noi oportunități
de dezvoltare a operațiunilor în piețele
respective, coordonarea cu succes a
echipelor, modernizarea serviciilor,
proceselor și instrumentelor de comunicare,
pentru a rămâne mereu un partener de
încredere pentru clienții noștri, dar și pentru
a ne păstra promisiunile față de aceștia. Cred
că drumul către leadership-ul real, care
aduce valoare, reprezintă o călătorie care nu
se termină niciodată. Avem responsabilitatea
de a ne construi pe noi înșine, de a învăța la
fiecare pas. Pe parcursul acestui drum, am
avut parte de provocări, dar și de numeroase
satisfacții, alături de echipa lângă care am
oportunitatea de a mă dezvolta și de a ne
dezvolta împreună, zi de zi.

Înainte de a prelua operațiunile din România,
am avut ocazia să locuiesc în Italia pentru o
perioadă în care am avut rolul de Deputy General
Manager & COO MetLife Italia. Această experiență
a jucat un rol important în perspectiva mea cu
privire la misiunea unui lider, viziunea de care este
nevoie, dar și ce presupune să fii un lider puternic.

2.
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În cazul nostru, în industria
asigurărilor de viață, pentru a
întâmpina consecințele contextului
actual și a fi un sprijin real oamenilor,
căutăm să înțelegem care sunt nevoile
clienților noștri de zi cu zi, dar și în cazul în
care s-ar confrunta cu un eveniment
neprevăzut. În egală măsură, și mai ales
într-un context provocator, este prioritar să
facem cât mai relevante beneficiile
produselor noastre de protecție financiară,
cât și să îmbunătățim constant calitatea
serviciilor prin care oferim aceste produse.
În ceea ce privește așteptările pentru viitorul
apropiat, cred că este important să
consolidăm acest raport între utilitatea
beneficiilor de protecție financiară și
calitatea serviciilor prin simplificarea,
diversificarea, optimizarea și personalizarea
operațiunilor. Investim, așadar, în
dezvoltarea infrastructurii digitale și
operaționale, în dezvoltarea echipei pentru a
se putea adapta cu ușurință la cerințele noi și
în schimbare din această perioadă, cât și în
proiecte comunitare sau de protecție a
mediului. Privim către anul 2023 cu
încredere și mizăm pe câteva ingrediente
cheie: creșterea accesibilității produselor de
protecție financiară, simplificarea și
personalizarea aceastora.

3.

Înainte de a prelua operațiunile din
România, am avut ocazia să locuiesc
în Italia pentru o perioadă în care am
avut rolul de Deputy General Manager &
COO MetLife Italia. Această experiență a
jucat un rol important în perspectiva mea cu
privire la misiunea unui lider, viziunea de care
este nevoie, dar și ce presupune să fii un lider
puternic. Apreciez, de asemenea, calități
precum feminitatea, autenticitatea,
vulnerabilitatea. Cred că puterea se află în
curajul de a fi vulnerabil, dar și în încrederea
în oamenii cu care relaționăm în fiecare zi.
Așa cum spun și dr. John și Julie Gottman
“cele mai bune relații nu se bazează pe
partenerii care își spun în mare parte ce este în
neregulă. Ele sunt construite pe parteneri care,
în mare parte, își spun unul altuia ce este în
regulă.”
noiembrie 2022

41

Femei care schimbã România

mIhAELA mItRoI
Managing Partner - gloBal tax advise

o femeie puternică trebuie să aibă
o latură sensibilă care să o ajute
să rezoneze, să fie empatică
Cu peste 25 ani de experiență în
materia impozitării directe și a celei
internaționale, prețuri de transfer,
impozite indirecte, inclusiv TVA și vamă,
proiecte de due-diligence ﬁscal, audituri
ﬁscale, dezvoltarea și implementarea
structurărilor, consultanței și conformării
ﬁscale internaționale, Mihaela Mitroi are
o experiență vastă atât în materie de
ﬁscalitate locală, cât și în cea
internațională. A condus Departamentul
de Consultanță Fiscală și Juridică din PwC
România, a fost Partener EY România,
responsabil pentru Clusterul Sud-Estic.
De asemenea, are o vastă experiență în
aria consilierii ﬁscale individuale,
națională și internațională, legislația
muncii și a asigurărilor sociale.
Este Doctor în Economie, titlu
obținut la Academia de Studii Economice
din București. Este profesor asociat la
programele de master în ﬁscalitate la
Academia de Studii Economice din
București și la Facultatea de Drept din
cadrul Universității București.
Mihaela Mitroi a trecut și la
antreprenoriat, ﬁind managing partner la
o companie de consultanță ﬁscală pe care
a fondat-o, Global Tax Advise.
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1.

Am început cariera profesională
lucrând la o companie
multinaţională în domeniul fiscal.
La vremea aceea fiscalitatea era la început de
drum în România, iar eu am avut marea
şansă să construiesc alături de cei din
generaţia mea ceea ce se cheamă acum Cod
Fiscal. Au fost perioade dificile şi multă
muncă. Însă a fost şi multă pasiune şi
curiozitate. Ardeam etape, învățam din mers,
eram într-o permanentă sesiune, ca la
facultate, înainte de examen. Doar că
examenul îl dădeam în fiecare zi. Am fost
fascinată de acest carusel didactic într-un
domeniu atât de rigid și atât de sensibil cum
era fiscalitatea la vremea respectivă. Este
fără discuții, din punctul meu de vedere, cea
mai frumoasă meserie.

2.

Va fi o perioadă dificilă, am mai
trecut printr-o perioadă similară în
2009 însă lucrurile sunt diferite,
atât din punct de vedere economic cât și al
contextului geo-politic. Sigur, atunci aveam
alte provocări având în vedere poziția mea de

Partener într-o companie multinațională. Din
poziția de antreprenor, lucrurile au altă
perspectivă. Presiunea s-a mutat în zona
pieței muncii și a găsirii specialiștilor cu care
să lucrăm proiectele pe care le avem.
Presiunea fiscală este o altă provocare
deosebit de importantă, mai ales prin prisma
faptului că vine într-un moment în care
trebuie să avem abilitatea de a lupta cu mai
multe crize și situații generatoare de confuzie
și tensiune.

3.

În aceea ce mă privește, aș spune că
principala calitate este
independența. Iar acest lucru vine
din mai mulți factori. Poate cel mai
important este calitatea umană, pentru că o
femeie puternică trebuie să aibă o latură
sensibilă care să o ajute să rezoneze, să fie
empatică. Femeia puternică are o familie sau
apropiați care o susțin necondiționat. Puterea
unei femei nu vine numai din banii pe care îi
face sau afacerile pe care le are, umanitatea,
rolul de mamă, atunci când este cazul, sunt
elementele care dau putere unei femei.

Presiunea fiscală este o altă provocare deosebit
de importantă, mai ales prin prisma faptului că vine
într-un moment în care trebuie să avem abilitatea
de a lupta cu mai multe crize și situații generatoare
de confuzie și tensiune.
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ALInA FănIță
ceo, PkF Fincota

Cea mai importantă calitate a unei femei
puternice este aceea că are mereu un ţel
de atins şi o strategie de a ajunge acolo
Alina Făniță a absolvit EMBA
Asebuss la Kennesaw State University
și are o experiență profesională
semniﬁcativă în auditul unor grupuri
mari de companii private și în realizarea
situațiilor ﬁnanciare consolidate IFRS,
ﬁind implicată în astfel de audituri
începând de la planiﬁcare până la
raportarea asupra situațiilor ﬁnanciare
individuale și consolidate. Este membru
al Asociației Contabililor Autorizați din
Marea Britanie (ACCA), Corpului
Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România, Camerei
Auditorilor Financiari și Institutului
Auditorilor Interni din Canada și a lucrat
cu companii multinaționale și ﬁrme
antreprenoriale din domenii diverse de
activitate. Din 2014 este CEO și Partener
în cadrul companiei PKF Finconta, una
dintre principalele 10 ﬁrme de pe piața de
consultanță și audit din România, cu 28
de ani de experiență în mediul de afaceri
din România.
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1.

În adolescenţă îmi doream să devin
medic, însă întâmplări de viaţă m-au
făcut să realizez că nu este o alegere
potrivită pentru mine. M-am îndreptat apoi
spre ASE cu sentimentul celei care
conştientizează că inclinaţiile naturale pot
ajuta mult. În cazul meu, faptul că îmi plac
ştiinţele exacte, economia, analiza, m-a făcut
să mă bucur cu adevărat de ceea ce învăţam în
facultate şi ulterior, de munca în auditul
financiar.
Legat de etape, ajută să înveţi mereu (nu în
salturi sau la nevoie) şi să îţi doreşti să ştii cât
mai multe. Cu alte cuvinte, să realizezi ce
cursuri, cărţi, conjuncturi, oportunități ți-ar
putea fi trepte în carieră şi să conștientizezi ce
alegeri te-ar face să devii mai bun, chiar dacă
aceste alegeri implică şi părţi care nu sunt
tocmai plăcute (stres, ore peste program, timp
mai puţin pentru familie/prieteni).
La fel de importanţi au fost şi oamenii pe care
i-am întâlnit şi care mi-au înţeles pasiunea şi
m-au susţinut. Se spune că atunci când ne
dorim cu adevărat ceva, tot universul
conspiră pentru realizarea dorințelor noastre.
Toate schimbările pe care le-am făcut în
carieră au fost legate în primul rând de
oameni şi provocări. Iar dacă privesc înapoi,
pot spune că a fost greu, dar că nu aş vrea să fi
fost altfel.

2.

Toate crizele (economice, sociale,
politice, sanitare şi altele) prin care
trecem în România ne afectează pe

toţi, însă în moduri diferite. În audit financiar,
consultanță şi alte servicii profesionale,
provocarea cea mai mare este aceea de a
recruta personal cu experienţă, deoarece
reticența la schimbare a crescut, iar
deschiderea pieţei de muncă şi spre alte state,
ca urmare a muncii la distanţă experimentate
în cursul pandemiei de Covid, a redus
numărul celor bine pregătiţi profesional care
îşi doresc să lucreze pentru companii din
România. Piaţa muncii a devenit o piaţă cu
oferta sub nivelul cererii. Dacă în unele
domenii se poate apela cu uşurinţă la expați,
în domeniul nostru acest lucru nu reprezintă o
soluţie. Tendinţa este aceea de digitalizare şi
mă aştept ca multe companii din domeniul
nostru să investească din ce în ce mai mult în
tehnologie şi soluţii software.

3.

Femeile puternice sunt cele care,
atunci când se întâlnesc cu
obstacole de tot felul în viață, nu pot
sau nu vor să le ocolească. Le înfruntă şi
învaţă din aceste înfruntări. Nativ, avem unele
calităţi, dar ne sunt necesare și altele, pe care
le dobândim şi le şlefuim pe parcurs. O
femeie puternică nu se teme de eşec,
munceşte cu pasiune pentru ce îşi doreşte,
alocă timp de calitate oamenilor dragi, se
iubeşte şi pe sine şi are mult respect pentru
muncă şi cei care muncesc alături de ea.
Şi cred că cea mai importantă calitate a unei
femei puternice este aceea că are mereu un ţel
de atins şi o strategie de a ajunge acolo.
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ELEnA stoIcA
dePutat

Noi femeile suntem o forță prin rezistență,
tenacitate, ordine, rigurozitate, inteligență
Elena Stoica este o creatoare de
frumos, este manager, părinte,
catalizator social, este un om al vitezei, al
agitației, care se implică pentru că are un
cuvânt de spus și nu vrea să stea
deoparte, în inerție. Are 38 de ani de
experiență în domeniul tricotajelor și
confecțiilor. A urmat cursurile Facultății
de Textile din cadrul Institutului
Politehnic din Iași și mai târziu, un curs de
management în afaceri – MBA, care a
contribuit mult la dezvoltarea sa
personală, și a ajutat-o să-și formeze o
viziune despre ceea ce presupune știința
de a administra și conduce o afacere. Și-a
început cariera ca inginer în cadrul fostei
Întreprinderi de Tricotaje de la Panciu,
unde a lucrat mulți ani în cadrul
atelierului de creație. În 2006 a fondat
Tricotton Junior si Proxima Moda,
revitalizând fabrica de textile din orașul
Panciu, pentru a o aduce în colaborare cu
mari branduri internaționale. A fost
președinte ACIR România, vicepreședinte
FEPAIUS România, membră în Consiliul
de Export al României. În 2020 a fost
aleasă deputat, ﬁind membru al Comisiei
pentru industrii și servicii și respectiv, al
Comisiei pentru antreprenoriat și turism
din Camera Deputaților. Este o femeie
puternică, nu numai ca antreprenoare de
succes, ci și ca cetățean, ca parlamentar.
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1.

Este povestea vieții mele: o viață de
om obișnuit, nici mai bună, nici mai
rea decât a majorităţii românilor.
Am avut o copilărie frumoasă, întâmplată
într-o familie cu tradiție în modelling.
Sunt, deci, o materializare a proverbului:
“Așchia nu sare departe de trunchi”. În cazul
meu, “trunchiul” a fost bunica mea, de
origine belgiană și care a îmbrățișat meseria
de modistă-stilistă. Copil fiind și stând în
preajma bunicii, în această lume a
frumosului, am fost fascinată de mică de
lumea modei. Tot bunica a fost și cea care
m-a încurajat să urmez Facultatea de Textile
din cadrul Institutului Politehnic Iași.
Facultatea a făcut din mine un bun
profesionist, însă nu m-a învățat să fiu și
manager. A fost nevoie să urmez un curs de
management în afaceri MBA, care mi-a
deschis noi orizonturi: am pătruns tainele
științei de a administra și a conduce o afacere.
Nu a fost usor, am trecut prin momente
extrem de grele, dar norocul nostru a fost că
am înțeles foarte repede că într-o economie
de piață, concurența e în primul rând cu tine
însuți, și că nu trebuie să ne lăsăm influențați
de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

2.

Suntem acum într-o situație
delicată, traversăm un context
complicat, presiunea inflației, criza
energetică, războiul de la granițele
României, 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. Sunt încrezătoare că
vom putea contribui împreună la efortul
comun, conjugat, de a traversa cu bine
această perioadă puțin mai complicată
pentru toți.

3.

Noi femeile suntem o forță prin
rezistență, tenacitate, ordine,
rigurozitate, inteligență, toate
aceste ingrediente fac din noi un adversar de
temut. Aș vrea să vorbesc despre un
principiu pe care îl respect și îl consider
esențial, seriozitatea, principiul de căpătâi.
Atunci când consider că am dreptate că
inițiativele mele sunt coerente, merg mai
departe, încercând prin cuvinte și prin
capacitățile de persuasiune dezvoltate în
timp, să mă fac plauzibilă. Cred în
capacitatea de a oferi în timp optim ce ți se
cere, și în puterea de a te reinventa. Să nu
uiți niciodată sfaturile elementare ale
părinților de genul: «să duci la bun sfârșit tot
ceea ce ai început» și până la cele oferite de
înțelepții lumii de genul «ai reușit, continuă,
n-ai reușit, continuă».
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ELEnA PAP

director regional uP gruP (roMânia, Moldova, Bulgaria, grecia şi serBia)
uP roMânia, Filiala din roMânia a gruPului uP

up este despre mai mult decât despre business,
este despre oameni, experiențe și viață
Cu abilități excelente în leadership,
Elena Pap este din 2019 director regional
în cadrul grupului, coordonând 5 țări
precum România, Moldova, Bulgaria,
Grecia şi Serbia, devenind prima femeie
director al unei ﬁliale internaționale, dar
și membru în Comitetul Executiv al
Grupului Up.
De 20 de ani este director general al
Up România și are o expertiză
consolidată în industria beneﬁciilor
extrasalariale (carduri de masă, cadou,
culturale, de vacanță). Cu o bogată
experienţă în domeniul ﬁnanciar şi în
managementul echipelor, este unul dintre
pionierii acestei industrii. În anul 2021 a
lansat o platformă de beneﬁcii
extrasalariale, cunoscută sub brandul Up
MultiBeneﬁcii, o soluție 100%
personalizată, adaptată tendințelor și
nevoilor pieței muncii.
În ultimii ani, s-a dedicat creşterii
brandului Up, poziţionând compania ca
trend setter pe piaţa locală și
internațională. Protejează interesele
industriei beneﬁciilor extrasalariale în
general, inclusiv din poziția de Președinte
al Asociației Profesionale a Emitenților de
Tichete Valorice (APET).
Este un lider autentic, cu un parcurs
profesional bazat pe încredere,
perseverență, viziunea pe termen lung,
inovație, spirit antreprenorial, conducând
o companie care este mai mult decât
despre business, este despre oameni,
experiențe și viață.
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1.

Pentru a pune lucrurile în context,
la primul meu loc de muncă, aveam
un computer pentru mai multe
persoane. Evoluția de atunci până în prezent
este imensă. Acum, schimbările sunt foarte
mari chiar de la an la an. Ce am învățat este
că nu e suficient să constatăm schimbările,
ci să le anticipăm și să fim parte din
schimbare.
În 2002 am început să lucrez ca director
financiar în cadrul Up România. Anterior,
coordonam departamentul financiar al unei
companii de consultanță financiară. Privind
retrospectiv la momentul când a apărut
această provocare pe plan profesional,
recunosc că m-am întrebat dacă vreau să ies
din zona de confort și să încerc alte
experiențe.
Pentru mine, a fost o reală provocare să mă
alătur unei echipei la început de drum a fostei
Chèque Déjeuner, actuala Up România. La
momentul respectiv, sistemul tichetelor de
masă era și el la început pe piața din
România. Ținând cont de faptul că, la nivel
internațional, tendințele arătau un trend
încurajator în acest domeniu, mi-am asumat
riscul și am pornit în această aventură. Mă
bucur că mi-am ascultat intuiția și că am avut
șansa să contribui la construirea a ceea ce
este Up România astăzi.
Dacă din 2002 până de curând vorbeam de
tichete pe suport de hârtie, apoi, de tichete și
pe suport electronic în paralel, în prezent,
vorbim doar de tichete în format electronic.
Reușim să ținem pasul cu tehnologia și în
acest sens am dezvoltat soluții noi, precum
plățile contactless și online, iar prin

asistentul virtual, chatbot-ul Victor, am
extins mijloacele de interacțiune cu
beneficiarii de carduri Up România, astfel
încât să existe disponibilitate 24/7 pe toate
platformele companiei – upromania.ro,
uponline.ro și în aplicația Up Mobil.
De asemenea, platforma de beneficii
extrasalariale lansată în 2021, cunoscută sub
brandul Up MultiBeneficii, este o soluție
100% personalizată, adaptată tendințelor și
nevoilor pieței muncii.
Tot referitor la paralelismul trecut versus
prezent, este necesar să menționez că la
finalul lunii mai a acestui an am fost
coorganizatori ai unui eveniment de tip
hackathon cu tema ,,Future Work’’, menit să
genereze soluții tehnologice creative în
domeniile resurselor umane, educației,
marketingului, investițiilor, sustenabilității și
responsabilității sociale.
Deoarece ne dorim ca binele să îl promovăm
cât mai mult în viața noastră, deoarece Up
este despre mai mult, este despre oameni și
despre viață, am reconfirmat angajamentul
pentru susținerea programelor caritabile
dedicate oamenilor, continuând parteneriatele
cu fundația Hospice Casa Speranței și cu
Fundația Ronald McDonald’s. Acestea sunt
susținute în activitatea lor și de către Fundația
Grupului Up.
Nimic durabil nu se construiește repede, nici
ușor. Faptul că anul acesta Up România a
primit certificare din partea Great Place to
Work® pentru calitatea mediului de lucru ne
bucură, ne onorează pentru că este o
recunoaștere a efortului pe care l-am făcut
de-a lungul anilor.
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2.

Vremurile complicate pe care le
trăim ne-au demonstrat cât de
importante sunt adaptabilitatea și
flexibilitatea. Odată cu aceste schimbări, s-au
produs modificări semnificative și în nevoile,
modalitățile de consum și preferințele
oamenilor. Acest lucru se reflectă și asupra
beneficiilor extrasalariale preferate de

angajați. Am observat că mulți dintre aceștia
și-au exprimat din ce în ce mai mult dorința
de a-și construi singuri pachetele de beneficii
pentru a avea acces la produse și servicii
personalizate pe nevoile lor.
Platforma Up MultiBeneficii este soluția
gândită în scopul de a oferi posibilitatea
angajaților de a-și repartiza singuri sumele

alocate de către angajator pentru beneficiile
salariale.
Această platforma online, dezvoltată de Up
România, continuă procesul de digitalizare și
pune la dispoziția beneficiarilor diverse
oferte speciale, iar încheierea unor
parteneriate menite să faciliteze accesul
beneficiarilor în platformă contribuie la
noiembrie 2022
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demersurile făcute pentru a veni în
întâmpinarea clienților și beneficiarilor noștri.
Mizăm pe digitalizarea serviciilor, pe
îmbunătățirea constantă a experienței
utilizatorului, pe propuneri inovatoare și
parteneriate cât mai diverse și relevante.

3.

Așa cum ați menționat, nimeni nu
s-a născut puternic, dar ceea ce îl
face pe om să reușească, devenind
poate mai puternic, este deschiderea și curajul
de a accepta noi provocări, de a ieși din zona
de confort, de a risca, de a continua sau de a o
lua de la capăt atunci când nu reușește. Și, mai
ales, de a crede în ceea ce face.
De asemenea, consider că puterea stă în
adaptabilitate și în modul de abordare a
fiecărei situații care implică provocări
nemaiîntâlnite. Totodată, mai cred că intuiția
alături de experiență, de învățarea continuă
reprezintă instrumente care contribuie mult la
evoluția fiecăruia.
Aș mai aminti anumite abilități care pun în
lumină un caracter puternic: curajul de a
exprima ce gândește, empatia, încrederea în
forțele proprii, maturitatea atât din punct de
vedere emoțional, cât și mental, asertivitatea,
respectul și încrederea în echipe, comunicarea
deschisă sunt câteva din calitățile unice care
definesc femeile puternice, prin care își
îndeplinesc misiunea. Acestea continuă să și
le ajusteze și să și le șlefuiască pe tot
parcursul vieții, în sensul de a-și cultiva
permanent competențele și de a se înconjura
atât de oameni unde omenia și cunoștințele
fac casă bună, cât și de a găsi acei oameni
cărora să le transfere din cunoștințele
acumulate. Deoarece, nu-i așa, fiecare dintre
noi, cu puțin noroc, a avut măcar o persoană
care să-l inspire și să-l susțină la momentul
oportun. Așadar, în opinia mea, o femeie
puternică nu se teme să partajeze din cumulul
de informații dobândit în timp și nici să se
înconjoare de oameni mai puternici și mai
inspiraționali, deoarece în viață nu este despre
competiție, ci este despre colaborare,
conlucrare și despre a face ca oamenii,
acțiunile pe care le întreprindem să fie cu
adevărat într-o versiune mai bună cu fiecare zi
care trece.
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AncA RARău
Brand & Marketing strategist,
Founder oF Brandocracy

am creat Brandocracy, din dorința
de a dezvolta în românia un concept
inovativ de business, centrat pe
strategii de brand și marketing
Anca Rarău are o experiență de peste 20 de ani în construcția de brand, marketing
strategic și operațional, customer experience, employer branding, research și PR. Anca a
coordonat timp de mulți ani proiecte de referință, din poziția de director de marketing al
celor mai mari două bănci din România: Banca Transilvania și BCR/Grupul Erste.
În 2017 a fondat BRANDOCRACY – o platformă de consultanță al cărei concept are la
bază integrarea obiectivelor de business cu cele de brand și unde construcția strategiei de
marketing are focus permanent pe cultura organizațională, pe un leadership autentic și pe
experiența clienților.
Ca antreprenor, lucrează împreună cu echipa sa actuală pentru companii din diferite
domenii: medical, IT, automotive, servicii ﬁnanciare, construcții, juridic, HoReCa,
imobiliare, educație, arhitectură, distribuție, producție industrială, mobilier, farma, media
și cultură. De asemenea, derulează câteva proiecte speciale în zona de personal branding.
Anca Rarău este licențiată a Facultății de Științe Economice, secția Management,
a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, are un Master la ASE București și a absolvit
programul Executive MBA al CNAM Paris.
Pe parcursul carierei, alături de echipele pe care le-a condus, Anca a obținut și
numeroase premii pentru eﬁciența campaniilor de marketing (Eﬃe Awards), precum și
pentru proiecte de Relații Publice și CSR.
Este membru din anul 2016 al Romanian Business Leaders (RBL), numărându-se
printre fondatorii Filialei RBL Cluj și ﬁind implicată ca lider local al VSFA (Vreau Să Fiu
Antreprenor) în programul național dedicat educației antreprenoriale a tinerilor din țară
(din afara Bucureștiului), RBL Cluj. Juriul Business Review a nominalizat-o în 2021
pe Anca Rarău între ﬁnaliștii pentru titlul de Antreprenorul Anului.

1.

Succesul înseamnă 1% talent și
restul muncă. Este ceea ce am
învățat de la părinții mei, în
copilărie, și s-a confirmat constant în cei
aproape 25 de ani de activitate profesională.
Aș spune că munca este o rezultantă
construită pe obiective, inițiativă, felul de a
vedea provocările care apar în viață și
strategia de răspuns pe care ți-o construiești.
Succesul este o scară, este drumul pe care îl
alegi, nu este punctul final, iar alegerile pe

care le faci de-a lungul drumului sunt cele
care te modelează, te ajută să te dezvolți și să
evoluezi. Cel mai important este să ai alături
oamenii potriviți, cei pe care te poți baza, de
la care poți învăța. Iar eu am norocul de a
avea de la început un partener de viață care
m-a susținut necondiționat în toate proiectele
profesionale și personale. Lucrăm și acum în
echipă. Asta e cel mai important, inclusiv în
business: de-a lungul acestui parcurs, am
înțeles cât de importantă este echipa, cât de
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mult contează să te înconjuri de oameni care
văd lucrurile în aceeași direcție, care nu au o
agendă ascunsă ci se bucură de drum, de
călătorie, de provocări. Am învățat asta încă
de mică, pe când făceam baschet, un sport de
echipă, unde fiecare avea rolul său bine
stabilit și unde victoria era a tuturor. Sunt
absolventă de studii economice la UBB Cluj,
am fost printre primii tineri care au înțeles
conceptul de voluntariat, în anii 90, am
cochetat cu jurnalismul vreo câteva luni – tot

studentă fiind, iar prima provocare adevărată
a fost Banca Transilvania, pentru care am
început să lucrez imediat după absolvire. Am
intrat în echipa BT, acum mai bine de 20 de
ani, când era încă o bancă regională. Alături
de colegi, am construit și dezvoltat unul
dintre cele mai frumoase branduri românești
și mă bucur că tagline-ul Banca Oamenilor
Întreprinzători mai este încă actual, după
atâția ani. Așa eram și noi, cei din interiorul
băncii, la fel ca întreprinzătorii români – am

avut libertatea de a gândi antreprenorial, în
interiorul organizației. Eram intraprenori. Au
fost multe provocări dar și multe reușite. Am
plecat când Banca Transilvania devenise deja
un brand național și internațional, după ce a
crescut, în câțiva ani, de pe locul 12, pe 3 în
clasamentul băncilor din România. M-am
îndreptat spre o altă provocare, BCR-Erste, o
instituție financiară la fel de puternică, dar cu
alt model organizațional. Am dat astfel curs
unei noi provocări profesionale și personale.
noiembrie 2022
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Am lăsat Clujul meu drag pentru București,
am intrat într-un alt tip de organizație, cu
reguli și proceduri internaționale, am
construit campanii frumoase, într-un climat
competițional extraordinar și într-o perioadă
de transformări multiple. Am și învățat foarte
mult, expunerea internațională a brandului
venind cu beneficii pe măsură. Am avut de-a
face, de-a lungul carierei în corporații cu piețe
în schimbare, produse noi, generații de clienți
retail sau corporate cu comportamente în
schimbare. Au fost două decenii în care am
acumulat expertiză și cred că am dat înapoi și
valoare adăugată inclusă. Totul a venit la
pachet cu multă muncă, cu echipe foarte
implicate, cu premii pentru eficiența
campaniilor, învățare continuă și, desigur,
recunoaștere profesională.
Însă, cum prima dragoste nu se uită niciodată,
dorința de a susține și dezvolta povești
antreprenoriale românești a căpătat o nouă
dimensiune, astfel că, în 2017 am intrat eu
însămi în antreprenoriat și am creat
Brandocracy, din dorința de a dezvolta în
România un concept inovativ de business,
centrat pe strategii de brand și marketing.
Brandocracy este platforma ce reunește
profesioniști care asigură consultanță în
construcția de brand, marketing strategic,
identitate vizuală, web design, customer
experience și employer branding pentru firme
din diverse domenii de activitate, cu expunere
națională și internațională. Brandocracy
înseamnă un HUB, unde profesioniști cu
expertiză în diferite domenii construiesc
proiecte unice de poziționare și comunicare,
tailor-made pentru branduri românești,
construiesc strategii care îmbunătățesc
businessuri, construiesc direcții noi sau îi
ajută pe antreprenori să facă schimbări
esențiale în business. Deși avem în focus
brandurile românești, vin solicitări și dinspre
brandurile internaționale care activează
inclusiv în România, pentru că managementul
înțelege ce avantaje sunt în a lucra cu
specialiști care înțeleg piața locală. Deja,
după cinci ani de la lansarea platformei, în
portofoliul de clienți al Brandocracy se
numără peste 50 de branduri din domeniile:
medical, IT, construcții, financiar, HoReCa,
educație, turism, juridic, arhitectură,
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distribuție, producție materiale de construcții,
automotive, cultural, media, precum și clienți
individuali – pentru zona de personal
branding.

2.

Traversăm de mai bine de doi ani o
perioadă extrem de provocatoare,
din multe perspective. Pandemia
ne-a forțat pe toți să schimbăm abordarea de
business, să facem lucrurile altfel. Mulți
antreprenori sau executivi de top au
descoperit digitalul sau au accelerat
dezvoltarea digitală și la fel de mulți au
descoperit cât de importantă este
poziționarea, ce înseamnă și care este rolul
unei strategii corecte și coerente de branding
și marketing, dar și cum susține această
direcție dezvoltarea viitoare a unei companii.
Pentru echipa Brandocracy, ultimii doi ani au
fost ani de creștere, seriozitatea și rezultatele
generate de munca noastră fiind cartea de
vizită pentru tot mai multe proiecte în care am
fost cooptați de firme din România – branduri
locale, dar și internaționale, cu activitate aici.
Ceea ce oferă Brandocracy este mai mult
decât consultanță și implementare, mai mult
decât strategii care arată bine pe hârtie. Noi
suntem parteneri 100% în fiecare proiect,
lucrăm ca și cum suntem parte din acel
business. Printre brandurile pentru care am
lucrat sau lucrăm în prezent sunt și nume
cunoscute – cum e ROMBAT, Salina Turda,
TeraPlast, BOSCH, Asociația
Administratorilor de Fonduri, DELTAMED
etc., dar și branduri care acum se văd mai bine
în piață – Vetro Solutions, Trend Furniture,
Școala Informală de IT, GreenTAGS.
Echipele de proiect pe care le alocăm, colegii
noștri, se bazează nu doar pe experiența
acumulată pe anumite segmente, ci și pe
afinitatea față de un domeniu sau altul. Toată
situația actuală internațională, inclusiv
economic, a însemnat pentru unele companii
restructurare de bugete, însă firmele cu care
noi lucrăm au înțeles că a avea o poziție clară
în piață, a găsi noi nișe sau a identifica cele
mai bune parteneriate este un atu câștigător.
În toată această perioadă am avut norocul și
oportunitatea de a lucra cu companii care știu

că o criză este un moment bun pentru a
renaște, pentru a vedea soluții acolo unde alții
văd doar probleme. Noi, ca echipă și
principii, suntem orientați către soluții, de
aceea, 2022 este un alt an în care am
continuat să creștem, ca business.

3.

Cred că o femeie puternică este, în
primul rând, o femeie independentă
și asumată. Dacă nu îți asumi
responsabilitatea unei decizii, bună sau mai
puțin bună, nu te poți simți liberă, aștepți
permanent validare. Cum spuneam și mai sus,
mai important decât succesul este drumul,
construcția. Drumul este cel care te formează,
care te călește, care te face să fii mai flexibil,
care te ajută să știi când e nevoie de decizie
fermă și când e bine să nuanțezi lucrurile.
Cred, de asemenea, că extrem de importante
în parcursul unei femei independente sunt
viziunea și claritatea, dar și încrederea în sine.
Capacitatea de a-ți recunoaște limitele este un
alt atribut al oamenilor puternici, femeie sau
bărbat. Cât timp crezi că ești singurul care
poate face lucrurile bine, vei fi captivul
propriei tale evoluții, vei fi cel care își pune
singur frână dezvoltării profesionale și
personale. Altruismul este, cred eu, o altă
calitate importantă a unei femei de succes.
Dacă ai capacitatea să oferi altuia din ceea ce
știi pentru a-l ajuta să înțeleagă sau să facă
lucrurile mai bine, este extraordinar. O femeie
puternică înseamnă, nu în ultimul rând, o
femeie sinceră cu ea însăși, care învață din
greșelile proprii și îi ajută, pe de altă parte, pe
alții să le evite. O femeie puternică este o
femeie cu inițiativă, care gândește dincolo de
propriul său obiectiv sau care integrează
propriul său obiectiv într-un plan mai mare,
care îi include și ajută și pe ceilalți. Mai
presus de toate, a fi puternic înseamnă să
recunoști când greșești, când mai ai de
învățat. Iar eu învăț zilnic câte ceva, inclusiv
de la copiii mei, de la tineri, în general, dar și
de la cei care au trecut prin viață în alte
condiții și alte vremuri. Cred în puterea
reinventării și în misiunea pe care mi-am
asumat-o, de a construi și de a lăsa ceva
durabil și bun în urma mea.
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Gala „Femei care schimbã România”

o gală a femeilor care schimbă lucruri,
a femeilor puternice și independente
În aceeași atmosferă plăcută cu care
ne-am obișnuit de-a-lungul celor 7
ediții, plină de bucuria oportunității
de a se întâlni, de a fi împreună, de a
se putea vedea și auzi, eliberate de
frustrantele restricții de socializare
directă impuse de carantina care încă
ne mai bântuie sufletele, 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.
„Avem onoarea și plăcerea să
omagiem femeile de succes în
această ediție, unde am invitat, pe
lângă premiante ale acestei gale, și
pe multe dintre cele care au primit
trofeele în edițiile trecute și a căror
activitate a continuat, dovedind la fel
de multă implicare profesională și
tenacitate, sperând să creăm în acest
fel o atmosferă de emulație, de
schimb de idei, de relaționare și, de
ce nu, de cunoaștere. Așadar, la
această ediție specială, alături de
tradiționalele premii „Femei care
schimbă România”, acordate la
fiecare ediție, vom oferi și o serie de
premii de excelență, intitulate
„Powerful Women Leaders”, unor
personalități marcante din cadrul
mediului de afaceri și sectorului
financiar-bancar”.

„O invit pe doamna Gabriela Firea,
Ministrul Familiei, tineretului și
Egalității de Șanse, căreia îi
mulțumim că a reușit să își facă timp,
să vină și să fie împreună cu noi”, a
spus Mihai Săndoiu, invitând-o pe
scenă să își prezinte discursul.

Gabriela Firea: eu cred că o femeie
nu vrea să conducă doar de dragul de a
conduce, cred că vrea să fie în poziția în
care să schimbe ceva prin votul său, prin
inițiativa sa, prin luarea sa de cuvânt,
prin proiectul pe care îl propune

Mihai Sandoiu,
director general Piața Financiară

Așa cum se întâmplă la fiecare ediție,
în deschiderea galei au fost invitați să
vorbească la eveniment, personalități
de excepție, ale căror discursuri au
fost extrem de bine primite de către
toți cei prezenți în primitoarea sală
Diamond de la Ramada North Hotel.
Au vorbit în fața celor prezenți la
Gală: Gabriela Firea, Ministrul
Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse; Ana Diculescu-Șova, Senior
Partner la Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen; Carmencita
Constantin, Country Service Leader,
GE Power & Preşedintele FR de
Gimnastică; Mihaela Mitroi,
MDC Partner la Global Tax Advisors,
Angel Răducanu, Business Coach
și Consultant.

„Felicit în primul rând organizatorii,
felicit Finmedia, revista Piața
Financiară, foștii mei colegi din presa
economică, pe care i-am apreciat de
fiecare dată și pentru profesionalism,
pentru acuratețe, dar în special
pentru tenacitatea de a rezista într-un
domeniu care a fost considerat, și
încă mai este considerat, nișat, dar
atât de important, pentru că din zona
economică izvorăsc toate celelalte
direcții pentru societate.
Consider, și sunt convinsă că și
dumneavoastră de aceea vă aflați
aici, că trebuie pus accent mai mult
pe implicarea doamnelor și
domnișoarelor, și în mediul
economic, cel social, administrativ,
central sau local, pentru că în zona
culturală, artistică, sportivă, media,
femeile fac excelența și li se recunosc
aceste merite, dar în celelalte
domenii de activitate pătrund destul
de greu. De ce? Există încă o
reticență din partea unora dintre
camarazii noștri, să le spun așa,
noiembrie 2022
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Gabriela Firea, Ministru al Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse

Cariera politică a doamnei
Gabriela Firea enumeră multe
funcții: senator, președinte al
organizației județene Ilfov a PSD,
vicepreședinte al partidului la
nivel național, Primar General al
Municipiului București,
Vicepreședinte al Senatului
României, iar în prezent este
Ministru la Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse.
domni, de a aprecia femeile la
valoarea lor, pentru că nu cred că
cineva din sală sau altă doamnă sau
domnișoară dorește o discriminare
pozitivă. Dorim doar să nu fim
catalogate și etichetate și
considerate persoane care nu au
capacitatea de a lua decizii în condiții
de stres, care nu au capacitate
organizatorică sau de implicare peste
program, cum se spune. Dimpotrivă,
vreau să vă spun că în întreaga mea
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activitate echipele mele au fost
formate preponderent de femei. Da,
recunosc, am încurajat matriarhatul,
dar asta tocmai cumva în
compensare cu celelalte echipe pe
care le observam fiind în totalitate
sau preponderent masculine.
Sunt puțin abătută, recunosc, în
această dimineață, dar îmi descarc
sufletul în fața dumneavoastră. Vin
de la o întâlnire în care mi s-a spus că,
în situația în care, ipotetică
bineînțeles, s-ar organiza o selecție
pentru un consiliu de administrație al
unei companii de stat și eu, ca
ministru al Familiei, Tineretului și
Egalității de șanse, aș insista ca
doamnele să aibă o cotă de măcar 30
la sută în consiliile de administrație
ale întreprinderilor de stat, acum
fiind 99,9% domni, asta ar însemna
că vom bloca toate CA-urile din țară,
deoarece cum o să procedăm dacă
acele doamne care doresc să
candideze pentru acele posturi nu
vor îndeplini criteriile? Credeți-mă că
m-am blocat. Pur și simplu nu îmi
venea să cred că la un nivel atât de
înalt de dezbatere, de discuție, din
partea unor persoane erudite și cu
multă experiență și administrativă, și
birocratică și politică, să ți se spună
așa ceva în față. Deci, se pornește de
la premiza că femeile sunt mai slab
pregătite, femeile sunt
incompetente, femeile nu au CV-uri
reale, ci fabricate, care arată foarte
frumos coafate, cosmetizate.
Înseamnă că nu prea mai avem ce să
discutăm în continuare, și nu-mi
rămâne decât să cred că vom fi țara
care va aștepta până în ultima clipă și
vom fi un fel de rușine a Europei în
materie de cote de gen. Răspunsul a
fost tot o eschivare, că totuși, să mai
adăugăm ceva, să mai completăm
două cuvinte, trei virgule, adică să
facem un text care este clar. Eu cred
că o femeie nu vrea să conducă doar
de dragul de a conduce, cred că vrea
să fie în poziția în care să schimbe
ceva prin votul său, prin inițiativa sa,

prin luarea sa de cuvânt, prin
proiectul pe care îl propune.
Vă spun sincer, nu am venit cu un
mesaj prea optimist, culmea, exact
înaintea acestei gale, la care trebuia
să vin mai mult cu mesaje optimiste
și de speranță, dar nici nu
deznădăjduiesc și mă bazez foarte
mult pe dumneavoastră. Mă bazez
pe presa economică, pe societatea
civilă, pe doamnele din domeniul
juridic și antreprenorial care au
câștigat până acum respectul lor,
respectul comunităților și care pot fi
împreună o voce care să
demonstreze că toate femeile din
țară, din toate comunitățile, au
aceleași calități ca și bărbații, și nu
trebuie să mai acceptăm să fim date
deoparte. Îi felicit pe domnii care
sunt astăzi alături de noi, înțeleg că
ei sunt de acord cu noi și ne susțin.
Asta înțeleg eu prin această asociere
cu acest eveniment. Nu trebuie să
mai avem o gândire retrogradă,
specifică anilor trecuți, pe care-i
credeam duși, dar iată că nu sunt.
Ce îmi doresc pentru doamnele și
domnișoarele care activează deja în
domenii de succes, este să nu
renunțe. Problemele de zi cu zi te
îndeamnă de multe ori să renunți și
să spui: de ce să-mi sacrific eu
sănătatea mea, liniștea mea
sufletească, familia, timpul prețios
cu prietenii, cu părinții, cu copiii, cu
hobby-urile mele, pentru ce? Până la
urmă, cred că există acel pentru ce.
Și dacă vom fi mai multe și dacă vom
fi mai vocale, în sensul bun al
cuvântului, și mai prezente în viața
publică, eu sunt absolut convinsă că
vom fi un exemplu și pentru alte
femei care acum au această inhibare
a societății, repet, care este reală.
Un guvern care a avut până mai ieri
doar o femeie ministru, spune
multe. Abia de o săptămână avem
două doamne, deci cred că aceasta
este de fapt definiția societății
noastre.
Și iată câte probleme sunt cu acest
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proiect privitor la cotele de gen, pe
care îl lucrez de câteva luni de zile,
l-am avut și în transparență, l-am
dezbătut și cu societatea civilă și este
atât de mult așteptat. Mai multe
femei în Parlament, mai multe femei
în administrația publică locală și mai
multe femei în societățile de stat,
acolo unde se iau decizii economice
majore pentru destinul țării, inclusiv
pentru că vorbim în această perioadă
de facturi la energie, la gaze și așa
mai departe. Sunt convinsă că dacă
erau mai multe femei în acele consilii
de administrație, lucrurile nu
ajungeau în locul unde sunt astăzi,
pentru că o femeie întotdeauna se
gândește la familie, adică părinții
noștri, copiii noștri, frații noștri, cei
din jur. Este normal, femeia este mai
empatică pentru că așa a lăsat-o
Dumnezeu pe pământ și are
capacitatea sufletească să privească
lucrurile în ansamblul lor și nu
neapărat să ia decizii emoționale.
Pentru că asta ni se reproșează, că de
multe ori suntem emotive și putem
să greșim luând decizii bazate pe
sentimente. Sentimentele își au rolul
lor și bineînțeles că o decizie
strategică se ia după ce am
argumentat și după ce am trecut prin
firul logic tot angrenajul de
consecințe.
Vă mulțumesc foarte mult că m-ați
ascultat. Iertați-mă dacă v-am necăjit
cu starea mea nu tocmai confortabilă
și optimistă privind prezența femeii
în funcții publice, în posturi publice, și
să aibă o putere de decizie nu doar
decorativă. Dar sunt convinsă că
după ce voi asculta și intervențiile
celorlalte doamne, voi pleca ceva mai
optimistă.
Mulțumesc și mult succes acestui
eveniment și felicitări încă o dată!
„O invit în continuare pe doamna
avocat Ana Diculescu-Șova, Senior
Partner la Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen, o doamnă pe care
și noi o apreciem foarte mult și pe
care o așteptăm de fiecare dată să ne

bucure cu spusele dânsei”, a spus
Mihai Săndoiu.

ana Diculescu-Șova: trebuie să
aveți răbdare în politică, să convingeți
nu că n-avem ce căuta acolo, ci să ne
roage să intrăm acolo

„Dacă vă imaginați că un vorbitor
care a răspuns de zeci de mii de ori în
fața auditoriului nu are emoții, vă
înșelați. Fac parte dintr-o categorie
de femei care nu au vrut să fie egale
cu bărbați, că e greu. Trebuie să faci
și munca pe care o fac ei. Dacă
Dumnezeu m-a lăsat femeie, să fac
bine ce face femeia și să îl las pe el să
facă ce are de făcut, asta nelăsându-l
să facă ce crede, ci ce trebuie.
Bărbații de care vorbeați, mi se pare
că sunt puternici doar acolo, în
ședințele politice. Mi se pare că ei,
acasă, sunt conduși. Și atunci undeva
trebui să arate că sunt și puternici?
Dar, dacă le opunem prezențele
noastre organizate, prezențele
noastre cu gândire profundă, eu nu
am auzit niciun coleg care să-mi
spună „nu ai dreptate, Ana”, când
după cinci minute am pus un
diagnostic și i-am argumentat
puternic și i-am spus „mai mult nu îți
spun că trebuie să afli tu, dar
diagnosticul ăsta e”.
Fac parte din categoria femeilor care
în momentul acesta domină în
profesie ca număr. Și ca număr, și ca
valoare. Noi suntem aproape un
popor. Suntem peste 30.000 de
avocați, cu mult peste jumătate sunt
femei și trebuie să amintesc că
pentru a fi avocat, o femeie, la
începutul secolului 20, s-a luptat 7 ani
într-un proces pentru a fi primită în
barou. Deci 7 ani trebuie să aveți
răbdare în politică, să convingeți nu
că n-avem ce căuta acolo, ci să ne
roage să intrăm acolo.
De fiecare dată când a trebuit să
adresez un mesaj, m-am gândit la
cele care m-au trimis în lumea asta.
Le-am numit multă vreme modele:

Ana Diculescu-Șova, Senior Partner Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen (NNDKP)

A intrat în profesia de avocat în

1977, deci a împlinit 45 de ani de
avocatură. Este senior partener
al firmei de avocatură Nestor
Nestor Diculescu Kingston

Peterson, căreia i s-a alăturat în

anul 2001 și pe ai cărui clienți i-a
reprezentat în toate procesele

majore din România. Conduce
practica de Soluționare a

Litigiilor a firmei și are o carieră

impresionantă, cu peste 50.000
de reprezentanțe în fața
instanțelor naționale și

internaționale și a completelor
de arbitraj.

mama Elena, bunica Ana, bunica
Maria. Aseară, evaluând ce o să vă
spun astăzi, mi-am dat seama că nu
decembrie 2021
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au fost modele, ele au fost icoane.
Ducem țara asta mai departe cu
chipul ei pentru că, în spatele nostru,
sunt acele ființe care ne-au creat și
ne-au spus „aici, în țara ta, trebuie să
faci ce să faci bine, aici, în țara ta,
sunt aceleași frumuseți pe care, în
altă parte, ai lor le văd frumuseți, aici,
în țara ta, să muncești, aici, în țara ta,
ce câștigi să împărtășești. De acasă
am învățat nu să muncesc, ci să
oficiez. Mi s-a spus „ce faci, să faci cu
sfințenie”. Și eu nu înțelegeam ce
înseamnă să oficiezi. Într-o zi,
veneam de la Judecătoria Sectorului
6 spre Palatul de Justiție și îl
însoțeam pe maestrul meu
îndrumător. Treceam prin Cișmigiu.
Erau femeile care curățau parcul.
Una dintre ele se apleca asupra trebii
pe care o făcea într-un mod cu totul
ieșit din comun. S-a oprit și mi-a spus:
„uite, femeia aceea oficiază, nu
mătură prin parc. Am să trec pe lângă
ea și am să-i spun sărut mâna ca și
când aș cunoaște-o”. Și atunci am
realizat ce-mi spuneau ai mei. Când
faci o treabă, să o faci cu sfințenie, că
numai așa rodește. Am citit apoi
despre acest gen de lucru, de muncă,
dar mi-am dat seama că nu trebuia să
mi se predea neapărat, ci să-l văd și
să-l fac. Și văzusem asta în familia
acestor femei, despre care acum vă
spun că sunt icoane, pentru mine, și
care au avut o grijă colosală ca
bărbații lor să nu simtă că sunt mai
puternice, dar să le devină
indispensabile. Asupra oricărui lucru
care se întâmpla în familie erau
întrebate. Inclusiv asupra meniului.
Toate rânduielile în familie erau
începute de bărbat după ce femeia
răspundea: așa sau așa.
Gala Femei care schimbă România e
copleșitor, v-am răspuns și la
întrebare că pentru mine e copleșitor
să răspund la această întrebare și să
mă și recunosc într-o astfel de
femeie. Sunt o femeie care s-a așezat
la locul ei cu dorința de a face și nu
de a spune cum se face. De a lucra
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alături, și nu de a sta și a arăta. Este
un moment în care uitându-mă când
mi s-a marcat existența a 45 de ani
de profesie, și mi s-a spus să am tot
așa un mesaj, am spus: „vârsta ca
viciu e premiată”. Și mă gândeam de
ce, după 45 de ani de profesie, uite,
nu pun lira în cui? E pasiune? De
regulă, așa se spune, să lucrezi cu
pasiune, să faci cu pasiune, pasiunea
nu te lasă, te întoarce, te duce acolo.
Și eu am zis că de fapt, acum constat,
că de fapt era bucuria. Îmi plăcea
ceea ce fac. Era bucuria de a face
bine ce fac și încet, încet, din premiu
în premiu, din recunoaștere în
recunoaștere, din respect în respect,
am ajuns la conștiința profesională, la
conștiința de a face bine ce fac. Mă
tem să nu greșesc. Mă tem să nu fac
lucrurile incomplete și atunci e o
mistuire permanentă.
Mereu mi se spune femeie de succes.
Dar ce sunt de succes? A, nu am
bătături pe palme, cum se spune, dar
am suficiente bătături pentru că, de
pildă, am citit 20 de reviste de
specialitate duminică. Le-am luat pe
o anumită temă. Și am zis: succes ți-a
trebuit, succes ai! Astăzi e duminică,
le termini, le citești, le muncești, le
gândești, pui diagnosticul, le dezvolți.
Și atunci am zis dacă mă mai întreabă
cineva ce este ăla Succes, îi spun eu
ce e: e responsabilitate. Deci una
caldă, una rece. Când te bucuri, când
te sperii.
Cred că aici mediul profesional este
un mediu al femeilor de inițiativă, al
femeilor care duc lumea mai departe,
lumea în care activează, prin
inventivitatea lor, prin creativitatea
lor. Fiecare proiect este ca atunci
când educi un copil. Te uiți bine la el,
vezi, are aptitudinea aia, o are pe aia,
și atunci te duci pe aptitudini. Un
bărbat nu vede prea bine
aptitudinile. Dar, de aia ne-a făcut
Dumnezeu din coasta lui. Să nu lăsăm
să judece doar el cu coastele lui. Ne-a
rupt de acolo și ce a făcut? I-a dat
sensibilitate, i-a dat emoție. În viața

mea nu am câștigat ceva fără emoție.
Fără sensibilitate, nu. Duritate aspră,
ferească-te Dumnezeu să intri în
clonțul Anei, să te ferească
Dumnezeu să o ai adversar! Nu! Nu-i
chiar așa. E adevărat că sunt
necruțătoare, dar cu rost bine gândit.
Sigur că un om sau noi femeile care
facem treabă, nu suntem comode
lumii din jur. Nu numai bărbaților, nici
femeilor care nu fac performanță și
care jinduiesc să o facă, dar cu mâna
altuia. Ele sunt cele care au ales un
plan mai comod. De aceea, Gabriela
Firea nu trebuie să renunțăm.
Întrebarea permanentă: „ce faci,
Ana?” Nu mă las, nu mă las! De ce?
Pentru că așa putem schimba, poate
nu fața României, dar fața locului pe
care îl ocupăm, o luminăm. Luminăm
aici un pic, luminăm acolo un pic, și
începe să se vadă. Zonele gri
niciodată nu am fost și nu sunt pentru
femeile care se iubesc și iubesc. Nu
am niciun război cu bărbații. Ei nu își
doresc să poarte un război adevărat.
Chiar au spus: Doamne ferește să
facem acesta, dar e un război cinstit.
Adică nu omorâm pe nimeni, ne
luptăm pentru idei și clarificăm, dar
așa ajutăm. Suntem în locul în care
femeile ajută. Cele care fac bine ce
fac, ajută. Se ajută pe ele însele și
ajută familiile și apoi, prin binele pe
care îl fac, îi ajută pe semeni. Aceasta
ne e menirea. Dacă asta înseamnă să
schimbăm și fața țării noastre, apoi
atunci o facem. De regulă, ne aducem
aminte de asta când suntem într-o
situație în care să ne apărăm când se
critică țara, când ți se critică profesia.
Este ca și când îți critici casa. Vine
cineva, nu ți-o cunoaște și începe să
spună că nu-i place, nu-i place
culoarea. Aici, iarăși, cu inventivitate,
cu creativitate, și cu cinste și foarte
multă morală, o femeie poate să
schimbe fața țării sale.
Una m-am gândit acasă să vă spun,
așa mi se întâmplă și cu pledoariile,
pregătesc vreo 5 pledoarii și când urc
scările la tribunal, îmi dau seama că
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tot ce am pregătit acasă a rămas
acolo și în fața judecătorilor spun cu
totul altceva. Ce m-a inspirat? Eu am
pornit de la ce mi-a inspirat Gabi
Firea și, mai ales, din ce m-au inspirat
chipurile dumneavoastră. Și atunci,
ce o să spun în încheiere? Rămâneți
luminoase, rămâneți sigure pe voi
înșivă, pe dumneavoastră. Când am
zis voi, m-am gândit la vârsta mea, a
dumneavoastră. Asigurați-i pe
bărbați că nu le sunteți niciodată
adversare. Lăsați-i să vă iubească.
Este o artă să te lași iubită. Atunci va
simți că îl iubești și tu pe el, dacă te
lași iubită. Încurajați-i să facă lucrul
acesta, pentru că menirea noastră
este să fim schimbătoare de destine.
Și atunci, poate reușim și destinul
țării noastre poate nu-l schimbăm
fundamental, dar să îl menținem în
lumină. Doamnelor, succes v-am spus
că înseamnă responsabilitate. Nu știu
dacă vă convine să vă doresc să fiți și
mai responsabile decât sunteți. Fără
emoție nu vă recomand să faceți
nimic. Totul se face cu emoție, pentru
că aceea vine dintr-un străfund
luminat de cultură, luminat de
experiențe bune, luminat de gândul
bun, de bună credință.
Prin urmare, ce o să vă spun acum,
când mă retrag? Mulțumesc
Finmedia pentru această ocazie de a
împărtăși și unei prezențe feminine
majore o parte din experiența mea.
Vă voi lua chipurile și zâmbetele și
încrederea pe care o inspirați astăzi și
mereu mă voi gândi că astăzi a fost o
experiență de câștig pentru mine și
vă mulțumesc pentru asta. Domnilor,
care sunteți aici nu numai ca
asistență tehnică, ci pur și simplu ca
prezențe masculine, aveți încredere
în femeile din jurul dumneavoastră și,
mai ales, gândiți-vă că mamele care
v-au făcut, v-au făcut pentru ele. Și
Cristos a spus: „lasă pe mama ta și pe
tatăl tău și mergi după omul ales”. E
și un omagiu pe care li-l aducem,
spunându-le asta. Mulțumesc pentru
această șansă de a spune o poveste.

Și, spunând-o dumneavoastră, mi-am
spus-o mie. Și mă voi duce mult mai
bogată, mult timp după acest
eveniment, în treburile pe care le fac.
„Am plăcerea să o invit pe doamna
Carmencita Constantin, un nume
foarte cunoscut în domeniul energiei,
având 24 de ani de experiență în
management, reprezentând România
la Comisia Europeană pe probleme de
energie, mediu și finanțări UE.”, a
spus Mihai Săndoiu.

Carmencita Constantin: „Într-un
mandat pe care îl voi încheia în 2024,
voi duce românia la Jocurile olimpice!”

„Mulțumim, doamna Șova! A fost
absolut special acest moment și
recunosc că m-ați încărcat cu mult
mai multă energie pozitivă decât mă
încarc de obicei la aceste gale
organizate de Finmedia și la care, la
invitația domnului Mihai Săndoiu, vin
cu foarte mare plăcere. Și pentru că
văd în sală foarte multe chipuri pe
care le recunosc, sunt convinsă că
motivul care va readus aici este
același. Ați simțit că trebuie să vă
faceți cadou un dram de energie,
pentru că nu e chip în sală care să nu
zâmbească. Nu e chip în sală care să
nu aibă înțelegerea, dincolo de
puterea cuvintelor, că tot ce se spune
de fapt despre complexitatea unei
femei, mai ales atunci când ajunge în
poziție de management, este foarte
adevărat. Cu același cap și cu aceleași
mâini, își conduce casa, își conduce
businessul, are grijă de copii, are grijă
de familie, are grijă de pasiuni. În
toate acestea, punând, ceea ce bine
punctează doamna Șova,
responsabilitate. Ascultând-o pe
doamna Șova, am stat să mă gândesc
cum de m-a dus pe mine viața, de am
fost întotdeauna aleasă de o lume a
bărbaților, pentru că lucrez în
sectorul energetic de o viață, de o
lume a bărbaților în funcții de
management, dar întotdeauna în
acele funcții ale acelor direcții și

Carmencita Constantin, Country Service
Leader - GE Power, Președinte FRG

Este un model de femeie de

afaceri care își împarte

activitatea între Federația de

Gimnastică, a cărei președintă
este, și compania pe care o

conduce, General Electric - GE
Power, unde are în subordine
500 de angajați. În domeniul
gimnasticii ritmice are o

experiență de 41 ani, unde a

activat ca gimnastă, iar apoi ca
antrenor, arbitru intern și
internațional.

departamente aflate în stare extrem
de critică. Trebuia să am grijă să
reorganizez, să restructurez, toată
lumea să se energizeze și să lucreze
din pasiune, foarte bine pentru
sectorul energetic românesc și nu
numai. Și am stat să mă gândesc că,
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probabil, în viața mea au fost bărbați
care s-au gândit cum să folosească
femeia. Sincer, ascultându-vă și
gândindu-mă la parcursul meu, pe
care până la discursul
dumneavoastră l-aș fi văzut ca o
recunoaștere profesională și așa l-am
perceput, cred că au văzut că am
potențial, că așa pot eu să fac, că
lumea mă urmărește, că am așa o
energie bună și merg ei după mine, și
atunci, hai, Carmencito, e funcția
pentru tine. Nu! Acum îmi dau seama
că așa m-a dus viața, că într-adevăr și
mutarea din zona de leadership din
sectorul energetic românesc, am
lucrat foarte mulți ani în proiectare,
între care am condus cel mai mare
institut de studii și proiectări care a
proiectat întregul sistem energetic
național, și la un moment dat, după
tot acest parcurs, am fost cooptată în
General Electric, una dintre cele mai
mari corporații din lume, în sectorul
energetic, unde dețin o funcție de
leadership regional, conducând zona
de service. Vă dați seama, service,
știți ce înseamnă service? Să ai grijă
de ciocănelele, măcănele, piese de
schimb, o lume a bărbaților sută la
sută. Gândiți-vă doar la Centrala
Nucleară Cernavodă, care este 24 din
24, 7 din 7 responsabilitatea echipei
pe care o conduc. Și v-am spus cu
asta tot.
Pot să vă spun că lucrurile atunci
când o femeie își cunoaște calitățile
personale și eu cred că aici voi,
fiecare dintre voi, și mă uit în special
la generația care acum începeți să
urcați și sunteți sus, la generația mai
tânără, este foarte bine și vă ajută
foarte mult să vă cunoașteți pe voi,
să vă cunoașteți slăbiciunile. Pentru
că noi, femeile, avem capacitatea să
ni le controlăm și să transformăm
slăbiciunile în acel mecanism de a ne
ajuta să mergem mai departe,
doamna Firea. Pentru că trebuie să
mergem mai departe, iar eu atât de
puțin sau de mult cât vă cunosc,
pentru că pe dumneavoastră nimeni
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nu vă poate cunoaște puțin, nici nam nici cea mai mică îndoială că veți
izbândi. Acel procent se va întâmpla.
Pentru că este global. În compania
mea globală, este o obligație să
atingi un procent în care femeile
recunoscute prin activitățile lor
multiple sunt incluse și au prioritate
în pozițiile de leadership.
Este foarte adevărat că trebuie să vă
mai mărturisesc ceva. Intrarea mea
în echipa de lideri și regionali globali,
a uneia din marile corporații din
lume și în special din sectorul
energetic, un sector responsabil,
pentru că fără energie nu avem
nimic, nu s-a făcut doar pentru că
am fost eu drăguță și smart și am
învățat bine la școală și am dovedit.
Nu! S-a făcut pentru că am avut
niște calități de bază, dar pe care,
cei care m-au recrutat, le-au cizelat
și le-au format. Iar eu, personal,
după training-urile pe care le-am
parcurs cu foarte mare atenție, mam cunoscut și mai bine, am aflat
despre mine că am defecte. Ascult
greu pe cei din jur. Am învățat foarte
multe lucruri despre mine și în
momentul în care am învățat, cu
ajutorul celor care au simțit că pot
să fiu un lider în compania lor, am
devenit liderul pe care ei și l-au
dorit. Conduc de foarte mulți ani
acest business greu, foarte greu,
foarte responsabil. Nu ați auzit nici
în presă, nici nicăieri lucruri
negative. Asta înseamnă că ne
facem treaba cum trebuie. N-am
avut greve, asta înseamnă că știm să
comunicăm. Nu înseamnă că nu
avem probleme, înseamnă că știm
să comunicăm.
Și, ca orice femeie, și acum sunt
sigură că sunt în asentimentul
dumneavoastră, mă uit în fața mea,
o văd pe doamna doctor Ozana
Moraru, Clinica Oculus, sigur, toate
aveți un hobby, sigur toate aveți
viața din inima voastră. Din acest
motiv, în urmă cu doi ani de zile, am
luat decizia, sfătuită și rugată de

oameni în care cred, să dau înapoi
gimnasticii ce am primit de la
gimnastică, să duc experiența mea
de management al unei organizații,
într-o organizație aflată în plin
declin, într-o organizație iubită, în
țara aceasta, într-o organizație
stimată în toată lumea, pe care
România a uitat să o mai stimeze. Și
am zis, uitându-mă în oglindă: asta
va însemna că după ce sunt 24/24, 7
din 7 la dispoziția unui sector
energetic, în momentul în care, în
viața mea minunată de familie, a
apărut și nepoțelul cu care stau și cu
care împart energie, mi-am zis că
dacă nu o fac și nu iau această
responsabilitate, va veni ziua în care
voi regreta că n-am încercat. Și am
făcut acest pas pe care nu îl regret
deloc, care nu e ușor.
Credeți-mă că schimbarea nu e
niciodată bine acceptată, niciodată
ușoară, niciodată primită cu brațele
deschise. Hai să ne schimbăm, ce
bine e că ne schimbăm! Nu. Este
grea, greu de acceptat, regulile
schimbării sunt foarte diferite. Dar
mi-am propus, și sunt convinsă că
într-un mandat pe care îl voi încheia
în 2024, voi duce România la
Jocurile Olimpice și veți avea bucuria
unor medalii ale unor copii care
muncesc fantastic de mult și care,
doamnelor, au nevoie de noi, de
toți. Pentru că ei sunt încă mici, sunt
încă cruzi. Dacă nu au un model de
succes, dacă n-au în fiecare zi
susținerea că ceea ce fac fac bine și
că e proiectul vieții lor. Dar este și un
proiect național, pentru că noi ne
identificăm cu acești copii, care
atunci când cântă imnul pentru țara
lor, își pun mânuța pe piept. Știți ce
mi-a spus mie o mititică? Am
întrebat-o de ce îți pui tu mâna la
piept când îți cântă imnul? „Am stat
și m-am gândit că acolo steagul se
ridică pentru țara mea, imnul acela
este al țării mele și eu mă identific cu
țara și cu imnul și cu steagul.” E o
lecție pe care cu emoție v-o transmit,
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pentru că este o lecție pe care am
învățat-o în plus, că această emoție a
noastră, a tuturor femeilor, nu
înseamnă slăbiciune, înseamnă o
regăsire în diversitatea dintre a fi
riguros, foarte profund în ceea ce faci
și sensibilitatea de care toată
societatea are nevoie. Am să mă
opresc aici, pentru că evenimentul
acesta e provocator și pentru că
vreau să existe multă, multă
deschidere.
Eu vreau să vă spun atât: fiți ceea ce
sunteți! Nu uitați că sunteți femei
nicio clipă, pentru că asta vă face
puternice, frumoase și meritați să fiți
recunoscute. Mulțumesc, domnule
Săndoiu! Mulțumesc Finmedia.
Continuați acest eveniment că este
minunat!
„Continuăm acest eveniment și
datorită dumneavoastră”, a spus
domnul Mihai Săndoiu. „Este ca și
cum v-am luat în echipa noastră.
Uneori așa mă gândesc. Spuneați de
schimbare, că e grea, eu zic că e tare
grea. Și vă mulțumim pentru că ați
preluat această misie, mă refer la
Federația Română de Gimnastică.
Și că veni vorba de gimnastică,
urmează un moment care sper să vă
placă. Este un mesaj video. O să
recunoașteți imediat persoana”.

Nadia Comăneci: „Vă susțin să
continuați să inspirați, să fiți modele
excepționale pentru toți cei care vă
înconjoară”

„Bună ziua și felicitări tuturor
femeilor din România care prin
implicarea lor reușesc să pună
lucrurile în mișcare și să schimbe
lumea. Fiecare femeie care în viața
de zi cu zi reușește să aibă grijă de
familie, să meargă la muncă, să își
ducă bine la îndeplinire ceea ce și-a
propus, să se autodepășească
mereu este o femeie de succes.
Succesul înseamnă în primul rând
atingerea obiectivelor, respectarea
unui plan, disciplină și bună

Nadia Comăneci

organizare. O femeie care este o
mamă implicată, spre exemplu,
care-și învață copilul să fie
respectuos cu ceilalți și cu natura, să
fie atent la școală, care îl îndrumă
spre un sport, îl încurajează să lupte
pentru visurile sale și să-și valorifice
talentele și abilitățile este o femeie
care dorește crearea unui viitor mai
bun pentru propriul copil și pentru
cei din jur. Femeile sunt puternice,
dau dovadă de încredere în propriile
forțe și în capacitatea de a fi mai
bune cu fiecare nouă zi. Femeile
reușesc de multe ori să fie implicate
în conducerea unor echipe cu
standarde înalte, să dezvolte și să
conducă afaceri de succes.
Prin forța lor, aceste femei sunt o
adevărată sursă de inspirație pentru
cei de lângă ele, pentru membrii
echipei lor și pentru partenerii lor de
business. Indirect, aceste femei le
insuflă și altora încredere, curaj și
putere în propria reușită, indiferent
de domeniul de activitate ales.
Toate aceste femei sunt femei
independente. Independența lor
este dată tocmai de încrederea în

Cu multă amabilitate, Nadia
Comăneci ne-a făcut onoarea să
trimită un mesaj video înregistrat
la sala ei de gimnastică, special
pentru gala „Femei care schimbă
România”. După cum a
completat doamna Carmencita
Constantin: „Nadia este
președinta de onoare a
Federației Române de
Gimnastică. Nadia e un model.
Priviți-o și ascultați-o cu multă
dragoste, pentru că ea iubește
România și este alături de
România. Nu trebuie să o priviți
ca și când a plecat din țară. Ea
continuă să fie între liderii
mondiali din această disciplină
sportivă, bucurându-se de
recunoașterea atât a Comitetului
Olimpic Internațional, cât și a
Federației Internaționale. Pentru
noi este o onoare să o avem
alături și cred că și pentru cei
prezenți a fost o bucurie să o
revadă în formatul acesta”.
propriile forțe și abilitatea lor de a
reuși. O femeie independentă nu se
lasă influențată negativ. Nu se lasă
înfrântă de obstacole și găsește
mereu o opțiune de a duce la bun
sfârșit mai multe proiecte și tipuri de
activități în același timp. Avem
nevoie de tot mai multe femei care
schimbă lucruri, femei puternice și
independente pentru a privi cu
încredere spre un viitor mai bun
pentru noi, copiii și urmașii noștri.
Mă simt onorată să fiu invitată să
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vorbesc în fața acestei săli pline de
astfel de femei, pe care doresc să le
felicit încă o dată pentru tot ceea ce
sunt și fac. Vă respect și vă admir.
Vă susțin să continuați să inspirați, să
fiți modele excepționale pentru toți
cei care vă înconjoară. Felicitări și
mult succes în continuare!”
Domnul Mihai Săndoiu a continuat
invitând-o pe scenă pe doamna
Mihaela Mitroi, MDC Partner la
Global Tax Advisors.

Mihaela Mitroi: „trebuie să
rămânem așa cum suntem, femei,
și cu toate calitățile pe care le avem
să devenim liderii de opinie
în diferite domenii”

„Mulțumesc pentru invitație. Știu că
nu mă cunoașteți, probabil, o parte
dintre dumneavoastră, dar vă spun
în câteva cuvinte: sunt un fiscalist,
mă ocup de taxe. Sigur că probabil
nu e cea mai atractivă meserie
pentru mulți dintre dumneavoastră.
Pentru mine este minunată, o
iubesc enorm de mult. Fără pasiune
nu poți face absolut nimic, și eu
sunt chiar pasionată de taxe.
Fac parte deci din categoria
profesională în care majoritatea
sunt femei. E o profesie liberală
consultanța fiscală, dar aș include
aici, în această profesie, și
contabilii. Și dacă ne uităm în
totalitatea populației de fiscal și de
contabil, veți vedea că peste 80%
sunt femei.
Aș vrea doar să vă spun câteva
cuvinte despre experiența mea pe
parcursul anilor. Sunt un om care a
lucrat 25 de ani într-o
multinațională. Am condus și am
dezvoltat departamentele fiscale și,
pe lângă puțin, cele juridice, m-am
ocupat de o regiune destul de mare
din Europa de Sud-Est, deci am avut
o serie de responsabilități. Dar cum
am ajuns aici? A fost un proces lung.
Pentru că vorbim de anii 90, când
m-am alăturat unei multinaționale
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Mihaela Mitroi,
MDC Partner la Global Tax Advisors

Mihaela Mitroi are o experiență
vastă atât în materia de
fiscalitate locală, cât și cea
internațională. A condus
Departamentul de Consultanță
Fiscală și Juridică din PwC
România, a fost Partener EY
România. De asemenea, are o
vastă experiență în aria consilierii
fiscale individuale, națională și
internațională, legislația muncii
și a asigurărilor sociale. Iar acum
a trecut și la antreprenoriat, fiind
managing partner la o companie
de consultanță fiscală pe care a
fondat-o, Global Tax Advisors.
și atunci când am ajuns în această
companie, am observat că, deși
erau foarte multe femei care lucrau
în respectiva companie, era
condusă numai de bărbați.

Partenerii erau numai bărbați.
Foarte puține femei în alte regiuni,
în străinătate, dar când vorbeam de
Europa Centrală și de Est, din
nefericire erau numai bărbați și
majoritatea străini, nici măcar
români. Știți bine cum era în 90
când veneau străinii și considerau
că noi nu știm și nu suntem în stare
să, bine, probabil că nu eram în
stare în momentul respectiv, să
conducem un business de așa
natură. Ca să ajung partener în
respectiva companie a durat cred că
13 ani. În mod normal, un bărbat ar
fi putut ajunge partener în mai
puțin de 10 ani.
Pe lângă faptul că eram româncă,
eram și femeie. Și era destul de
complicat să fiu acceptată, nu
numai de organizația multinațională
în care lucram, dar și de clienții cu
care lucram. Comunicarea era altfel,
în acele vremuri, între un bărbat și
un alt bărbat. Gândiți-vă la
subiectele care le deschideau:
fotbal, femei, alte subiecte
caracteristice. Cu mine nu puteau să
deschidă sau nu simțeau că pot să
deschidă cu mine respectivele
subiecte. Așa am decis în momentul
respectiv, să devin bărbat. Nu, nu,
nu fizic! Nu vă gândiți că mi-am
făcut o transformare. M-am decis să
mă îmbrac ca un bărbat și să fiu un
bărbat, pentru că eu căutam acea
recunoaștere pe care nu găseam.
Mi-am pus pantaloni gri, sacou,
cămașă albă. Nu mi-am pus cravată,
dar eram îmbrăcată ca un bărbat. Și
așa m-am dus la întâlniri hotărâtă,
decisă. Îmi trebuia acel aspect
exterior ca să am încredere în mine
și să fiu într-adevăr băgată în
seamă. M-am dus, m-am întâlnit cu
tot felul de persoane. Am început să
învăț despre fotbal. Știam de echipe
din străinătate, puteam să discut
orice. Eram foarte confortabilă și
totuși nu reușeam. Și am descoperit
peste niște ani de zile, ce faci tu,
Mihaela Mitroi? Tu nu gândești
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foarte bine. Puterea ta nu stă în
modul în care te îmbraci. Puterea ta
stă în a fi așa cum ești, femeie. Fii
femeie! Atunci vei reuși. Și atunci
am reușit. Când am descoperit întradevăr, să mă lupt așa cum sunt eu.
E cel mai simplu, cel mai ușor. M-am
aranjat, mi-am dat pantalonii aceia
urâți, gri la o parte, mi-am pus niște
fuste superbe și mi-am arătat
picioarele și așa mai departe. Mi-am
pus pantofi cu toc și m-am dus la
întâlniri. Am reușit, dar serios, am
reușit, deci eu cred că noi trebuie,
din greșeala mea, să înțelegem că
trebuie să rămânem așa cum
suntem, femei, și cu toate calitățile
pe care le avem trebuie să
purcedem și să reușim să facem ce
spuneați dumneavoastră, doamna
Firea, să devenim liderii de opinie în
diferite domenii.
Vorbeați de consiliile de
administrație. Știți bine că au existat
legi în Europa și în America, în
America cam mai bine de 30 la sută
din femei sunt în Consiliul de
Administrație, în Europa, în țările
nordice, chiar mai mult de atât,
pentru că se încurajează
participarea femeilor. Sunt statistici
care spun că acolo unde nu e o
femeie în Consiliul de Administrație,
firma nu are aceleași rezultate.
Și aveți perfectă dreptate că femeia
aduce acea notă diferită față de
ceilalți. Și mai vreau să spun un
singur lucru apropo de meseria
mea. A fost International Women’s
Day, anul ăsta, acum câteva luni, și
mi-a plăcut să văd statistici făcute
despre femeile din domeniul meu,
celebre. Și citeam despre o doamnă,
Eva Rosenberg, care este cunoscută
ca
fiind number one în această
clasificare în domeniul meu,
fiscalitate, care este denumită
TaxMama. Ce face ea? Îi învață pe
toți cum să ia examenul IRS în
America. Deci e foarte drăguț,
femeile pot face o mulțime de

lucruri. Vreau să închei discursul
meu prin a-i spune doamnei Șova,
căreia îi mulțumesc pentru
speach-ul pe care l-a avut, pentru
că a fost foarte interesant,
doar că, din punctul meu
de vedere, succesul înseamnă
foarte, foarte multă muncă.
Mulțumesc frumos!”

angel Răducan: „o vorbă celebră
spune că atunci când crezi că nu mai
poți, mai poți puțin”

„Mă simt onorat să fiu azi alături de
atâtea doamne care schimbă în bine
România. Sunt antrenor de oameni
mari, asta îmi place să spun, pentru
că susțin companiile să își facă
strategia de vânzări, managerii să-și
depășească blocajele și proprietarii
să își reorganizeze business-ul prin
consultanță de business, training și
tot ce este nevoie. Dar, peste toate
astea, sunt tatăl a două fetițe de 9 și
11 ani, și asta este ceea ce mă face
astăzi să fiu foarte onorat că sunt
aici, pentru că, bineînțeles, caut
exemple de „așa da” în România
pentru fetele mele. Dar astăzi nu
este despre mine. De fiecare dată
când vin pe o astfel de scenă, asta
este mantra mea. Nu e despre mine,
ci este despre cei care mă ascultă și
despre ce rămâne pentru cei care
mă ascultă.
Solomon, fiul regelui David, se
plimba prin curtea palatului și, la un
moment dat, a văzut ieșind din
palatul regal, bijutierul palatului,
care era foarte întristat și mergea
așa posomorât. S-a dus, s-a apropiat
de el și l-a întrebat: De ce sunteți
așa trist? Iar bijutierul i-a răspuns:
Păi cum să nu fiu trist? David, regele
nostru, tatăl dumneavoastră mi-a
cerut să îi fac un inel care să aibă
doar două însușiri, când este foarte
trist să se uite la acest inel și să se
înveselească repede, iar când este
foarte vesel să se uite la acest inel și
să se întristeze repede. Mi-a spus că

Angel Răducan,
Business coach și consultant

Angel Răducan este „antrenor”
de oameni mari, pentru că prin
consultanță de business și
training, susține companiile să își
facă strategia de vânzări,
managerii să și depășească
blocajele și proprietarii să își
reorganizeze business-ul.
pot folosi ce materiale vreau eu, ce
pietre vreau eu și că mă va plăti
regește. Dar dacă nu reușesc să îl
fac în 24 de ore, unde îmi sunt
picioarele, îmi va fi și capul. Și acum
mă gândesc cum să găsesc eu să fac
un astfel de inel care imediat cum
te uiți la el, să schimbe starea din
bucurie în tristețe și din tristețe în
bucurie. Regele Solomon, care era
foarte înțelept de mic, i-a zis: dar,
bijutierule, este foarte ușor! Fă un
inel tatălui meu și scrie pe el aceste
cuvinte: „și asta va trece”. Și astfel,
de fiecare dată când tatăl meu o să
fie trist, se va uita la inel și o să vadă
noiembrie 2022
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„și asta va trece”, și-o să se bucure.
De fiecare dată când o să fie foarte
bucuros și o să se uite la inel și o să
citească „și asta va trece”, iar o să
se întristeze și o să își dea seama că
toate bucuriile astea pământești
trec foarte repede.
Când am auzit titlul acestei gale
acum câteva zile, am zis că este un
moment bun să le mulțumesc și să
felicit personal câteva din
doamnele care pun umărul la
construcția acestei țări și, exact
cum spuneam mai devreme, care
pot fi exemple pentru generațiile
următoare. Doamnelor,
domnișoarelor, domnilor, în ultima
vreme auzim din ce în ce mai des
legat de cuvântul criză, legat de
ceea ce urmează, chiar dacă nu
știm sigur ceea ce urmează. Știu că
puneți umărul la construcția acestei
țări și sunt sigur că vă pregătiți cât
mai bine pentru domeniile din care
faceți parte, dar să nu uităm totuși
că și asta va trece. Este foarte,
foarte important să putem
influența domeniile din care facem
parte și, bineînțeles, să ieșim, zic
eu, cât mai pregătiți după această
perioadă.
Fiind antreprenor de foarte mulți
ani am avut onoarea, aș putea
spune, să întâlnesc foarte multe
doamne, apropo de discursurile
anterioare, din domenii diverse,
domenii care sincer, prin activitatea
doamnelor respective au fost
schimbate în bine sau poate chiar
au adus inovații la care bărbații nu
se gândeau până în acel moment.
Aveți niște instincte, folosiți-le.
Făcând o analiză a business-ului
meu, nu am fost foarte mirat să
observ că peste 70% din clienții mei
sunt de fapt cliente sau companii
conduse de doamne care au înțeles
ce înseamnă susținerea
performanței continue. Dar în
2013, de aia eu sunt încă astăzi aici,
în 2013 am fost cu un picior plecat
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din România. Aveam contract,
bilete de avion, cazare într-o țară
din Europa, eram aproape plecat,
semi-plecat, eram cu bagajul la ușă.
Dar cumva, ceva m-a oprit. Mă
gândeam, ok, eram foarte
dezamăgit. Aveam două fete și mă
gândeam că vreau să le ajut să
crească în mediul ăsta sau caut
altceva mai bine pentru ele. Dar
sunt absolvent de teologie la bază.
Sunt foarte optimist de felul meu și
cumva așa am considerat
întotdeauna că am o relație
specială cu Cel de Sus. Și ceva a
venit către mine și a spus: mai stai
aici,
implică-te mai mult și vezi ce se
poate mai departe. Drept urmare,
așa am ajuns să devin antrenor de
oameni mari, pentru că m-am
implicat în educarea adulților din
România, fapt care mi-a adus, încă
o dată, repet, onoarea de a
cunoaște foarte multe doamne.
Doamne, care cu multă putere aș
putea să spun, cu multă pasiune, în
afară de rolul primordial de a
merge mai departe această specie,
au adus inovații și au făcut ca acele
domenii să fie lăudate la noi în țară.
Sunt onorat și simt așa o energie
pozitivă în această sală, tocmai
pentru că sunt multe domenii pe
care noi, bărbații, le considerăm că
funcționează de la sine dar,
într-adevăr, de multe ori, în spatele
acestui „de la sine” sunt doamne,
domnișoare care fac acele domenii
să meargă. Mi-a plăcut cum a spus
doamna Carmencita mai devreme,
cum a fost condusă cumva către
aceste direcții. Dar și eu, dacă mă
uit la traseul meu, ținând cont de
clientele pe care le aveam și
companiile pe care le aveam, tot la
fel am fost întotdeauna împins de
la spate, în sensul bun, să devin mai
bun în ceea ce fac și automat să nu
uit că și asta va trece, adică să mă
perfecționez în ceea ce fac.

O vorbă celebră spune că atunci
când crezi că nu mai poți, mai poți
puțin. Și, sincer, cred că pe
dumneavoastră, doamnelor, vă
caracterizează cel mai bine această
vorbă, mai ales când faceți așa
jonglerii între multiple roluri pe
care le aveți și nu vreau să le
enumăr acum, dar le știți, și, din
fericire,
le-am urmărit, dar se pare că unele
roluri pe care le aveți sunt doar
pentru dumneavoastră și doar
doamnele le pot duce la un nivel de
măiestrie.
Vă felicit anticipat pentru premiile
care urmează. Vă mulțumesc
pentru tot efortul depus în fiecare
zi, pentru mergerea acestei țări mai
departe și vă asigur de tot sprijinul
meu atunci când este nevoie. Și nu
uitați! Și asta va trece! Dar ceea ce
construiți astăzi va rămâne pe
vecie. Vă mulțumesc!”
A urmat festivitatea de decernare
de către domnul Mihai Săndoiu a
premiilor Galei „ Femei care
schimbă România”, ediția
octombrie 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.
Evenimentul s-a încheiat cu un
networking lunch și o degustare de
vinuri oferită de domnul Alin
Mihalcea, somelier la Cramele
Cricova, care a vorbit despre „cea
mai importantă atracție turistică
din Republica Moldova, o adevărată
perlă a vinificației moldave, o
adevărată școală de vin care de 70
de ani își spune povestea prin
aceste minunate spumante și vinuri
cu care, de altfel, în acest moment
sărbătorim și ne bucurăm de
succesul dumneavoastră, minunate
doamne.”

F emei care schimbã România
Premiile “PoWerFul WoMen leaders”au fost acordate doamnelor:
intense, dar totodată am avut
oportunitatea de a cunoaște, de a
colabora cu femei excepționale în
toate aceste piețe. Doamne care
s-au pregătit pentru business,
doamne care au visat și visează la un
viitor mai bun. Doamne, care
dincolo de a fi iubite cliente, sunt
bunici, mame, surori, sunt niște
luptătoare prin reziliența de care
dau dovadă. De asemenea, mă
bucur că Piața Financiară și Finmedia
celebrează astăzi toate eforturile și
realizările dumneavoastră de
excepție. Doresc să le felicit pe toate
doamnele care au fost premiate
astăzi.”

realizat tot în ultimii 30 de ani, de când
ne știm, și am avut în spate și o echipă
numeroasă și frumoasă, preponderent
feminină. La clinică, cel puțin, suntem
95 doamne și domnișoare, una mai
implicată și mai dornică de a fi bună
profesionistă decât alta. Deci le
mulțumesc tuturor. Și să sperăm că în
continuare putem fi un model
într-adevăr pe linie profesională, în
ambele domenii, chiar și în echitație.”

Carmina Dragomir,

Ceo metropolitan life (mesaj video)

Bună ziua! Mulțumesc echipei
Finmedia și Piața Financiară
pentru acest premiu care mă
onorează. Regret că nu am putut să
particip la evenimentul de astăzi
alături de doamne pe care le admir
enorm și care zi de zi lucrează,
acționează în contexte diferite, în
domenii diferite, pentru a contribui la
un viitor mai bun pentru România.
Acest premiu reprezintă o
reconfirmare că eforturile mele
și ale echipei Metropolitan Life au
valoare reală în piața asigurărilor, o
valoare reală pentru clienții noștri și
nu în ultimul rând, pentru fiecare
român. Aș vrea să mulțumesc întregii
echipe, comunitatea Metropolitan,
pentru implicarea cu care sunt zi de zi
alături de clienții noștri pentru a
construi împreună un viitor mai
încrezător.
În ultimul an, odată cu preluarea
rolului de coordonator al piețelor
din Europa Centrală și de Est, pentru
mine, provocările au fost cu atât mai

”

Mihaela Mitroi,

Dr. Ozana Moraru,

Co-fondator Clinica oculus
Mulțumesc pentru premiu, pentru
frumoasele cuvinte din
prezentare. Sunt un om mai mult
al acțiunii decât al vorbelor, prin
specificul meseriei. În primul rând,
vreau să spun că în tot ce am realizat
am avut în spate în primul rând pe soțul
meu, care e bărbat, dar cu care am

”

managing partner la Global tax advise
Vă mulțumesc frumos. Nu știu ce
aș putea să mai spus mai mult
decât am spus mai devreme.
Vreau să mulțumesc FinMedia pentru
această onoare. Da, e interesant.
Intru în antreprenoriat. Am intrat de
fapt, de un an de zile. E o viață nouă,
dar frumoasă, cu foarte multe
satisfacții. Și e interesant că un om de
multinațională, după 25 de ani, a
făcut pasul ăsta. Dacă se poate,
schimbarea e minunată. Cine
povestea, cine vorbea de schimbare?
Mulțumesc!”

”
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Carmencita Constantin,
Country service leader - Ge power,
președinte FrG

Powerful Women Leaders! Mă
întorc din nou, responsabilitate! Și
mă uit și la Angel și mă gândesc „și asta
trece”. Nu trece, rămâne!”

Simona Mischie,

director general adjunct, Banca Centrală
Cooperatistă Creditcoop

”

alina Donici,
Elena Pap,

director regional up Group pe românia,
moldova, Bulgaria, Grecia și serbia
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managing partner,
co-fondator artesana international

Elena Stoica,
deputat

Mulțumesc echipei Finmedia.
Mulțumesc revistei Piața
Financiară. Sunt atât de multe
emoții aici și vreau să vă spun
doamnelor, că trebuie să fiți
bucuroase, pentru că eu consider că
e apanajul unei femei puternice să
fim emotive. Noi știm să ne arătăm
emoțiile și cred că e una din cheile
succesului nostru. S-au spus multe
lucruri despre mine. Cred că cel mai
important lucru care m-a
caracterizat a fost curajul. Am trăit
periculos. Și uite așa, după cum s-a
spus și în prezentare, după 38 de ani
de carieră într-un domeniul al
frumosului, am reușit să acumulez
atât de multă experiență, inclusiv în
ceea ce înseamnă relațiile,
negocierile pe care le-am avut în
această lume dominată de bărbați.
Dar, de fiecare dată, pentru că am
avut în spate echipe puternice de
femei, am reușit. Și împreună cu ele
am făcut lucruri extraordinare de
care sunt mândră. Sunt mândră și
pentru curajul pe care l-am avut ca
după o lungă experiență într-un
domeniu, când credeam eu că deja

”
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am făcut mai tot ce se poate face,
am făcut și acest pas spre politică,
gândindu-mă că și acolo am să
găsesc mai multe femei cu care,
împreună, să facem lucruri. Nu am
găsit multe, dar am găsit femei
valoroase și de asta sunt foarte
mândră, că am avut acest curaj.
Militez și încurajez pe toate
doamnele să facă acest pas dacă
vrem cu adevărat să schimbăm

România. Gabi Firea este un om
minunat. Este, cred eu, exponentul a
ceea ce înseamnă feminitate. Este
omul care știe să solidarizeze cu tot
ce înseamnă femeie, drepturile ei și
asta pentru că știe că în orice femeie
există atât de multă putere,
disponibilitate, asumare. Și, exact
cum spunea Ileana Vulpescu, dacă
nu știi ce vrei de la viață, viața nu știe
ce să îți dea. Noi știm că vrem să

schimbăm România. Noi știm că
vrem să ne promovăm, indiferent de
ce și cum. Fără invidii, fără gânduri
ascunse. Pentru că noi știm că
putem. Și asta este foarte important.
Încă o dată, mulțumesc
organizatorilor pentru invitație,
m-am simțit onorată. Sunt mândră
că v-am cunoscut, doamnelor, și nu
uitați să faceți un pas spre politică.
Este fascinant câteodată.”

Premiile “Femei care schimbă românia” au fost acordate doamnelor:

andreea Negru,

președinte, asociația pentru dezvoltarea
antreprenoriatului autohton (adaa)

Bună ziua, doamnelor, domnilor!
Doamna ministru, este o plăcere
și o onoare pentru mine să fiu în
această zi alături de dumneavoastră.
Am auzit povești de succes. Sunt
emoționată, căci, așa cum se spunea,
fără emoție nu putem transmite.
Sunt mândră că mă aflu alături de
dumneavoastră astăzi, iar acest
premiu nu face altceva decât să mă
motiveze să merg mai departe.

”

Susțin prin intermediul Asociației
pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Autohton tot ce
înseamnă afacerile mici și mijlocii ale
antreprenorilor din România, dar de
asemenea, m-am implicat și continui
să fac acest lucru în ceea ce înseamnă
antreprenoriatul feminin și rolul și
importanța pe care doamnele
trebuie să o aibă în România. Pentru
că am dovedit de-a lungul timpului, și
dumneavoastră sunteți exemplu viu
de doamne care au excelat în ceea ce
face, în domeniile pe care le
reprezentați, în afaceri, în politică,
domenii extrem de grele, domenii
care de multe ori sunt dedicate
exclusiv bărbaților. Am reușit să
intrăm în aceste domenii și să facem
performanță, chiar să dovedim că se
poate, așa cum îmi place să spun.
Războaiele, dar și pacea, pornesc și
se încheie cu femeile. Ne punem
amprenta în ceea ce facem și cred că
împreună putem schimba România,
începând cu noi, începând cu familiile
din care facem parte, comunitățile în
care investim, dragoste, afecțiune,
implicare, locurile de muncă,
activitățile pe care le întreprindem.
Vă felicit, doamnelor, pentru
performanța dumneavoastră. Îmi
doresc ca să ajung la nivelul de
excelență la care multe dintre
dumneavoastră ați ajuns și pe care

l-ați atins. Vă mulțumesc Finmedia
pentru această distincție și onoare și
vă doresc în continuare o zi
minunată!”

Gabriela Firea,

ministrul Familiei, tineretului
și egalității de Șanse
Mulțumesc Finmedia și Piața
Financiară. Vă mulțumesc și
dumneavoastră foarte mult. Plec
de la această întâlnire cu
dumneavoastră, o întâlnire simbolică

”
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pe care o voi trece în calendarul meu
sentimental, cu mai multă forță, cu
mai multă determinare, cu mai multă
implicare. Și vreau să vă transmit cât
de curând faptul că am reușit cu
acest proiect prin care doresc să dau
mai multă greutate prezenței
feminine în tot ceea ce înseamnă
decizie economică în România.
Chiar dacă la Ministerul Familiei
preponderent activitatea mea este
dedicată femeilor care cresc foarte
mulți copii, femeilor care îngrijesc
copiii care sunt lăsați la stat sau femei
care sunt victime ale violenței
domestice. Dar îmi doresc foarte
mult să ne ocupăm împreună și de
această categorie atât de importantă
a femeilor care au ajuns la un nivel
profesional foarte înalt și trebuie să
le dăm tot suportul să contribuie la
destinul economic al țării. Felicit
toate laureatele de astăzi din sală sau
care sunt cu alte activități și sunt
convinsă că ne vom revedea.
Doamne ajută!”

Nadia Comăneci,

primul sportiv român inclus în
international Gymnastics Hall of Fame
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mediul de afaceri și modul în care se
fac afacerile în România. Vă
mulțumesc încă o dată pentru acest
premiu și felicitări!”

alina Făniță,

Ceo, pKF Finconta
„Felicitări în primul rând tuturor
doamnelor extraordinare din această
sală și sunt sigură că împreună putem
într-adevăr face lucruri care să
schimbe România. Așa cum ați auzit,
lucrez de peste 25 de ani în audit
financiar. Este un domeniu pe care îl
fac cu pasiune și plăcere și mai ales
cu responsabilitate, pentru că avem o
mare responsabilitate ca mediul de
afaceri din România să poată avea
încredere că situațiile financiare ale
companiilor sunt corecte, și că se pot
lua decizii în baza acestora, care să
ajute antreprenorii și mediul de
afaceri. În cei peste 20 de ani de
carieră mă bucur că pot spune că am
pus umărul la îmbunătățirea ariei
financiare din companii
antreprenoriale, dar și din companii
listate și de interes public. Dar cea
mai mare bucurie pe care o am este
faptul că am reușit să contribui la
dezvoltarea profesională a multor
generații de juniori, seniori manageri
în audit pentru că ei sunt
profesioniștii care astăzi conduc
companii de top din România și
împreună putem să schimbăm

Oana ilaș,

director executiv dezvoltare și management
produse retail la Banca transilvania
„În primul rând, mă simt foarte
onorată pentru nominalizarea la acest
premiu. În egală măsură, mă simt,
trebuie să vă spun norocoasă, pentru
că încă de acum 20 de ani, când m-am
alăturat echipei Băncii Transilvania,
am găsit acolo un mediu care a
susținut în mod egal merituozitatea și
performanța, fără să facă într-un mod
evident diferențiere de gen. Și cred că
exact acest mediu a fost mediul
propice în care am reușit să mă
dezvolt. Și am întâlnit și colege și
colegi extraordinari care și-au pus
amprenta pe ceea ce sunt astăzi ca și
profesionist și ca și membru al
comunității în egală măsură.
Emoțiile sunt puternice, ca și pentru
toate doamnele care au urcat astăzi
pe scenă. Eu sunt mândră să văd în
fiecare zi în jurul meu foarte multe
povești de succes care sunt construite

F emei care schimbã România
și continuate de femei excepționale,
de la care am avut și am încă foarte
mult de învățat. Pentru ziua de astăzi
vreau să le mulțumesc în primul rând
familiei mele, care sunt cei mai mari
susținători și foarte răbdători în viața
de zi cu zi, și colegilor mei, care sunt
în permanență o inspirație, colegelor
mele de la bancă, care sunt foarte
numeroase. Am avut și am norocul să
profesez într-un domeniu în care
femeile sunt foarte bine
reprezentate. Vreau să le mulțumesc
și sper ca prin ceea ce reprezintă ziua
de astăzi să fie doar o confirmare că
ne găsim în locul potrivit din care
putem să continuăm să facem bine.
Vă mulțumesc tare, tare mult!”

muncii echipei Carrefour. Suntem 16
000 de colegi pasionați, spunem noi,
responsabili și cu care împreună cred
că am găsit acea putere de a ne
implica și o să ne implicăm în
continuare în toate domeniile care au
nevoie de suport pentru a se dezvolta
mai departe, astfel încât să
contribuim și noi, din partea mediului
privat, la schimbarea României.”

ana Diculescu-Șova,
senior partner la NNdKp

Mulțumesc. Avem peste 130 de
avocați în echipă. E o firmă care
e condusă de un bărbat cu o
eleganță și cu niște principii
formidabile. Nu ai decât să spui, jos
pălăria! Te lasă să conduci până la
limita la care spune nu ești, ești pe
dreapta, ai luat-o puțin pe stânga.
Este vorba de Ion Nestor. Este un
conducător și un realizator de
echipe extraordinar. E un om care
știe să aprecieze contribuția femeii
cum nu vă imaginați, nu are orgolii,
recunoaște ce e bun, repede spune
da, așa da, așa nu. Are în schimb o
soție, partenera și de viață și de
afaceri, puternică, foarte puternică,
dar în același timp, o femeie care
știe să fie co-manager în această
firmă căreia-i datorez ultimii 20 și de
ani de profesie și spun că-i datorez
pentru că mi-a schimbat viața. La
patruzeci și unu de ani, am plecat
dintr-un cabinet în care aveam și
recunoaștere, aveam și clienți,
aveam și bani, aveam tot. Și am zis
da. Dar dacă o continui așa? Nu
merg înainte, bat pasul. Și oferta

”
Daniela Nemoianu,

senior partner, Nemoianu Constantin
Mulțumesc frumos! Este
copleșitor. Doamna ministru,
doamnelor, domnilor, cel mai
mult mă bucură că suntem împreună
și aici este meritul extraordinar al
domnului Săndoiu și al Finmedia,
această tradiție care ne reunește.
Este extraordinar să ne luăm acest
timp, să ieșim din iureșul zilnic, să
putem să ne uităm și în urmă ce am
realizat, dar mai ales să facem planuri
mai departe împreună. Vă
mulțumesc foarte mult. Fiecare
dintre doamnele premiate astăzi este
o inspirație pentru mine. Nu pot
decât să fiu extrem, extrem de
onorată, să mă bucur că vă revăd.”

”

alina Mihaela Gamauf,

Board member Carrefour românia
Vă mulțumesc tare, tare mult!
Mulțumesc pentru prezentare! A
fost una lungă și în același timp
scurtă, dacă trebuie să cuprindem
toate proiectele pe care le lucrăm.
Este o onoare să fiu aici și așa cum o
fac de obicei, mă simt mică, mică,
pentru că eu sunt aici doar să ridic
premiul. Toate proiectele pe care
le-ați menționat sunt rezultatul

”
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venită de la Ion, noi am fost colegi
de an, de grupă, a zis: Ana, noi
suntem ca un avion, tu ești
puternică pe litigii, noi suntem
puternici pe consultanță, fiecare e
un avion cu un motor puternic, dar
zburăm într-o aripă. Mi-a plăcut
imaginea și am zis: hai să facem
avionul ăsta cu două motoare
puternice, și ne-am apucat de
treabă. De acolo îmi vine foarte
multă liniște. Un manager ca el îi dă
loc, îi dă spațiu unui om căruia-i
place doar profesia. În echipă am
învățat să mă comport cum mi-a
spus maestrul meu dintotdeauna.
În echipa mică de lucru și în echipa
mare, care înseamnă profesia,
trebuie să fii primus inter pares.
Primul între egali. Așa se face că eu
învăț de la stagiarii mei ce nu știu.
Așa se face că ei vin la mine nu ca la o
dăscăliță cu părul alb și cu lecții multe
știute, ci ca la un coleg cu experiență
care spune: aici ce am putea face.
În 2006, ați vorbit de Nadia
Comăneci foarte mult aici, am avut
bucuria să fim alese, în același an,
fiecare pe domeniul nostru, de către
presă, în echipa câștigătoare.
Și la un moment dat, cred că în
același an, a apărut un titlu: „într-o
lume a bărbaților, o femeie lider”.
Când am văzut ziarul, m-am speriat
și am zis: acum să te vezi, Ana, ce
lupte ai de dus! E adevărat, că bine
nu le-a picat. Dar de recunoscut au
recunoscut, nu că aș fi într-o lume a
bărbaților lider, era un titlu de
presă, dar nici nu au putut să nu
recunoască faptul că este o femeie
care își face treaba cu toate puterile
ei.
Mulțumesc încă o dată pentru șansa
de a spune că lucrurile bune se pot
face întotdeauna cu foarte multă
deschidere. Nu vorbesc de efort, nu
vorbesc de sacrificii, că, nu-i așa, nu
mă sacrifică nimeni duminica să
învăț sau sâmbăta, nu! Și asta nu
trece, domnule, dacă ești bolnav de
muncă, nu trece!”
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Am fost inspirată de fiecare dintre
doamnele care au luat cuvântul pe
această scenă. În special, vreau să îi
mulțumesc doamnei Șova pentru
lecția de frumusețe și putere în
același timp. Reprezint o industrie
care astăzi este dominată de bărbați
în funcțiile de management și îmi
doresc să aduc schimbarea într-o
lume în care, iată, am adus și eu două
fetițe la rândul meu, deci sper să
contribui la această schimbare pe
care cred că ne-o dorim toate în
România. Vă mulțumesc foarte mult.”

adriana Miron,

administrator public, municipiul Brașov

Liliana Toderiuc Fedorca,
director executiv la direcția Cultură
Învățământ turism,
primăria municipiului București

Luiza Novac Nomicos,
director general,
Whirlpool românia și Bulgaria

”

Sunt foarte emoționată, cum au
spus și alte vorbitoare ale mele.
O dimineață absolut superbă!

În primul rând vreau să vă
mulțumesc tare mult pentru că v-ați
gândit la mine, iar aprecierea
dumneavoastră pe care eu o simt în
acest moment, o primesc cu mare,
mare bucurie și vă mărturisesc că o
primesc, în același timp, cu optimism.
Activitatea mea profesională, așa cum
am desfășurat-o eu până acum, a fost
întotdeauna bazată pe o dorință
imensă de a face lucruri bune și de a

”
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lăsa lucruri bune în urmă. A fost bazată
pe o seriozitate maximă în tot ceea ce
am făcut. A fost bazată pe construcția
de fiecare dată a unei echipe și a aduce
alături de mine oameni pe care să mă
pot baza și care să tragă alături de
mine, în sensul ca lucrurile bune să se
întâmple.
Și am avut întotdeauna în vedere
respectul față de oamenii cu care am
lucrat și față de toți oamenii cu care
am relaționat. Un lucru este clar, că
seriozitatea cu care îți desfășori
activitatea și determinarea cu care faci
lucrurile să se întâmple nu au cum să
nu te ducă spre reușită.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru
gândul dumneavoastră și pentru
aprecierea dumneavoastră. Vă felicit
pentru toată activitatea pe care ați
avut-o până acum și vă doresc să aveți
reușite, să aveți succes în toate
proiectele viitoare.”

Nicoleta Mihai,

director restructuring, KpmG romania
Sunt onorată să fiu aici, pe
scenă. Și aș putea să spun astăzi,
pentru că privesc în sală și o
observ pe Daniela Nemoianu căreia îi

”

mulțumesc foarte mult pentru toată
susținerea și pentru frumosul an
2010, în care mă invita să fac parte
din marea echipă a KPMG.
Și m-am uitat în partea stângă și am
să încep cu începutul, cu doamna
avocat Diculescu, căreia îi
mulțumesc foarte tare pentru că am
dat interviul de intrare în barou, la
vremea respectivă, când se intra pe
bază de interviu și-i mulțumesc
foarte tare pentru toate sfaturile pe
care mi le-a dat la momentul
respectiv, și deși nu am acționat sub
bagheta dumneaei, aș putea să spun
cu mâna pe inimă că am urmărit
toate lucrurile pe care le-a spus de-a
lungul timpului și în instanță și aș
spune cu modestie, cu drag și
onoare și dacă îmi dă voie, că am
considerat-o întotdeauna un
maestru al meu.
Începutul meu este unul în care
putem să vorbim despre două
perioade de câte 10 ani, m-am
dezvoltat în două multinaționale.
Da, sunt una din acele persoane,
una din acele femei care muncește
foarte mult. Am ales să fiu în zona
de educație, am ales să învăț
încontinuu și voi face în continuare
același lucru. Am să vă spun
următorul lucru. Astăzi organizațiile
se schimbă și omul care în
organizație are acea disponibilitate
de a învăța și de a participa și a-i fi
alături celui care
s-a oprit într-un moment în care nu
știe cum să continue mai departe.
Astăzi se spune în felul următor:
trebuie să înveți să spui nu și nu. Eu
nu sunt acel om să spun nu.
Și-mi organizez timpul în așa fel
încât să pot să fiu coordonator, să
fiu executant, să fiu mamă acasă, să
fiu soție. Și evident că cel care
practic suferă poate cel mai mult
este partenerul de viață care a ales
să te susțină în orice moment și în
orice secundă. Și dacă ar fi să
mulțumesc cuiva, aș începe să
mulțumesc prin a spune că da,

partenerul și parteneriatele sunt
extrem de importante pentru tot
ceea ce putem să facem noi.
Vorbea doamna avocat Diculescu
despre o echipă mică și o echipă
mare. Am fost coordonator și
co-fondator al departamentului de
Restructurare de la KPMG. Și, încă o
dată, Daniela, mulțumesc pentru
toată oportunitatea de atunci.
Pentru mine, 2010 înseamnă un an
extrem de important, un moment în
care se naște cea de-a doua fetiță și
un moment în care eu pornesc,
după o carieră de 10 ani într-o
multinațională în care eram foarte
bine, foarte apreciată, cu o
posibilitate de creștere, plec să
înfrunt această provocare de a crea
un departament de restructurare.
Și astăzi suntem 17, am fost și 23. Aș
putea să spun următorul lucru, cu
17 oameni astăzi facem ceea ce am
făcut cândva, cu 23 sau cu 25 de
persoane. Bineînțeles, bugetele
sunt triple, dar reușim să facem
lucrurile acestea.
Dorința de a face lucruri bune este o
deviză pe care o am și cred că ăsta
este lucrul care este cel mai
important și poate, pentru femei,
lucrul acesta este o chestiune care
se întâmplă natural și care vine
foarte mult atât din educație, dar și
din mediile în care ele s-au
dezvoltat și au fost susținute.
Dar fundamentul acesta al lucrurilor
de a le face bine și a fi acolo cred că
aparține fiecărei femei. Fiecare
femeie cred că se naște cu lucrul
acesta. Mulțumesc Finmedia, Piața
Financiară. Mulțumesc și,
bineînțeles, colegilor care mă susțin
în fiecare zi. Dar cred că cel mai
mult și cel mai mult aș dori să
mulțumesc tuturor
femeilor pe care le-am întâlnit în
viața mea și care, cu un sfat sau
chiar și cu o critică constructivă la
un anumit moment, m-au ajutat pe
mine să fiu persoana de astăzi.
Mulțumesc!”
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anca Rarău,

Brand and marketing strategist,
Founder of Brandocracy

Nina Moldovan,

president of the Bord,
Winners First sa radisson Blu Cluj
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Roxana Dumitru,

Carmen Voicu,

Astăzi am fost extrem de
emoționată și de inspirată de
toate poveștile femeilor de
succes din România. Din păcate,
atunci când ești foarte implicat în
job-ul în care ești, nu te ridici
deasupra acestor lucruri ca să vezi
câte alte femei minunate există în
jurul tău și câte schimbă România.
Și eu mă simt foarte onorată că sunt
aici. Sunt foarte emoționată, nu știu
cât este de evident, dar pot să spun
cu mâna pe suflet că pasiunea
pentru marketing și comunicare m-a
ajutat să fiu aici și să fiu cumva, da,
într-adevăr, lider într-un domeniu în
care femeile excelează. Marketingul
și comunicarea sunt prin excelență
un domeniu în care femeile pot să
fie strategice, pot să înțeleagă un
business, pot să contribuie la
succesul unei afaceri și a vedea
consumatorul și prin prisma
viitorului, ce își dorește, ce poate fi
creat mai frumos și cum putem să
aducem un plus în viața de zi cu zi a
tuturor oamenilor. Vă mulțumesc
frumos!”

Mulțumesc foarte mult pentru
acest premiu. Este copleșitor
pentru mine să primesc un astfel
de premiu care are așa o denumire
„Femei care schimbă România”.
Nu mi-am imaginat că vreodată voi fi în
această postură, și după întâlnirea de
astăzi și ascultând atât de multe
doamne cu cariere reper, încă sper,
sper că România merge spre bine, deci
se va schimba. Așa cum s-a spus în
prezentarea aceasta atât de frumoasă,
suntem într-un domeniu sau am
construit un domeniu necunoscut în
România, deci suntem niște pionieri,
acela al serviciilor de consierge și mă
bucur să văd aici, în audiență, clienți de
ai mei.
Avem o firmă de 12 ani aproape, iar
ceea ce facem noi este să oferim timp.
Preluăm solicitările clienților în domenii
diverse, 24 de ore din șapte. Deci
presupune multă, multă implicare. Nu
avem sărbători, nu avem week-end,
suntem o echipă doar de doamne
pentru că bărbații nu au rezistat lângă
noi în echipă, pentru că e o muncă ce
presupune mult efort, multă implicare,

marketing director, de’longhi românia

”

Fondator și Ceo, Consiergo

”
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multă atenție la detalii. Eu cred în
schimbare, sunt optimistă și cred că
într-adevăr, noi, femeile, schimbăm
lumea pentru că avem, așa cum au spus
toate doamnele dinaintea mea, această
sensibilitate și această dedicație pentru
ceea ce facem și pentru cei pe care-i
iubim și îi respectăm.
Mulțumesc foarte mult Finmedia
pentru prezentarea pe care mi-ați
făcut-o. O parte din activități nu mi le
mai aminteam. Este un dar, în curând
împlinesc 50 de ani, așa încât pentru
mine acest premiu înseamnă foarte
mult și mulțumesc clienților mei, care
au fost cu noi încă de la începuturi și au
dat șansa acestei firme, acestui
domeniu care este nou în România încă
după 12 ani, acela al serviciilor de
consiliere, de asistență personalizată.
Vă mulțumesc și împreună să
schimbăm în bine România!”

agriculturii. Și agricultura este un
domeniu care mă pasionează, chiar
dacă fac doar finanțare acolo. Suntem
40 la sută din România în mediul rural.
Dacă doriți să vă înrolați în agricultură,
vă așteptăm în finanțare sau în alte
domenii. Îmi place foarte mult ceea ce
fac și cred în chestia asta.
Nu îmi place discursul bărbaților care
spun că în spatele fiecărui bărbat se află
o femeie de succes. Pardon, se află o
femeie minunată. Cel puțin în cazul
meu, sau cariera mea, cât o fi ea de
succes, vom vedea, deocamdată e în
plină desfășurare, m-au ajutat foarte
mult bărbații, ca să zic așa, și nu unul, ci
mai mulți. Și am avut niște șefi minunați
cărora vreau să le mulțumesc, din țară
și nu numai. Și mulțumesc colegilor mei,
cei 150 de superbi.”

recunoscută, nu doar la nivel general,
dar mai ales la nivel de leadership
feminin. Îmi doresc ca acest premiu să
fie cumva o inspirație pentru
comunitatea femeilor în tehnologie.
Mulțumesc Finmedia, mulțumesc
Piața Financiară și felicitări tuturor
pentru premiu!”

alexandra Rîștariu,

director General, mondelez românia

Carmen Elena Cîrnu,
Raluca Ștefania andreica,

director general, patria Credit i.F.N.
Mulțumesc foarte mult pentru
premiu, sunt onorată. Nu mă
așteptam la asta. Eu nu știu dacă o
să schimb România, nici nu mi-am
propus asta, dar ce pot să vă spun este
că nu o să mă opresc, și nu o să mă
opresc pentru că lucrez în finanțarea

”

director științific, institutul Național
de Cercetare dezvoltare în informatică
(iCi București)

Este o onoare și o responsabilitate
să fiu astăzi în postura de a
reprezenta cumva comunitatea de
cercetare. Cred că este unul dintre
evenimentele puține în care
comunitatea de cercetare este în sfârșit

”

Mihaela Rus,

Ceo, Vitrina advertising
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