Ani de Succes
Absolventi
, de Succes

Există deja o istorie a Universității Româno-Americane?
Desigur, există o istorie a începuturilor, o istorie a oamenilor,
a eforturilor lor, o istorie a acreditării, o istorie a relațiilor
internaționale pe care instituția noastră le-a creat și
consolidat permanent, o istorie a studenților și absolvenților
noștri, o istorie a resurselor financiare necesare construirii
acestui sediu modern.
Profesorul universitar doctor ION SMEDESCU
Rectorul-Fondator al Universității Româno-Americane
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Profesorul universitar
doctor ION SMEDESCU
Rectorul-Fondator al Universității
Româno-Americane (1991-2008)

I

deea înființării Universității Româno-Americane a fost
inspirată din realitatea românească și cea americană, la
care s-a adăugat ulterior dimensiunea europeană. Dacă la
început ideea era doar un vis, astăzi visul a devenit realitate.
Câtă dreptate avea Victor Hugo când spunea „Există o forţă mai
puternică decât toate oştirile lumii şi aceasta este ideea căreia
i-a sosit timpul“.
Şi într-adevăr, timpul i-a sosit. Universitatea este o realitate vie
ce se situează în elita învăţământului superior românesc.
Pentru mine, Universitatea Româno-Americană înseamnă totul: casă, familie, profesie și timp liber. În acest edificiu de învățământ și știință mă regăsesc pe mine și opera mea de zeci și
zeci de ani, sufletul meu trăind pentru posteritate, gândul meu
nou pentru renașterea ideii de muncă.
Scopul Universității Româno-Americane îl constituie promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american
pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc,
recunoscut pe plan internațional. În realizarea acestui deziderat
s-a pornit de la faptul că în Statele Unite ale Americii învățământul superior are ca suport modelul general de comportament al
societății americane, bazat pe organizarea eficientă a activității,
simțul perseverent al datoriei, cultivarea sentimentului muncii,
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respectul de sine și față de ceilalți, spiritul onest al competiției
întreținut de-a lungul întregii vieți, întrecerea cu toți ceilalți și,
în primul rând, cu sine însuși.
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Profesorul universitar
doctor COSTEL NEGRICEA
Rectorul
Universității Româno-Americane

C

elebrarea a 30 de ani de la înființarea Universității
Româno-Americane este un moment cu adevărat
memorabil, marchează trei decenii de performanțe,
experiențe, emoții și amintiri în care studenți și dascăli am
împletit împreună educația și cunoașterea, pentru viitor.
Dimensiunea celor 30 de ani trebuie percepută însă, dincolo de
temporal și înțeleasă ca o măsură a intensității împrejurărilor
istorice, economice și sociale în care Universitatea RomânoAmericană a apărut, a evoluat și s-a poziționat ca reper pe piața
educațională de învățământ superior particular din România.
Toate aceste realizări ale Universității au fost posibile prin
devotament și eforturi, pornind de la ce au creat fondatorii și
ajungând la ceea ce comunitatea academică a reușit să păstreze
și să consolideze.
Privim cu optimism, curaj și determinare spre viitorul
Universității Româno-Americane, pe care am început să-l
construim în urmă cu 30 de ani! Vom continua, cu recunoștință,
visul devenit realitate al Rectorului-Fondator domnul
profesor universitar doctor Ion Smedescu, opera Fondatorilor
noștri și, zi de zi, vom spori împreună – studenți, absolvenți,
personal didactic și administrativ – cu grijă, durabil, prestigiul
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Universității, menținând-o în topul instituțiilor de învățământ
particular din România și ca partener de încredere în societate.
La ceas aniversar, îmi îndrept gândurile de recunoștință spre
toți cei care ne-au fost și ne sunt alături pentru a construi
ÎMPREUNĂ un viitor mai bun pentru generațiile ce vor veni.
La mulți ani Universitatea Româno-Americană!
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
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30 de ani de existență a Universității
Româno-Americane:
Repere istorice
1991 – La inițiativa prof.univ.dr. Ion Smedescu, se înființează
Universitatea Româno-Americană.
17 aprilie – Judecătoria Sectorului 1 București acordă
personalitate juridică Universității Româno-Americane
(Sentința 295/1991).
1 octombrie – Festivitatea de deschidere a primului an
universitar (1991-1992).
1992 – Vizita prof. Dr. Stephen Bowers de la Universitatea James
Madison (JMU), Virginia și cursul de „Entrepreneurship” susținut
de Dr. George Blomstrom (JMU) marchează începutul celei mai
lungi și mai fructuoase relații de colaborare cu o universitate
americană.
1995 – Universitatea primește autorizația de funcționare
provizorie (HG 568/28.07.1995) pentru cele 5 facultăți ale sale:
Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale
(RCFBII), Management-Marketing (MM), Economia Turismului
Intern și Internațional (ETII), Informatică Managerială (IM) și
Drept.
1 octombrie – Modificarea duratei studiilor pentru
învățământul cu frecvență (cursuri de zi), de la 5 ani la 4 ani,
în conformitate cu prevederile Legii 84/24.07.1995 (Legea
învățământului).
1996 – Primii absolvenți ai Universității susțin examenul de
licență la instituții de învățământ superior de stat.
1997 – Toate facultățile Universității se reunesc și funcționează
într-un singur sediu (închiriat).
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1998 – În luna decembrie, Universitatea înaintează Ministerului
Educației Naționale „Rapoartele de autoevaluare” ale celor
cinci facultăți, în vederea obținerii acreditării.
1999 – Universitatea achiziționează un teren pentru construcția
campusului propriu și realizează proiectul. Construcția
Campusului va începe în anul 2000 și se va finaliza în anul 2003.
Aprilie – Guvernul României înaintează Parlamentului
Proiectul legii privind înființarea Universității RomânoAmericane.
1999-2002 – Derularea procesului de acreditare a Universității:
4 ani de verificări continue privind îndeplinirea standardelor
generale și specifice de acreditare.
2000 – Se înființează Facultatea de Studii ale Integrării
Economice Europene (SIEE), care obține autorizația de
funcționare provizorie prin HG 1215/2000.
23 mai – Senatul României votează legea privind
înființarea Universității Româno-Americane.
2002 – Plenul Camerei Deputaților adoptă legea privind
înființarea Universității Româno-Americane (25 aprilie).
15 mai – Se publică în Monitorul Oficial al României
Legea nr. 274/2002 - Legea de înființare a Universității
Româno-Americane din București. Universitatea este acreditată, cu cele 5 facultăți ale sale (cea de a VI-a facultate, SIEE,
era încă în perioada de autorizare).
Iulie – Organizarea primului examen de licență în cadrul
Universității. Începe o perioadă de monitorizare instituțională
de către ministerul de resort, pe o durată de 3 ani după
acreditare, conform legii.
1 octombrie – Organizarea primelor 3 programe de
masterat (studii postuniversitare, cu durata de 3 semestre),
conform legii.
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2003 – Obținerea autorizației de funcționare provizorie pentru
învățământul cu frecvență redusă (la facultățile: RCFBII, MM,
ETII și Drept).
2 octombrie – Inaugurarea Campusului Universității
Româno-Americane, în prezența Primului Ministru al României
și a altor personalități din țară și străinătate.
2004 – Universitatea aderă la Carta Erasmus.
Iunie – Apare Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare în concordanță cu prevederile Procesului
Bologna, pe 3 cicluri: licență-masterat-doctorat. Reforma
Bologna – reformă majoră a structurii învățământului superior
din România.
2005 – Organizarea studiilor universitare în concordanță cu
prevederile Legii 288/2004: 14 programe de studii universitare
de licență (din care 6 la învățământ cu frecvență redusă), în 8
domenii de studii. Durata studiilor de licență este de 3 ani la
facultățile economice și 4 ani la Drept, indiferent de forma
de învățământ.
2007 – Sfințirea Capelei din incinta Universității și acordarea
primului titlu Doctor Honoris Causa al Universității Prea
Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române (28 mai).
■ Evaluarea externă periodică (la 5 ani) a tuturor
programelor de licență (acreditate în 2002).
■ Facultățile economice ale Universității devin membre
ale Asociației Facultăților de Economie din România (AFER),
prestigios organism profesional-științific în care erau cuprinse
cele mai valoroase instituții de învățământ superior economic
public din România.
2008 – Acreditarea programului de licență din cadrul Facultății
SIEE și modificarea numelui facultății în Facultatea de Studii
Economice Europene (SEE).
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■ Obținerea autorizației de funcționare provizorie
pentru un nou program de licență – „Contabilitate și informatică
de gestiune” – organizat în cadrul facultății RCFBII.
■ Acreditarea primelor 10 programe de masterat (ciclul
II de studii universitare Bologna) în domeniul fundamental
„Științe economice”, cu durată de 2 ani, proiectate în
conformitate cu HG 404/2006.
■ Atestarea Universității ca unitate de cercetaredezvoltare (Decizia MECT nr. 9692/2008).
1 octombrie – Universitatea acordă titlul de Doctor
Honoris Causa profesorului Dr. Ronald E. Carrier – Președinte
Emerit al Universității James Madison.
5 octombrie – Încetarea din viață a Rectorului-fondator,
profesorul univ.dr. Ion Smedescu.
Decembrie – Alegerea profesorului univ.dr. Ovidiu
Folcuț în funcția de Rector al Universității (confirmat prin
Ordinul nr. 6413/19.12.2008 al MECT).
2009 – Acreditarea programelor de licență de la învățământul
cu frecvență redusă.
■ Acreditarea primelor 2 programe de studii universitare
de masterat (ciclul II de studii universitare Bologna) în domeniul
„Drept” (cu durată de 1 an) și a încă 4 programe de masterat la
facultățile economice.
2010 – Evaluarea instituțională externă a Universității.
Consiliul ARACIS a acordat Universității calificativul „Grad
de încredere ridicat” pentru perioada 2010-2015 (22 iulie) –
cea mai înaltă apreciere națională privind calitatea serviciilor
educaționale furnizate de o instituție de învățământ superior,
conform legii.
■ Acreditarea a încă 2 programe de studii universitare
de masterat la facultățile economice.
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2011 – Apare Legea 1/10.01.2011 – Legea educației naționale
– care aduce schimbări majore în structura și funcțiile
din domeniul didactic, în organizarea și funcționarea
învățământului superior din România.
■ Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al
Universității profesorului univ. dr. Iftekhar Hasan – Cary L.
Wellington Profesor de Finanțe la Lally School of Management
and Technology, Rensselaer Polytechnic Institute (14 aprilie).
■ Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al
Universității Academicianului Mugur Isărescu, Guvernatorul
Băncii Naționale a României (30 iunie).
■ Diversificarea ofertei educaționale și acreditarea
primelor două programe de studii universitare de licență cu
predare în limba engleză la specializările„International Business”
(la facultatea RCFBII) și „Computer Science for Economics” (la
facultatea IM).
2012 – Profesorul univ.dr. Ovidiu Folcuț este ales în funcția de
Rector al Universității.
2012-2021 – Reluarea procesului de evaluare periodică, pentru
fiecare program de studii (specializare, formă de învățământ și
limbă de predare), cu respectarea strictă a termenului de 5 ani
de la evaluarea anterioară.
2013 –
Prima evaluare instituțională internațională a
Universității, realizată de IEP/EUA.
2014 – Sfințirea picturii Capelei din incinta Universității și
inaugurarea Sălii de lectură „Lux Mundi” în prezența Prea
Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(16 ianuarie).
■ Cumpărarea terenului și bazei sportive din Șos.
Străulești nr. 4-6, cea mai mare investiție a Universității după
2004.

11

■ Acreditarea primelor programe de studii universitare
de masterat cu predare în limba engleză: „Finance” – program cu
dublă diplomă, organizat în cotutelă cu Universitatea din Siena
(la facultatea RCFBII) – și „Strategic Marketing” (la facultatea
MM).
■ Acreditarea unui nou program de masterat la
facultatea de Drept.
2015 – Evaluarea instituțională externă a Universității.
Consiliul ARACIS a acordat Universității calificativul „Grad de
încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020 (24 august).
■ Inaugurarea Centrului sportiv RAU Sport Center.
■ Acreditarea programului de licență „Contabilitate și
Informatică de gestiune”.
■ Acreditarea a încă două programe de studii universitare
de masterat cu predare în limba engleză: „International Business
and Entrepreneurship” (la facultatea RCFBII) și „Computer
Science for Business” (la facultatea IM).
2016 – Profesorul univ.dr. Ovidiu Folcuț este ales în funcția de
Rector al Universității.
■ Semnarea parteneriatului cu Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA) și acreditarea de către ACCA a
programului de masterat „Gestiunea și Auditul Afacerilor”.
2017 – Acreditarea a încă două programe de masterat cu
predare în limba engleză – „Business Management in Tourism
and Aviation” (la facultatea ETII) și „International Economic
Relations and Economic Diplomacy” (la facultatea SEE) – și
a unui program de masterat cu predare în limba română, la
facultatea MM.
■ Înființarea Facultății de Educație Fizică, Sport și
Kinetoterapie (EFSK) și autorizarea provizorie a două programe
de studii universitare de licență: „Educație Fizică și Sportivă” și
„Kinetoterapie și Motricitate Specială” (HG 615/2017)
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2019 – Acreditarea domeniului de masterat „Contabilitate”, cu
programul de masterat „Gestiunea și auditul afacerilor”.
2020 – Universitatea își adaptează oferta de masterate la
cerințele pieței. Noua ofertă cuprinde 16 programe de masterat
acreditate, din care 6 cu predare în limba engleză.
■ Profesorul univ.dr. Costel Negricea este ales în funcția
de Rector al Universității.
■ Universitatea derulează activitățile didactice în sistem
„on-line” ca urmare a crizei COVID-19 (începând cu 12 martie).
■ Universitatea deschide „on-line” anul universitar
2020/2021. Toate activitățile rămân ”on-line” în semestrul I,
datorită crizei COVID-19.
2021 – Universitatea continuă să desfășoare toate activitățile
„on-line” datorită situației pandemice.
■ Evaluarea instituțională externă periodică (la 5 ani).
Experții ARACIS fac verificările atât on-line, cât și prin vizite în
Universitate.
■ Universitatea celebrează împlinirea a 30 de ani de
existență (începând cu 19 aprilie).
■ Consiliul ARACIS, în ședința din 29 aprilie 2021, acordă
Universității, pentru a treia oară consecutiv, calificativul „Grad
de încredere ridicat” .
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Albert ALEXANDRESCU
Fondator Europoint Tour & Travel –
Director General
Europoint SRL

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional (1991-1996)
Absolvent Institutul Diplomatic Român (2007-2008)
Absolvent Master în Securitate și Relații Internaționale –
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (2009-2010)

A

lbert e un om de afaceri cu peste 24 de ani experiență
în domeniul turismului intern și internațional. După
efectuarea stagiului militar obligatoriu, în anul 1996 a
revenit în București și s-a angajat destul de repede la Romanul
Tours, ca agent de turism, fiind reprezentant în România al
companiilor Kuoni, Costa Crociere și Thomas Cook. După câțiva
ani, din dorința de nou și fiind deschis la provocări, a ajutat la
dezvoltarea unor companii precum ROTurism, AirPal și, mai ales,
Europoint – companie înființată în anul 1997, în care a intrat ca
acționar în 2001 și a devenit asociat unic un an mai târziu.
La începutul anilor 2000, Europoint a fost una dintre primele
agenții autohtone care au oferit servicii de corporate travel/
MICE pentru marile companii din România. Succesul și
perseverența au dus la specializarea companiei Europoint în
domeniul „corporate travel”, devenind unul dintre promotorii și
jucătorii importanți din această ramură de turism. Europoint a
lucrat și lucrează pentru companii mari de pe piața românească,
cum ar fi TVR, Farmexpert, AD Farma, Banca Transilvania, Uniqa
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Asigurări, Omniasig, Radio România, pentru a aminti doar
câteva, asigurând cazare, transport, organizare de congrese
medicale și/sau de vânzări, petreceri corporate de la 100 la
4000 persoane etc.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Dorința mea, dar și a părinților mei, a fost aceea de a deveni
profesor, continuând astfel o tradiție de peste 200 ani a familiei,
de a da societății cărturari. O săptămână în care a trebuit să-l
suplinesc pe tatăl meu, profesor de limba și literatura română,
mi-a arătat însă, clar, că nu sunt potrivit pentru a deveni cadru
didactic. Am decis să mă înscriu la Universitatea RomânoAmericană. Atunci, nu îmi era foarte clar în ce domeniu doream
să lucrez și, astfel, în anul 1991, m-am înscris, am dat examen
de admitere și am fost acceptat la Facultatea de Economia
Turismului Intern și Internațional din cadrul Universității
Româno-Americane. După 5 ani de studii, am absolvit facultatea
susținând examenul de licență la ASE, fiind printre puținii colegi
de promoție care au reușit să finalizeze complet studiile în acea
sesiune.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Primul curs, cred că, a fost cel de Economia Turismului. Îmi
amintesc că doamna profesor ne-a ținut toată ora o prelegere
despre cât de frumos este turismul și ce alegere inspirată am
făcut. Cursurile care mi-au plăcut îndeosebi au fost cele ale
domnului profesor Iacob Cătoiu – Marketing.
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3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Așa cum am spus, cel mai drag mi-a fost dl. profesor Cătoiu
(mi-a fost și conducător științific pentru lucrarea de licență) –
un om deosebit, deschis către nou și foarte corect. Al doilea
profesor ce mi-a rămas la suflet a fost dna. profesor Rodica
Minciu – care a știut să ne cultive dragostea pentru turism.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Pe parcursul facultății, am avut mai multe prietenii restrânse,
dar acum pot spune că am păstrat legătura doar cu puțini. Iată
câțiva dintre ei:
• Gabriel Danci, care a plecat din România și trăiește în
Brescia/Italia; între timp a devenit și fin al meu; alături de el
am cele mai frumoase amintiri;
• Dragoș Despinoiu, care după peste un deceniu în care a
locuit în Canada, s-a întors în țară și a fost, pentru câțiva ani,
colegul meu la Europoint;
• Horia Bădița – locuiește în Brașov și de fiecare dată când
merg la ski, deși nu ne sunăm, e inevitabil să nu ne întâlnim
pe pârtie.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Am avut un grup de prieteni cu care am fost în multe vacanțe și
la petreceri, dar ne-am îndepărtat după absolvire, deoarece unii
și-au întemeiat familii, au plecat prin țară sau în străinătate. Cred
că petrecerile mi-au rămas cel mai mult în amintire, știindu-se
că cele mai frumoase petreceri atunci au fost, dar și câteva ieșiri
cu grupa (501) la munte au fost memorabile.
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6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Primul meu job a fost în timpul facultății: curier și apoi recepționer
la Hotel Caraiman și Palace din Sinaia. Aș menționa totodată și
poziția de agent de turism la Girueta – vestita agenție de turism
a studenților din acele vremuri.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job după terminarea stagiului militar, care era obligatoriu
atunci, a fost la Romanul Tours – reprezentant în România al
Thomas Cook/Kuoni. Pot spune că am avut noroc: am cumpărat
ziarul, stăteam atunci în cămin în Regie, a fost al doilea telefon la
ei și… am fost angajat. După doar o zi de căutări, eram angajat
la una dintre cele mai exclusiviste agenții la acea vreme.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Faptul că am studiat turismul și alte materii conexe turismului,
precum marketing, tehnica operațiunilor de turism, istoria
artelor, mi-a fost de un real folos în carieră. Evident, practica
și joburile din timpul facultății m-au ajutat foarte mult, dar fără
exigența profesorilor de la Universitatea Româno-Americană,
nu ar fi fost probabil la fel de ușor și cursiv. Faptul că de 30 ani
activez în același domeniu cred că spune multe!
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Da, m-am gândit, ca probabil toți studenții acelor vremuri. Însă
dragostea de țară, stilul de viață și faptul că îmi plăcea ceea ce
făceam și fac, m-au determinat să rămân în țară.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Imediat după licență fiecare s-a întors în locurile natale sau a
plecat din țară, toți eram dornici să „rupem norii’’, orientați spre
carieră. Ar fi fost bine dacă ne-am fi făcut toți timp, măcar o dată
pe an, să ne revedem.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Din păcate, după absolvire nu am mai păstrat legătura cu
Universitatea. Cred, totuși, că ar fi interesant să le pot spune
studenților de la turism cum e de fapt, în realitate, viața în acest
domeniu incredibil de frumos.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Da, mi-ar plăcea să ofer mentorat unor studenți sau recent
absolvenți merituoși, pe timpul și resursele mele. Doresc să
încurajez toți absolvenții Universității Româno-Americane să ia
în considerare, cu seriozitate, mentoratul, ca posibilitate de a-i
învăța pe alții, pentru că este cel mai valoros lucru pe care îl pot
face pentru studenți și proaspăt absolvenți.
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Alexandru BOLD
Sr. Director, Customer Success
Tradeshift

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Informatică Managerială (2003-2007)
Absolvent Master in Business Administration –
WU Executive Academy (2016-2018)

A

vând peste 20 de ani de experiență în domeniul IT, cei mai
mulți petrecuți în cadrul unor companii multinaționale
de renume, Alexandru are o abordare holistică în ceea
ce privește tehnologia și modurile în care aceasta poate fi
adoptată eficient, astfel încât să crească succesul individual și
organizațional.
Alexandru a început să lucreze în anul 1998, în colaborare, în
cadrul companiei Forte Systems din Constanța, asamblând
echipamente IT și oferind asistență tehnică clienților firmei.
În această perioadă și-a dezvoltat treptat pasiunea pentru
componentele software ale soluțiilor IT. În anul 2004, fiind deja
student în București, Alexandru a intrat în echipa Crescendo
International, alături de care a implementat, pentru firme din
România, soluții de business bazate pe suita de tehnologii
Microsoft.
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Din 2005 s-a alăturat companiei Microsoft, unde timp de 9
ani a deținut o serie de poziții cu responsabilități locale și
internaționale, în cadrul departamentelor de Global Technical
Support, Consulting Services, Enterprise Services și Legal and
Corporate Affairs.
În anul 2014, Alexandru a preluat un rol regional în cadrul IBM,
conducând și dezvoltând cu succes o echipă europeană de
experți în tehnologii Microsoft, derulând proiecte de impact
alături de parteneri și clienți globali. În această perioadă, pentru
a-și dezvolta o mai bună înțelegere a mediului internațional
de business, Alexandru a urmat un Executive MBA în cadrul
Universității din Viena.
Pasionat de inovația adusă de roboții digitali, în anul 2018 s-a
alăturat companiei UiPath, în cadrul căreia a derulat cu succes
o serie de programe pentru a spori adoptarea strategiilor de
digitizare și automatizare a proceselor de business în cadrul
mediului internațional de afaceri.
Din toamna anului 2020, Alexandru conduce echipa globală de
Service Delivery Management din cadrul companiei Tradeshift.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Fiind de mic pasionat de tehnologie, am crescut convins că
îmi doresc să urmez cursurile Universității „Politehnica” din
București. Nici nu am luat în calcul altă variantă. Am aplicat
astfel, doar la Facultatea de Automatică și Calculatoare din
cadrul UPB, unde am fost și admis. După primii ani de studii, am
realizat însă că era foarte diferită experiența față de ceea ce îmi
imaginasem și de ceea ce simțeam că aveam nevoie. Am aplicat
astfel pentru transfer la Facultatea de Informatică Managerială
din cadrul Universității Româno-Americane, transfer care am

20

avut norocul să îmi fie aprobat. Cred până în ziua de azi că a fost
cea mai bună decizie pentru mine!
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Am fost absolut fascinat de cursul de „Drept Comunitar”. Era
ceva diferit de ce studiasem până atunci și, lucrând deja de ceva
timp, îi vedeam clar aplicabilitatea și relevanța.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cu siguranță, dl. prof. Alexandru Tăbușcă, care mi-a influențat
profund parcursul profesional și de la care am învățat că teoria
își atinge repede limitele dacă nu este pusă în practică.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Deși fiecare am pornit pe propriul drum și nu am mai păstrat
o legătură atât de strânsă, mă întâlnesc în continuare cu drag
cu prietenii din facultate și chiar dacă la intervale de ani uneori,
discuțiile au loc ca și cum am fi vorbit ultima dată cu o zi înainte.
Petrecând o mulțime de ore învățând împreună, trecând prin
emoțiile examenelor împreună, sărbătorind succesele și
deplângând micile eșecuri împreună, s-a construit o legătură
care răzbește peste ani.
5. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am fost printre cei care au lucrat pe parcursul facultății. Îmi
amintesc că învățam pentru examene în tren, în avion sau prin
hotelurile din diferitele locații unde aveam proiecte. Căram
peste tot materialele de la cursuri. A fost o perioadă intensă,
însă dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel.
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6. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Pe lângă dezvoltarea abilităților tehnice și logice aplicate, care
mi-au folosit concret în primele job-uri pe care le-am avut,
mai important, anii de studenție m-au învățat cum, pus în fața
unui volum mare de date, să sintetizez informațiile cu adevărat
importante, pe care apoi să le interpretez într-un context mai
larg, pentru a obține rezultate de valoare.
7. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Chiar în timpul facultății am lucrat un an în Budapesta. A
fost un an intens, în care am petrecut mult timp în avioane și
trenuri, venind des în țară pentru examene, cursuri și seminarii.
Din fericire, jobul pe care îl aveam îmi permitea să lucrez și
de la distanță, astfel încât am reușit să balansez activitatea
profesională cu studiile. După ce am terminat facultatea, am
lucrat mai bine de un an în Istanbul. Deși sunt în continuare
deschis către experiențe internaționale, îmi este totuși greu să
mă văd relocat permanent într-o altă țară.
8. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu foștii
profesori?
Nu atât de mult cum mi-aș fi dorit. Totuși, m-am intersectat
destul de des de-a lungul timpului cu absolvenți URA, care
acum îmi sunt prieteni sau parteneri de încredere în diferitele
proiecte sau inițiative în care sunt implicat.
9. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Deși nu am legături profesionale, mă străduiesc totuși să particip
activ la cât mai multe discuții cu studenții și la alte evenimente
organizate de Universitate.
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10. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
În mod cert sunt deschis spre a colabora cu Universitatea
în cadrul diferitelor programe pe care le derulează. Cred, în
special, într-un program de mentorat care poate face o reală
diferență în formarea noilor generații.
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Dan Alin NICOLAU
Manager
Rolido Prodinvest International SRL

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Management-Marketing (2000-2004)
Masterat „Dreptul Afacerilor” (2004-2006)

A

lin a absolvit Facultatea de Management-Marketing din
cadrul Universității Româno-Americane în anul 2004 și
programul de masterat Dreptul Afacerilor în anul 2006.
Și-a continuat studiile cu o serie de cursuri de specializare
la Maastricht School of Management din Olanda, obținând
certificări în project management și supply chain management.
După absolvirea facultății, Alin a lucrat un an în Ministerul
Finanțelor Publice, ca expert guvernamental, fiind implicat
în monitorizarea progresului României în implementarea
acquis-ului comunitar. Ulterior, și-a canalizat eforturile spre
managementul de proiect, domeniu în care a lucrat peste 12
ani. A fost Project Manager la compania NDA ProConsulting
& Marketing SRL în perioada 2006-2011 și General Project
Manager la Rolido Group până în 2017. După o scurtă perioadă
ca economist în cadrul Companiei Naționale de Investiții (20172018), a devenit Manager la societatea Rolido Prodinvest
International SRL.
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1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, timp
de trei ani am vrut să fac dreptul. Am absolvit însă facultatea
de Management-Marketing și după, am făcut și masteratul
Dreptul Afacerilor.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Au fost mai multe cursuri care au avut un impact asupra mea.
Pentru mine, cei patru ani de facultate au fost niște ani frumoși
din toate punctele de vedere. Ca profesori, aș aminti două cadre
didactice: domnul profesor Ion Bulborea și doamna profesor
Daniela Zirra.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cum am răspuns mai sus, doamna profesor Daniela Zirra cred
că a fost singurul profesor care a reușit să mă înțeleagă și cu care
am putut comunica liber. Dânsa a fost și conducătorul științific
pentru lucrarea mea de licență.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Am legat prietenii, iar cu o parte din colegii de grupă și în
prezent ne mai întâlnim și mai povestim diferite lucruri. Chiar
dacă uneori nu vorbim perioade lungi de timp, atunci când ne
vedem avem senzația că n-am vorbit de o zi sau două.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Una dintre cele mai frumoase este legată de o deplasare la mare,
de 1 Mai. În ziua plecării aveam de dat un test semestrial și nici
unul nu avea chef; în final, am dat testul. Pe scurt, dimineața la

25

9 eram la test, iar la 14 eram deja pe plajă. Frumos a fost că am
și trecut cu bine acel test.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
N-am lucrat în perioada facultății. Au fost niște ani prea frumoși,
iar după ce am absolvit am tânjit după acea perioadă.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job a fost la firma familiei mele. Pot spune că am fost
norocos pentru că am avut de învățat foarte multe. În prezent,
tot la aceeași firmă lucrez, numai că acum eu sunt cel care o
conduce.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Pot să laud aici calitatea programelor de training: să ai
oportunitatea să vină să-ți vorbească directorul de marketing
de la o firmă mare de tutun de peste ocean sau Ambasadorul
statului Israel sau multe alte personalități. Pot spune că, pentru
acea perioadă, a fost ceva inovativ și care, ca student, te făcea
să vezi lucrurile din altă perspectivă.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Aici pot spune că am fost o persoană norocoasă: am călătorit
foarte mult de când eram copil, așa încât mirajul locuitului în
străinătate nu a existat pentru mine. Au fost oportunități în
diferite țări precum SUA, Canada, Spania, dar nu pot spune că
am fost tentat să rămân.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Cu colegii am mai avut întâlniri; cei care stăm în București ne
mai vedem, iar cu cei din țară am mai păstrat legătura.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
În prezent nu am legături profesionale cu Universitatea, dar aș
dori să fac acest lucru. Aș fi interesat de o colaborare.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
În privința programelor de mentorat, cu tot dragul aș vrea să
mă implic și să ajut așa cum pot.
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Ana-Maria PAPUC
Procuror
Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție
Direcția de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și Terorism
– Structura Centrală
Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Drept (1992-1997)

A

na-Maria este magistrat cu experiență în domeniul
juridic de peste 20 de ani. Din anul 2020, își desfășoară
activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura
Centrală, unde instrumentează cauze având ca obiect
constituirea de grupuri infracționale organizate ce săvârșesc
infracțiuni atribuite prin lege în competența acestui parchet,
atât pe teritoriul național, cât și transfrontalier, dar și alte tipuri
de cauze cu grad ridicat de complexitate determinat de natura
infracțiunilor săvârșite, a numărului de persoane implicate,
precum și a modului de operare în activitatea infracțională
cercetată.
În perioada 2008-2019, Ana-Maria a fost procuror la Parchetul
de pe lângă Tribunalul București, unde a reprezentat instituția
în foarte multe cauze, participând la ședințe de judecată ale
Tribunalului București, iar ulterior a supravegheat urmărirea
penală și a soluționat cauze având ca obiect infracțiuni
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informatice și infracțiuni economice. Totodată, Ana-Maria
a desfășurat în cadrul respectivului parchet și activități de
cooperare judiciară internațională, ocazie cu care a solicitat,
respectiv a dus la îndeplinire un număr însemnat de comisii
rogatorii și ordine europene de anchetă.
Ana-Maria și-a început cariera de magistrat în anul 2004 (luna
mai), la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București,
unde și-a desfășurat activitatea ca procuror, participând la
numeroase ședințe de judecată ale Judecătoriei Sectorului 1
București.
După absolvirea studiilor superioare și înainte de a avea
calitatea de magistrat, Ana Maria a exercitat profesia de
avocat, în perioada 1998-2004 (luna aprilie), în cadrul Baroului
București, fiind asociat în cadrul prestigioasei S.C.A. „Iordănescu
și Asociații”.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
La îndemnul părinților mei, având în vedere că reprezenta un
concept nou de învățământ superior pentru acea perioadă
în România, Universitatea Româno-Americană a fost singura
facultate la care am aplicat.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cred că primul curs a fost „Teoria Generală a Dreptului”, despre
care îmi amintesc, cu amuzament acum, că după prima oră am
avut temerea că nu îmi va plăcea facultatea aleasă, deoarece
noțiunile de drept mi se păreau foarte greu de înțeles.

29

3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Dragi mi-au fost mulți profesori, dar am să-l amintesc aici pe
domnul profesor Gheorghe Beleiu, o somitate a dreptului
românesc, o inteligență sclipitoare, un stil nonconformist și cu
un umor special.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Pe parcursul facultății am fost prietenă cu bunele mele colege,
Cătălina Dumitru, Delia Barbaiani, Ruxandra Pană, Carmen
Dobrică și Ioana Teculescu, însă după terminarea facultății am
păstrat constant legătura cu Ruxandra Pană.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Am amintiri frumoase din timpul facultății, atât din perioada
în care participam la cursuri, cât mai ales din timpul petrecut
după orele de curs împreună cu colegii.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Nu am lucrat pe parcursul facultății.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
După absolvire am exercitat profesia de avocat în cadrul
Baroului București.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Universitatea mi-a creat competențele profesionale necesare
exercitării profesiei de avocat și, ulterior, de magistrat, prin
faptul că mi-a oferit posibilitatea să dobândesc cunoștințele
necesare în materiile dreptului de la un corp profesoral
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universitar de elită, precum și prin modalitatea de studiu aleasă
și structura perioadei de învățământ aplicată generației mele,
având în vedere că studiile au durat 5 (cinci) ani, între 19921997, cursurile ultimului an fiind echivalate cu studii de master
și recunoscute ca atare de Ministerul Educației.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Nici înainte, dar nici după absolvire, nu m-am gândit să plec în
străinătate.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
O perioadă de timp, imediat după absolvire, m-am întâlnit la
diverse instanțe de judecată din București, cu foști colegi sau
profesori care profesau și ei avocatura, însă după ce am intrat în
magistratură, nu s-a întâmplat să-i mai întâlnesc.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Nu am în prezent legături cu universitatea, dar mi-ar plăcea să
colaborez în viitor.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Știind că Ministerul Public oferă locuri de practică, mi-ar plăcea
să fiu îndrumător pentru studenții Universității RomânoAmericane.
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Areta Mari GRIGORIE
(căs. NIȚESCU)
Director Servicii Clienți
Banca Comercială Română

Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Management-Marketing (1991-1996)
Masterat „Management Financiar-Bancar” (2005-2007)

Î

n prezent sunt Director Servicii Clienți în una din cele 3 zone
retail din cadrul Băncii Comerciale Române – Grup Erste
Bank, unde m-am angajat în anul 1998 ca stagiară. Am avut
un parcurs profesional în ascensiune, de la administrator cont
valută, la director adjunct de agenție și director de sector în
București, unde am coordonat, până în anul 2013, un număr de
30 de agenții, însumând aproape 250 de salariați BCR.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Pe vremea aceea, având în vedere că făcusem 8 ani de pian la o
școală de muzică din București, ce credeți? M-am gândit să aplic
la Facultatea de Litere, dar soarta a făcut să pic cu câteva sutimi.
Se pare că din acel moment mi s-a arătat un drum spre o carieră
în sistemul bancar. Universitatea Româno-Americană, fiind
prima universitate particulară, la acel moment, unde aveam
oportunitatea de a înțelege ce înseamnă management, dar și
marketing (noțiuni destul de necunoscute în acele vremuri).
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2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cursul de marketing a fost cel care m-a impresionat în mod
deosebit, atât din punctul de vedere al strategiei de piață, cât și
al metodelor de promovare.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cel care mi-a fost și profesor coordonator al lucrării de licență:
domnul profesor universitar doctor Iacob Cătoiu.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da. Cristian Atanasiu mi-a fost cel mai apropiat și, cu mare drag,
l-am și cununat în 2013.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Cred că atmosfera care se crea la fiecare curs, întrucât, din
punctul meu de vedere, am fost o promoție aleasă. De asemenea,
ieșirile la mare și distracția în puținele, dar de calitate, locuri din
București.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Nu am avut job-uri, dar în schimb am făcut practica la o firmă de
comerț exterior din București, unde am primit primele noțiuni
practice de economie.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Am început ca stagiară la Banca Comercială Română, unde
am avut un parcurs destul de anevoios în primii ani, dar cu
satisfacții ulterioare, după privatizarea băncii în anul 2007.
Sistemul bancar m-a disciplinat și m-a format ca om. Cred că
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am avut multe povești de succes, atunci când am fost premiată
la nivel de Group Erste Bank pentru realizările unor unități
coordonate, îmi amintesc cât de motivant a fost momentul care
s-a desfășurat la Praga, atât de motivant încât mă regăsesc și
în prezent în cadrul aceleiași bănci, în care cred și în care am
investit emoții în echipe de succes.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Cred că atunci era greu de acceptat că dacă finalizezi o
universitate particulară ai șanse de reușită, mentalitatea de
atunci nu ajută deloc.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Cariera mea a fost în România, cu o ascensiune treptată, dar
sigură, bazată și pe experiențe în străinătate.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Da, emoționant, la întâlnirea de 20 de ani, eveniment de
aplaudat, organizat de URA.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Mi-am exprimat această intenție, chiar prin discursul meu de
la întâlnirea de 20 de ani, dar nu m-am intersectat până acum
decât cu unii absolvenți URA, angajați la BCR sau chiar studenți
care au făcut practica în cadrul băncii.
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12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Cu siguranță aș avea ce să ofer după 23 de ani de experiență
bancară.
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Bogdan DUMITRACHE
Head of DC Architecture & Strategy
Idemia

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Informatică Managerială (2012-2015)

B

ogdan este un expert în tehnologie care lucrează în
domeniul IT de peste 20 de ani. De-a lungul activității sale
profesionale a lucrat în diferite companii, de la startup-uri
până la corporații, unde a oferit consultanță pentru unele din
cele mai mari companii din Europa și din lume, implementând
soluții cu tehnologii de top pentru acestea. Având un larg
set de competențe orizontale variind de la programare și
orchestrare soluții pe toate layerele de infrastructură, cloud,
(I)IoT și terminând cu competențe de business și strategie, a
putut crea cu ușurință valoare în proiectele în care a participat,
prin suprapunerea acestora. Câteva exemple:
• crearea unei infrastructuri geo distribuite pentru un
TelCo cunoscut din țară, unde a obținut, prin automatizări
customizate, un RTO (timpul de repornire a tuturor serviciilor
de pe acea platformă în cazul unui dezastru) de 25 de minute;
• crearea unui plan de implementare a soluțiilor de
Predictive Maintenance și IIoT pentru un furnizor global Tier 3
Automotive;
• IT Due Dilligence în proiecte de Mergers and
Acquisitions pentru tranzacții de peste 100M EUR.
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În prezent, Bogdan lucrează pentru o companie multinațională
leader global în materie de identitate augmentată, ce livrează
soluții de conectivitate și banking care se găsesc, probabil, în
posesia majorității celor care citesc acum aceste rânduri. Rolul
său este de a asigura omogenitate, stabilitate și performanță în
datacenterele din care sunt livrate aceste servicii, prin utilizarea
celor mai adecvate tehnologii și metodologii.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Am fost dintotdeauna atras de tehnologie și m-am specializat
în această direcție începând cu școala generală și continuând
cu liceul. Totuși, după bacalaureat și în urma specializării în IT
dobândită în liceu, mi-a fost dificil sa mă identific cu curricullumul facultăților de profil de stat, cel puțin din vremea respectivă.
Am început să profesez și să mă dezvolt în domeniul IT, iar
în paralel am încercat cursurile Politehnicii sau Facultății de
Construcții unde, chiar dacă am intrat cu note mari, nu m-am
simțit atras de materiile prezentate și am renunţat la ele. Când
m-am hotărât să încerc URA, m-au atras materiile care erau
mai apropiate de interesele mele și în număr mai mare. Și întradevăr, le-am învățat cu mai multă plăcere, reușind, chiar dacă
aveam deja și job-uri și proiecte solicitante, să le finalizez și să
obțin licența.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Mai multe cursuri mi s-au părut interesante, dar îmi voi aduce
întotdeauna aminte cu plăcere de cursurile de rețelistică, unde
am putut să îmi sporesc cunoștințele de până atunci în acest
domeniu.
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3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Nu cred că îl poate cineva egala pe domnul profesor Cezar
Botezatu, care cu o răbdare nemărginită, a reușit să stăpânească
și să pună bazele educației universitare unei generații exaltate
și în continuu pusă pe șotii. Dar aș mai vrea să o menționez
aici și pe doamna Vera, o prezență specială care ne-a dat, din
secretariatul facultății, tot suportul posibil și cele mai bune
sfaturi pe care le-am fi putut primi.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Of, sigur că da. Singura părere de rău pe care o am este că
programul încărcat al tuturor și câteodată chiar distanța nu ne
permit să ne vedem atât de des pe cât mi-aș dori. Nu de puține
ori după terminarea cursurilor ne strângeam acasă la unul sau
la altul. Mi-aș dori să amintesc aici două nume care mi-au rămas,
în special, în suflet: Dana Moldovan și Bogdan Drăgan.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Îmi voi aduce întotdeauna aminte cu drag de serile petrecute
împreună și discuțiile purtate cu colegii mei și, dacă aș putea da
timpul înapoi, una din destinațiile preferate ar fi acolo unde aș
putea fi iarăși în compania lor.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Da, așa cum am menționat și mai sus, traseul meu educațional
a fost suprapus cu joburi în domeniul IT. Aș vrea să menționez
și să apreciez felul special în care am găsit susținerea corpului
didactic pentru faptul că aveam un job full-time în timpul
facultății.
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7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
N/A
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Unul din cele mai importante lucruri pe care le-am dobândit,
pe lângă cunoștințele teoretice și practice a fost o diplomă de
studii superioare. Și aș vrea să subliniez acest lucru pentru că
tinerii din ziua de astăzi sunt bombardați cu fraze precum “Nu e
important să ai o facultate, important este ce știi”. Și chiar dacă
există un oarecare adevăr în aceste vorbe, ei ar trebui totuși să
știe că lipsa unor studii superioare îi va afecta major din punct de
vedere profesional după o perioadă de timp. Poate veți putea la
început să accesați roluri stimulante și bine plătite, mai ales dacă
alegeți să lucrați în IT, dar avansarea viitoare în carieră și implicit
împlinirea dumneavoastră din punct de vedere profesional vor
depinde foarte mult de studiile universitare pe care le veți avea.
Nici nu menționez aici carierele unde ești condiționat direct de
absolvirea unor studii superioare în domeniu. Iar după părerea
mea, Universitatea Româno-Americană este un loc potrivit
pentru acest lucru.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Am cochetat de multe ori cu această idee, însă nu am putut
niciodată să mă desprind de aceste locuri și de oamenii de
lângă mine. Sper să putem în viitor să creăm un loc propice
pentru întoarcerea tuturor oamenilor de o calitate profesională
extraordinară, care acum lucrează și produc valoare pentru alte
țări care au putut să le ofere mai mult.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Mult prea rar și prea puțin. Păstrăm în special legătura online.
Sper să îi pot vedea mai des în viitor.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Nu, momentan nu am nici o legătură profesională cu
Universitatea. Am descoperit însă de-a lungul timpului că am
afinități în direcția mentoratului profesional. Dacă vreodată
Universitatea va considera că aș putea contribui la dezvoltarea
unei noi generații de specialiști o voi face cu plăcere.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Cu multă plăcere.
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Claudia ENE
Marketing Manager
Mandy Foods International

Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Management-Marketing, specializarea
„Marketing” (2007-2010)
Masterat „Marketing în Afaceri” (2010-2012)

Î

n prezent, sunt Marketing Manager în industria FMCG,
în cadrul companiei Mandy Foods International. Am fost
atrasă de această industrie după o experiență de 5 ani (în
perioada 2015-2020) în cadrul grupului Prodal 94, producătorul
Stalinskaya, lider de piață de peste de 20 ani în industria de
băuturi alcoolice, categoria vodka. Mi-am început activitatea ca
specialist în domeniul marketing unde – datorită creativității de
care dispun, dar și dorinței mele de a pune în aplicare cât mai
multe cunoștințe acumulate în marketing, la care trebuie să
menționez și susținerea angajatorului – am reușit să performez
în această industrie, să organizez sute de evenimente reușite,
branding customizat pentru o gamă largă de produse și am fost
promovată ulterior în cadrul companiei, ca: Brand Manager,
Events Manager, National Horeca Manager și Trade Marketing
Manager.
Ca om de marketing, activitatea în care performez îmi dă șansa
de a lucra cu „frumosul” într-un „haos organizat”, pot strecura
printre deadline-uri și bugete limitate acea doză de originalitate
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și culoare brandurilor/serviciilor pe care le coordonez. Am
învățat că nimic nu este imposibil, că dacă îți dorești cu adevărat
ceva și îți canalizezi toata energia în acea direcție, la care adaugi
și puțină pasiune, vei ajunge acolo unde îți propui.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Prima mea opțiune a fost Facultatea de Management-Marketing
din cadrul Universității Româno-Americane, specializarea
Marketing, la care m-am și înscris imediat după finalizarea
liceului, în anul 2007. Menționez că provin dintr-un oraș mic de
provincie, iar în anii terminali de liceu nu am fost foarte bine
informați cu privire la universitățile la care ne-am fi putut înscrie
sau la oportunitățile de carieră pe care aceste studii ni le-ar fi
putut oferi. Îmi amintesc, în schimb, că am văzut o emisiune
la TV în care erau prezentate diferite universități, printre care
și URA. Acela a fost momentul în care am intrat pe site-ul
universității și am decis că profilul meu corespunde specializării
de Marketing din cadrul Facultății de Management-Marketing.
În același timp, părinții mei mă sfătuiau că ar fi mai sigur pentru
viitorul meu dacă aș absolvi o facultate de stat, fapt pentru
care a trebuit să mă înscriu și la ASE, unde am fost admisă la
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Am
urmat un semestru cursurile ambelor universități, timp în care
am putut să compar, prin propriile mele filtre, modalitățile de
predare, materiile, profesorii, sălile de clasă, cât și studenții. La
finalul primului semestru am luat decizia fermă de a renunța
la ASE și de a continua studiile doar la Marketing, la URA. Cu
această ocazie „am făcut un pariu” cu părinții mei, prin care le
promiteam că „voi reuși în viață și dacă voi absolvi o universitate
particulară, continuând să aprofundez studiile într-un domeniu
în care mă regăseam foarte mult”.
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2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Mi-au plăcut mai multe cursuri în cadrul Universității, dar dacă
ar fi să aleg, aș opta pentru „Cercetări de marketing”. Pentru că
am avut ocazia să fac o comparație între URA și ASE, m-au atras
mai mult cursurile URA pentru că erau interactive, ni se preda
și în modul clasic, cu care eram obișnuiți din liceu, dar și întrun mod mai modern, mai interactiv, cu prezentări Powerpoint,
cu materiale de curs și aveam de făcut, constant, proiecte, atât
individuale, cât și în echipe cu colegii.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cel mai drag profesor mi-a fost domnul profesor univ.dr. Mihai
Papuc, pe care l-am și ales ca îndrumător la lucrarea de licență
și cea de disertație. Era profesor de Marketing și Cercetări de
marketing, un domn foarte calm, sobru, elegant, care impunea
respect din prima clipă în care pășea în sala de curs.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Deși am avut o relație foarte bună cu colegii mei, nu am păstrat
o legătură foarte strânsă. Acest lucru s-a datorat faptului că o
mare parte din colegi s-au întors în orașele din care proveneau,
unde fie au afacerile proprii, fie au preluat business-urile
părinților, iar alții au plecat din țară.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Au fost multe momente frumoase. Îmi amintesc că Universitatea
ne oferea oportunitatea ca atunci când aveam prezențe la
toate cursurile și seminariile și obțineam note bune la teste și
proiecte, să puteam „scăpa” de examenele din sesiunea oficială;
astfel, ne puteam bucura de o vacanță prelungită față de restul
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studenților. Am profitat din plin de acest avantaj pentru a
petrece timp de calitate cu colegii mei, la club sau în diferite
vacanțe.
Iar dacă ar fi să clasez, cea mai frumoasă amintire pe care o
am din timpul facultății a fost în anul II, când profesoara mea
preferată de la seminar, Cristina Neagoe, mi-a propus să fac
parte din comisia de corectare a lucrărilor din cadrul Olimpiadei
Naționale de Marketing pe care universitatea o găzduia în acel
an. M-am simțit privilegiată să contribui la evaluarea lucrărilor,
mai ales că în mai puțin de un an urma să îmi susțin și eu propria
lucrare de absolvire. Acest lucru mi-a fost foarte util ca sursă de
inspirație în alegerea temei.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
După ce am renunțat la ASE și timpul mi-a permis, mai exact
începând cu semestrul II, anul I, m-am angajat part-time. Îmi
amintesc că programul cursurilor era destul de lejer și acest
lucru ne permitea să avem și un job part-time (menționez că am
fost studentă la zi). Avantajul meu a fost că primul job a fost de
operator call-center pentru o firmă de curierat care avea sediul
în curtea din imediata apropiere a campusului URA. Intership-ul
l-am făcut în anul următor, ca telemarketer, la o altă companie
care comercializa sisteme profesionale de fitness și recuperare
medicală, Power Plate International, unde am și rămas angajată
timp de mai bine de 2 ani (timp în care am pus în practică și
cunoștințele de marketing acumulate la cursuri).
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job full-time după absolvire a fost ca Store Manager la
Koton, unde lucram în ture, astfel încât în zilele libere să pot
ajunge și la cursurile de master.
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8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
În primul rând, sistemul de învățământ al Universității mi-a
dezvoltat creativitatea. Faptul că eram implicată des în diferite
proiecte/lucrări atât la seminar, cât și la curs m-a ajutat să pun
în practică majoritatea informațiilor acumulate, în special în
momentele în care informația primită la cursuri era una„recentă”.
Un alt aspect important care mi-a fost de ajutor a fost faptul
că trebuia să ne susținem proiectele în fața colegilor; astfel, am
trecut ușor peste tracul de a vorbi în public. Tot în cadrul acestor
proiecte am învățat ce înseamnă munca în echipă, sesiunile de
brainstorming, deadline-urile.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Aș fi avut ocazia să plec în timpul facultății cu bursele de
studii Erasmus, dar am aflat prea târziu de înscrieri și nu m-am
încadrat în timp. Cred că acesta ar fi singurul regret pe care
îl am din timpul facultății, pentru că îmi amintesc că una din
colegele mele a studiat un semestru în una din țările nordice,
de unde s-a întors cu o experiență foarte interesantă, în urma
proiectelor în care a fost implicată. Îmi amintesc că ne povestea
ceva despre un experiment cu un pop-up store și un produs pe
care ea îl propusese spre vânzare în campus; făcuse și vânduse
socată studenților de acolo. Acest proiect implica branding și
practic te învăța să treci prin toate etapele ciclului de viață al
unui produs; pentru proiect primeai și notă la acea materie de
studiu, la care se adăuga avantajul schimbului intercultural.
În rest, mi-am dorit mereu să rămân în țară, lucru pe care îl fac
și în prezent.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Cu foștii colegi m-am mai întâlnit ocazional; cu unul din ei
am și lucrat o perioadă de timp la unul din joburile avute. Cu
profesorii nu m-am întâlnit; în schimb, l-am contactat la câțiva
ani după absolvire pe dl. profesor Mihai Papuc, pentru a mă
consilia cu privire la oportunitățile unui doctorat în marketing;
domnul profesor a fost foarte amabil și mi-a explicat exact care
ar fi pașii și oportunitățile, însă timpul nu mi-a mai permis să mă
mai înscriu.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
În prezent nu am legături profesionale cu Universitatea, ci doar
o imensă recunoștință pentru tot ce mi-a oferit.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Da, cu siguranță mi-aș dori să colaborez cu Universitatea și,
dacă locul de muncă îmi va permite, să pot ajuta studenții cu
burse sau sesiuni de practică.
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Constantin ROTARIU
Cofondator & Chief Strategy Officer
BTR Exchange/BitCoinRomania

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Informatică Managerială (1999-2003)
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne
și Internaționale (1998-2002)

C

onstantin este un om de afaceri cu 20 de ani experiență
în domeniile piețelor financiare și dezvoltare de software.
Începând cu anul 2013, Constantin a revenit în România
după ce 10 ani a locuit în Vancouver, Canada și, alături de fratele
lui, George Rotariu, a pus bazele companiei „Bitcoin Romania“,
primul – și, în prezent, cel mai mare – exchange crypto din țară.
În prezent, compania are peste 150.000 de clienți. Firma deține
și o rețea de 27 ATM-uri la care clienții pot tranzacționa monede
virtuale, iar planul este să ajungă la 100 de ATM-uri în viitorul
apropiat.
Între anii 2011 și 2013, Constantin a lucrat ca Senior Microsoft
Business Intelligence Consultant la „Quasar Inc.“, unde s-a ocupat
de analiza, definirea și implementarea soluției Customer
Analytic Self-serve folosind SQL Server Analysis Services,
Integration Services, SS database și SharePoint pentru un client
din industria de telecomunicații, reducând la ore și minute
procese care până atunci durau zile întregi.
Constantin a lucrat ca Business Intelligence Specialist la companii
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ca:„Digital Ocean Marketing“ (2008-2010),„Riptown/Fiver Media
– BODOG“ (2007-2008), „Metro Group Information Technology“
(2006-2007), unde a contribuit major la dezvoltarea proceselor
de lucru, folosind tehnologii precum: SQL Server 2008,
Omniture Site Catalyst & Discovery, DB2, Data Stage, Business
Objects, Teradata, MicroStrategy, Oracle OCJ4, Eclipse 3.0 Struts
Framework.
În perioada 2004-2006, a ocupat poziția de Senior Business
Intelligence Consultant la „Phoenix Software Services“, unde a
avut clienți importanți ca „Orange“, „A&D Pharm“, „BRD Société
Générale“.
Din 2000 până în 2004, Constantin a lucrat ca Senior Consultant
la „Syb Consulting“, unde începuse ca programator pe
timpul studenției. Student fiind, s-a angajat ca programator
la „InvestProd“ (1999-2000), unde s-a ocupat de analiza și
concepția sistemelor software (SSADM) și a administrat rețeaua
locală.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Dorința mea inițială a fost să lucrez în domeniul aplicării legii,
ceea ce m-a determinat să aplic la Academia de Poliție, dar
nu s-a întâmplat să studiez acolo. Am decis să mă înscriu la
Universitatea Româno-Americană. La vremea aceea, nu îmi
era foarte clar în ce domeniu doream să lucrez și, astfel, în anul
1998, am început cursurile Facultății de Relații Comerciale și
Financiar Bancare Interne și Internaționale, absolvindu-le în
anul 2002. Deoarece aveam și o afinitate către programare, în
anul 1999 m-am înscris și la a doua facultate, cea de Informatică
Managerială, pe care am absolvit-o în anul 2003.
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2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Primul curs a fost unul de economie. Îmi amintesc că profesorul
era foarte strict cu studenții și din când în când citea din niște
notițe mici pe care le avea în buzunarul de la sacou și la care tot
făcea referire.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cel mai drag mi-a fost Decanul Facultății de Informatică
Managerială, prof.univ.dr. Virgil Chichernea. Era un om pozitiv,
la care oricine putea observa dorința de a ajuta neîncetat. Te
încuraja tot timpul să avansezi și să ai rezultate.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Pe parcursul facultății, am avut mai mulți prieteni, dar acum pot
spune că am păstrat legătura doar cu câțiva. Iată-i pe unii dintre
aceștia:
• Adina Costiuc (născută Crangea), care a plecat din
România și trăiește în Vancouver, în Canada, unde am locuit și
eu timp de zece ani;
• Costin Croitoru, cu care am cele mai multe amintiri
frumoase din timpul facultății;
• Ștefan Vuza, despre care pot vorbi o zi întreagă pentru
că țin minte foarte bine cum dădea multe sfaturi grupului
nostru. Având, la acea vreme, afacerea lui proprie, era un model
pentru noi: datorită exemplului pe care ni-l dădea, ne gândeam
tot timpul la cum să ne construim o firmă și mai puțin la a lucra
pentru altcineva.
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5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Am avut un grup de prieteni cu care am fost în multe vacanțe,
dar ne-am îndepărtat după absolvire, deoarece unii au plecat
în Canada, iar alții și-au făcut familie. Grupul nostru se întâlnea
în perioada sesiunii, ori la mine acasă, ori la unul dintre noi și ne
pregăteam împreună. Ne susțineam unii pe alții.
Prima „afacere“ am făcut-o împreună cu trei colegi, dar a rămas
doar o idee pe hârtie pentru că nu ne-am dus s-o și înregistrăm
la Registrul Comerțului. Am petrecut multe nopți albe tot
gândind-o și dezbătând cine se va ocupa de marketing, cine
de finanțe etc. Dar când mă gândesc acum la acele vremuri, nu
îmi mai amintesc ce servicii intenționam să oferim. Important
de menționat este că ne-am folosit de cunoștințele căpătate în
facultate pentru a creiona Actul Constitutiv, iar acel prim pas
chiar a fost ca și cum am fi construit prima noastră afacere,
încercând să aplicăm teoria în practică.
Tot legat de afaceri, îmi aduc aminte de Ștefan Vuza (acum
locuiește la Cluj, dar de origine este din Piatra Neamț). El era cu
câțiva ani mai mare decât mine și tot timpul ne spunea „băieți
și fete, orice firmă pe care o începeți acum va fi un succes“. Erau
foarte multe oportunități atunci, dar și multe necunoscute,
precum și multe, multe riscuri.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Primul meu job a fost de programator (la „Invest Prod“, o firmă
de termopane) în FoxPro și Visual Basic. Am mai lucrat și pentru
o firmă de turism, ca ghid pe autocar cu români care călătoreau
în Italia și Elveția. Am fost angajat imediat când le-am spus că
vorbesc limba germană, iar cel care se ocupa de angajări credea
că în Elveția se vorbește doar germana, deci m-a angajat pe acel
criteriu. Al treilea job din timpul facultății a fost în vara anului
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2001, când am lucrat la „McDonald’s“ în Tuttlingen, Germania.
Țin minte foarte bine acea perioadă pentru că, înainte de a-mi
termina cele trei luni în Germania, a avut loc atentatul de la
New York Trade Center (9/11), iar acel șoc îți aduce în minte tot
felul de detalii.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Pe când eram încă student, mi-a fost recomandat, de către bunul
meu coleg, Costin Croitoru, un interviu cu fondatorul firmei „Syb
Consulting“. El lucra deja acolo și era mulțumit de job. Și mie
mi-a plăcut să lucrez în acea firmă; am lucrat acolo între ianuarie
2000 și iunie 2004. La început, am lucrat pe suport tehnic, iar
ușor, ușor am devenit consultant pe produsele Sybase și am
fost trainer/instructor și dezvoltator de aplicații în PowerBuilder
7/8/9, Adaptive Server Anywhere 7/8/9, InfoMaker 8/9 Controls.
Printre clienții principali au fost: „Wiener Städtische Group“,
„Atlassib Insurance“, „Mathesis Foundation“, „Cegedim Group“
și „CTCE“.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Faptul că am studiat informatica în Universitate m-a ajutat în
tot ce am făcut după absolvire. Evident, practica în joburile
de programator m-a ajutat cel mai mult, dar fără orientarea
obținută la Universitatea Româno-Americană de la un grup de
colegi și profesori, nu aș fi știut în ce direcție s-o iau.
Ceea ce fac acum este o combinație între tehnologia informatică
și domeniul financiar. Aceasta reprezintă o continuare a studiilor
de la cele două facultăți: Facultatea de Informatică Managerială
și Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne
și Internaționale.
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9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Da, m-am gândit, și chiar am plecat în Vancouver, Canada. Dar
m-am întors după zece ani pentru că îmi era dor de țară, de
familie și doream să pornesc firma actuală alături de fratele
meu mai mic.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Imediat după absolvire, ne-am dus fiecare pe drumul lui și eram
cu toții orientați spre carieră și spre a genera venituri. Acum,
când mă gândesc la ce prietenii frumoase se legaseră, m-aș
duce înapoi în timp și aș face un efort mai mare de a continua
prieteniile. Ar fi fost bine dacă ne-am fi făcut toți timp măcar o
dată pe lună sau pe an să ne revedem.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Sunt mentor la „URA Accel“, primul accelerator universitar din
România. Prin intermediul proiectului, studenții Universității
Româno-Americane vor învăța cum să valideze o idee, să
dezvolte un produs, să îl testeze în piață, vor învăța cum să
aplice marketing-ul într-un business real.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Da, mi-ar plăcea să ofer mentorat unor studenți sau recent
absolvenți merituoși, pe timpul și resursele mele. Doresc să
încurajez toți absolvenții Universității Româno-Americane să
considere cu seriozitate mentoratul, ca posibilitate de a-i învăța
pe alții, pentru că este cel mai valoros lucru pe care îl pot face
pentru studenți și recent absolvenți.
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Eduard Cristian
SIMIONESCU
General Manager
GrECo Romania Sucursala București
Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Masterat „Dreptul Afacerilor” (2002-2004)
Facultatea de Drept, Universitatea București (1996-2000)

E

duard este Director General la GrECo Romania din anul
2010. GrECo Group este o corporație internațională de
renume care furnizează companiilor servicii de consultanță,
intermediere în asigurări-reasigurări și management de risc.
Eduard a intrat în industria asigurărilor în anul 2000, imediat
după absolvirea studiilor la Facultatea de Drept. În perioada
2000-2010 a lucrat în cadrul Marsh România. Din dorința de a-și
continua specializarea în științele juridice, Eduard s-a înscris
și a absolvit un Masterat în Dreptul Afacerilor la Universitatea
Româno-Americană în perioada 2002-2004.
În ultimii 20 de ani, Eduard a participat periodic la diverse
cursuri/conferințe de vânzări sau tehnice în domeniul riscurilor
și asigurărilor, organizate de furnizori interni sau externi, în
România sau în afara țării (Londra, Paris, Viena, München,
Lisabona etc).
Eduard a fost preocupat întotdeauna și de latura sa personală,
interioară. Astfel, a urmărit să-și perfecționeze abilitățile
care vizează inteligența emoțională, empatia, compasiunea.
A participat la cursuri sau conferințe organizate de diverși
furnizori certificați cum ar fi TMI sau Extreme Training. Eduard
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deține o Diplomă de Director Vânzări și de Formator (Trainer),
întrucât își dorește ca, la un moment dat, să împărtășească din
experiența sa tinerilor interesați.
Eduard a participat la conferințele „Brand Minds Bucharest“ în
anii 2018 și 2019, precum și la „Lupul de pe Wall Street“ (Jordan
Belfort) în anul 2014.
Eduard a fost implicat în mai multe proiecte de responsabilitate
socială, atât din poziția deținută la GrECo, cât și personal. Eduard
a sponsorizat și sprijinit diverse fundații, asociații și proiecte.
Doar pentru a enumera câteva dintre acestea, pot fi menționate:
„Hospice Casa Speranței“, „Mia’s Children“ și „Asociația Dăruiește
Viață“. Un proiect deosebit a fost susținerea echipei Universității
Tehnice din Cluj, care a câștigat un premiu la prestigioasa
competiție „International Seismic Design Competition“.
Începând cu anul 2020, Eduard a fost ales membru în Consiliul
Director al UNSICAR, asociația profesională a intermediarilor
și consultanților în asigurări din România. Din această poziție,
Eduard își propune să dezvolte legături mai strânse între
mediul de afaceri și cel de învățământ universitar, precum și să
dezvolte proiecte comune pentru atragerea tinerilor absolvenți
în industria financiară nebancară.
Eduard este speaker la diverse conferințe și forumuri de
specialitate, precum și membru al unor cluburi și asociații de
business.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Am ales de la început Universitatea Româno-Americană. Mi
s-a părut, la acel moment, că oferă cel mai valoros și mai bine
structurat program de Master în Dreptul Afacerilor care exista
în București. Am cercetat puțin și istoria Universității și țin
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minte că mă atrăgea ca un magnet componenta americană din
denumirea universității.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Primul curs a fost cel de Drept privat. Îmi amintesc că doamna
profesoară era strictă cu studenții. Nu eram foarte mulți studenți
în grupă, ceea ce mi-a plăcut deoarece, astfel, am stabilit o
legătură mai apropiată cu unii profesori.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Toți profesorii mi-au fost dragi.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Prietenii au fost, însă, din păcate, ele au durat doar pe perioada
cursurilor. Fiind la masterat, toți dintre noi aveam unul sau
două joburi și recunosc că nu prea aveam timp să consolidăm
relațiile. Poate vom relua legătura cu ocazia unei revederi.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
O amintire pe care am păstrat-o mereu vie până în ziua de azi
a fost că vedeam cum se înălța noul sediu al Universității și știu
că-mi imaginam cum ar fi fost să studiez acolo, în acea clădire
nouă, modernă. Știu că treceam după-amiaza și mă uitam cum
se lucrează pe șantier gândindu-mă ce standarde înalte de
educație, ce laboratoare și săli de conferințe vor avea studenții
în noua clădire. Lucru care s-a și întâmplat relativ repede după
absolvirea mea. Învățământul de performanță necesită în ziua
de azi dotările și echipamentele adecvate. Numai astfel tinerii
pot asimila cunoștințe și pot aduce progresul în societate.
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6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Sigur. Lucram și chiar intens. Aveam un job full time.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Când m-am înscris la Master aveam deja job.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Cu siguranță, Universitatea mi-a creat competențele necesare
pe piața muncii. De fapt, orice formă de pregătire, dacă este
bine făcută, aduce un plus de valoare.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Nu, nu am plecat niciodată din țară ca să lucrez. Am cochetat
cu ideea, însă cred că România oferă destule oportunități celor
interesați să le descopere.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Imediat după absolvire, am plecat fiecare pe drumul lui și
eram cu toții orientați spre carieră. Ar fi interesantă și utilă o
reîntâlnire.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Nu.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Da, mi-ar plăcea să ofer mentorat unor studenți merituoși.
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Doresc să încurajez toți absolvenții Universității RomânoAmericane să considere cu seriozitate mentoratul. Generația
mea nu a avut acces la astfel de programe; de aceea, invit toți
tinerii din ziua de azi să se informeze și să aplice la programele
care li se potrivesc cel mai bine. Tinerii au nevoie de un ghidaj în
carieră, de câteva îndrumări despre cum să se dezvolte în plan
personal și profesional.
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Eliza CHIRILĂ
(căs. CHIRILĂ-POP)
Country Manager
American Councils for International
Education
Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Drept (2011-2015)
Masterat „Drept și Relații Internaționale” (2015-2016)

E

liza este Director Executiv al Reprezentanței American
Councils for International Education în România, încă
din anul 2015. A fondat de la zero această organizație în
România, iar în cei 6 ani de activitate a implementat numeroase
programe pentru tineri, finanțate de Departamentul de Stat
al SUA și Ambasada SUA în România. De asemenea, Eliza este
curator al Global Shapers Bucharest Hub, o inițiativă a World
Economic Forum, pentru mandatul 2021-2022.
Eliza este absolventă a programului de licență Drept din cadrul
Universității Româno-Americane, în calitate de șef de promoție.
În perioada 2015-2016 a urmat și programul de masterat „Drept
și Relații Internaționale”. În perioada studenției, Eliza a fost
președinte al Clubului Studenților din Universitatea RomânoAmericană și membru al Senatului Universitar.
Eliza este pasionată de zona de educație și de lucrul cu tinerii,
astfel că în anul 2018 a fondat asociația rurală „YEP – Descoperim
Împreună”, ce lucrează pentru tinerii și copiii din județul Neamț.
A fost Delegat de Tineret al României la ONU (în mandatul
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2013-2014) și a făcut parte din organizații precum Uniunea
Studenților din România (coordonator al Departamentului de
Relații Internaționale) și Forumul Tinerilor din România. Are o
experiență vastă în organizarea de evenimente pentru tineri
și adolescenți și a facilitat numeroase sesiuni de training pe
subiecte precum management de proiect, public speaking,
leadership sau cetățenie activă, atât în contexte naționale, cât
și internaționale. Eliza este formator acreditat și susține sesiuni
de training pentru liceeni, în cadrul programelor PROEDUS
București.
A primit numeroase distincții și aprecieri, precum titlul de
Ambasador de Tineret al Județului Neamț, dar și distincția de
Angajatul Anului la nivel global, în cadrul American Councils for
International Education.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Inițial nu am dorit să mai aplic la nicio altă universitate, dar
ulterior am aplicat și la Facultatea de Drept a Universității din
București. O vreme mi-am dorit să urmez cursurile unei facultăți
de comunicare sau de științe politice, dar în cele din urmă am
ales domeniul juridic.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cred că primul curs a fost cel de Drept Roman și păstrez cu
drag amintiri de acolo, pentru că domnul profesor era foarte
carismatic și expresiv. Apoi, cursurile cele mai dragi au fost cele
de Drept Internațional, Dreptul Familiei, Sociologie și Negociere.

59

3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Ce întrebare dificilă; am avut mai mulți profesori dragi de-a
lungul anilor de facultate, dar cred că cel mai tare mi-a ajuns la
suflet domnul profesor George Măgureanu. Probabil pentru că
punea mereu un pic de suflet extra în predare și pentru că ne-a
dat deseori și lecții importante de viață, încurajări și sugestii.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Cu siguranță! Cei mai dragi prieteni de astăzi sunt prieteni
cunoscuți în facultate, în cadrul activităților din Clubul
Studenților. Păstrez relații foarte apropiate cu mulți dintre ei, ne
vedem des și ne bucurăm de experiențe frumoase împreună.
Cea mai bună prietenă a mea și nașa fiului meu este, de altfel,
o prietenie legată în facultate. Iar ce este și mai frumos este că
am păstrat prietenii și colaborări și cu foștii mei profesori sau cu
profesori de la alte facultăți, pe care i-am cunoscut în context
extracurricular.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Cred că ar fi mai multe momente, dar primul care îmi vine în
minte este legat de conferințele Modele pentru TINEri și de
edițiile în care sala Aula Magna era plină cu studenți veniți să se
bucure de invitații noștri. Apoi îmi mai vin în minte campaniile
caritabile de Crăciun, pentru că puneam multe zâmbete pe
chipurile unor copii nevoiași. Și, desigur, momentul în care am
absolvit ca șef de promoție și am avut ocazia să mă adresez
tuturor celor prezenți la festivitate. Mereu m-am bucurat să pot
fi prezentă la festivitățile de început de an, pentru a-i încuraja
pe boboci și pentru a le vedea sclipirile din ochi.
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6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Anii facultății au fost extrem de ocupați pentru mine. Am făcut
practică la Ministerul Afacerilor Externe, dar și în alte instituții,
iar din 2015 am avut și un job full-time la Consiliile Americane
pentru Educație Internațională. Pe tot parcursul studiilor am
mai avut și alte job-uri, în varii proiecte europene. De asemenea,
în perioada 2013-2014 am fost Delegat de Tineret al României
la ONU, ceea ce a inclus și 2 deplasări de lungă durată în Statele
Unite ale Americii și le sunt și acum foarte recunoscătoare
profesorilor pentru înțelegere și ajutor.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job de după absolvire a fost într-un proiect european,
la Forumul Tinerilor din România, organizație pentru care
voluntariasem anterior. Apoi, la foarte scurt timp a apărut cel ce
este și job-ul pe care îl am astăzi și anume, Country Manager la
Consiliile Americane pentru Educație Internațională. L-am găsit
întâmplător, în online, în variile mele incursiuni de informare.
Mi s-a părut foarte interesant, am aplicat, au urmat 2 interviuri
cu echipa din SUA și apoi a început o super aventură.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Universitatea, prin programele sale, prin profesori și mai ales
prin parteneriatele avute, m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt.
Am învățat aici cum să organizez proiecte de succes de la zero,
cum să manageriez echipe mari de voluntari și inclusiv cum să
mă promovez mai bine pe mine, ca viitor profesionist pe piața
muncii. De asemenea, în anii de facultate mi-am dezvoltat
foarte mult abilitățile de formator și de vorbitor în public.
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9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
M-am gândit de numeroase ori să fac asta și încă mă mai
gândesc uneori. Am plecat în cele din urmă în Maryland, SUA,
cu un program de tip Work & Travel, în vara anului 2012, pentru
3 luni. Am intenționat apoi să aplic pentru o bursă de studii
Erasmus, dar nu am făcut asta și cred că rămâne singurul regret
din anii studenției. De asemenea, plecam foarte des, pentru 1-2
săptămâni, în schimburi interculturale, în Europa și Asia. Acum,
prin prisma activității mele, deplasările cele mai dese sunt în
SUA și în Ucraina.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Da! Cred că mai des cu foștii profesori, ce-i drept. Pe unii dintre
foștii colegi i-am revăzut cu ocazia unor evenimente importante
din viețile noastre și păstrăm legătura în online. Oricum, chiar
îmi este dor de toți.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
După absolvire am păstrat o relație apropiată cu universitatea,
unde am revenit mereu cu drag. URA a fost și este partener de
încredere al programelor American Councils, iar pentru aceasta
îi voi fi mereu recunoscătoare. De altfel, primul mic birou al
acestei organizații în România a fost chiar în sediul URA.
Țin mereu ateliere de vorbire în public și leadership pentru
liceeni, în cadrul programelor oferite de URA și mă bucur să
pot face asta. Mi-aș dori să am o relație și mai apropiată cu
universitatea și, poate chiar să am un curs pentru studenți, date
fiind materiile nou-abordate și pregătirea mea ca formator.
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12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Absolut.
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Gabriel BIRIȘ
Co-managing/Founding Partner
BIRIS GORAN Law Firm

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Drept (1995-2000)

G

abriel Biriș este unul dintre partenerii fondatori ai
firmei de avocatură Biriş Goran, avocat de business,
recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni specialiști
în fiscalitate din România. Gabriel are o experiență de peste
25 de ani în toate aspectele fiscalității, oferind consultanță cu
privire la conformitate, inspecții fiscale și litigii fiscale. Gabriel
și-a început cariera în consultanță în 1995 la Coopers&Lybrand,
ulterior alăturându-se echipei Haarmann Hemmelrath, unde a
condus practica de consultanță fiscală și juridică până în 2004.
În 1995 a devenit și studentul Facultății de Drept din cadrul
URA (după ce în 1995 absolvise Facultatea de Electronică și
Telecomunicații din cadrul Universității Politehnica București).
A absolvit facultatea în anul 2000, an în care a fost și admis
în Baroul București. În iulie 2002 a devenit unul dintre primii
români admis „equity partner” într-o firmă internațională de
consultanță, înainte chiar de a promova examenul de definitivat
în avocatură, în noiembrie 2002. În 2005 s-a alăturat echipei unei
alte case de avocatură multinaționale (Salans, acum Dentons),
pentru ca din 2006 să înființeze propria firmă de avocatură, Biriș
Goran, care acum are o echipă solidă de 70 de colaboratori, din
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care 50 avocați și consultanți fiscali.
Pe lângă cariera profesională, Gabriel este cunoscut și
pentru eforturile depuse pentru modernizarea legislației
și administrației fiscale, în sprijinul mediului de faceri din
România. A fost la originea introducerii în 2002 a procedurii de
rambursare cu control ulterior a TVA (măsură ce a fost recent
generalizată), a participat activ la introducerea cotei unice de
16% în 2004, a determinat reformarea modului de calcul al
impozitului pe clădiri în noul Cod fiscal (2015) și a contribuit
la introducerea consolidării fiscale la impozitul pe profit pentru
grupurile de companii românești în 2020.
În 2014 s-a implicat activ în elaborarea Pactului pentru
fiscalitate, un parteneriat între organizații de business (AOAR,
CIS, RBL, Concordia, CCIR) și Academia Română, în fapt un apel
către partidele politice de a asigura un cadru fiscal modern,
predictibil, bazat pe așezarea echitabilă a sarcinii fiscale, fără
scutiri sau tratamente preferențiale pentru anumite categorii
de contribuabili.
Între decembrie 2015 și septembrie 2016, Gabriel a deținut
funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice,
însărcinat cu legislația fiscală. Este responsabil pentru lărgirea
sferei de aplicare a share option plan, introducerea regimului
special de TVA pentru agricultori, eliminarea ROI, dar și pentru
reformarea CAS, CASS, „mutarea contribuțiilor” de la angajator
la angajat în 2018 fiind făcută după o idee ce îi aparține. În
iulie 2016 a reprezentat România la Kyoto la lansarea Planului
Anti-BEPS al OECD, o adevărată schimbare de paradigmă în
fiscalitatea internațională.
În ultimii ani, Gabriel s-a implicat activ în Ready Nation Ro, un
ONG românesc susținut de Ready Nation US, care are ca scop
determinarea de politici publice solide în domeniul educației
timpurii, recent aprobatul credit fiscal pentru creșe și grădinițe
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sau includerea educației timpurii în Strategia Națională de
Apărare (2020), fiind rezultatul direct al implicării sale. Ultimele
14 ediții ale publicației Chambers Europe îi confirmă reputația,
catalogându-l drept „highly recommended”.
Gabriel este autorul a două cărți de fiscalitate: „Despre
Fiscalitate și Competitivitate” și „Despre Fiscalitate și Bun Simț”,
ambele publicate în 2012. Este coautor al lucrării „Controverse
în fiscalitate”, publicată în 2011.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
În 1993, pe când eram student la Electronică, am vrut să mă
înscriu la REI/ASE; descoperisem că nu prea îmi doresc să
devin inginer, îmi plăcea economia. Nu am mai făcut-o și
ulterior, având șansa să primesc un job în departamentul de
taxe al Coopers&Lybrand, am decis să mă înscriu la Drept la
Universitatea Româno-Americană, ceea ce am și făcut în 1995,
dar nu la zi, ci la învățământ fără frecvență, programul de lucru
făcând imposibilă participarea la cursuri.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cel mai interesant a fost, evident, cursul de Drept fiscal –
bugetar al profesorului Șaguna, având și legătură directă cu
ceea ce deja profesam. Și lucrarea de licență am ales-o tot la
fiscal – Impozitul pe venit, „prinzând” chiar anul în care România
a introdus impozitul pe venitul global.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Făcând cursurile la fără frecvență, îmi este mai greu să identific
un profesor anume.
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4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Nu prea, îmi întâlneam colegii doar în week-endurile în care se
organizau cursuri sau la examene.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
În anul III am făcut un “tur de forță”, promovând toate examenele
în sesiunea de iarnă. Rămâne o experiență frumoasă (și intensă!),
chiar dacă obiectivul de a face 2 ani într-unul nu a fost atins.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Toți cei 5 ani am fost angajat full-time, mai întâi la
Coopers&Lybrand (devenită în 1998 PWC, ca urmare a fuziunii
cu PriceWaterhouse) și mai apoi la Haarmann Hemmelrath,
firmă care avea 25 de birouri în 15 țări.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Cum spuneam și mai sus, am lucrat full-time pe toata durata
facultății. Pot spune că mai degrabă am făcut facultatea care
corespundea cu job-ul meu decât că am făcut-o ca să îmi găsesc
un job, ceea ce trebuie să recunosc că a fost un privilegiu pe
care nu mulți l-au avut. Așa erau însă atunci vremurile, foarte
mulți din cei care am început o facultate înainte de Revoluție
am început să activăm în profesii cu totul diferite față de cele în
care am absolvit.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Dificil de răspuns, mai ales în contextul în care la absolvire
(2000) eram deja senior manager într-o firmă internațională
de consultanță multidisciplinară (avocați, auditori, consultanți
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fiscali), firmă în care am și devenit equity partner ulterior. Este
însă evident că a ajutat la consolidarea bazei de cunoștințe pe
care mi-am construit ulterior cariera.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Niciodată nu am luat în calcul plecarea în străinătate. Am avut
și șansa ca primul meu job (1995) să fie într-o firmă uriașă, în
care am învățat imens, atât din job-ul zilnic (learning by doing),
cât și din cursurile la care eram trimis periodic. Am lucrat cu
personalități puternice, care mi-au influențat cariera, atât colegi
cât și clienți. Odată ce am înțeles cum merg lucrurile, am început
să mă implic serios în determinarea de schimbări în legislație
sau administrație care să îmbunătățească calitatea mediului
de afaceri, să facă România atractivă pentru investitori români
sau străini, iar reușitele m-au motivat să continui și în această
direcție. Evident, și faptul că am primit și salarii excelente pentru
acea vreme a avut un rol în faptul că niciodată nu am considerat
plecarea o opțiune.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Cu unii da, în activitatea profesională, atât foști colegi cât și foști
profesori.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Nu am legături profesionale cu URA, dar am participat în
calitate de invitat la câteva evenimente unde am ținut prelegeri
studenților și aș repeta oricând astfel de experiențe dacă sunt
invitat.
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12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
În fiecare an primim studenți în practică (drept, fiscal), din care
unii ne devin colegi după absolvire. M-ar bucura să putem avea
colegi de la URA.

69

George BRUMĂ
Antreprenor – Director
L’Optique

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional (1996-2000)
Masterat „Marketing și comunicare”, Academia de Studii Economice
București (2000-2002)
Professional Development Program Europe – Strategic Management,
Cornell University, SUA (2006)
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eorge este un profesionist prin excelență. La prima
întâlnire îți dă sentimentul că este un om deschis, sigur
pe el, convins de fiecare argument pe care îl imprimă
discuției. Cu toate acestea, în timpul facultății era mai degrabă
un introvertit, aparent distant și destul de taciturn.
Lucrând însă într-o „industrie a viselor”, așa cum numește el
turismul, a dezvoltat în timp o latură umană, deschisă, aproape
convivială. Turismul l-a definit ca profesionist, iar el s-a dedicat
domeniului cu profesionalism. A dezvoltat totodată o pasiune
pentru călătoriile sale neuniforme, bine pregătite din timp,
dar care lasă întotdeauna loc surprizei și noutății, astfel încât
lucrurile să se întâmple.
Parcursul său profesional urmează dinamica pe care a avut-o
industria turismului din România în ultimii 20 de ani. Își începe
cariera imediat după terminarea facultății, în zona hotelieră,
alături de Grupul Accor, unde își consolidează noțiunile de bază,
urmând ca ulterior să ocupe succesiv poziții de management
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în zona operațională și în vânzări. Este implicat în dezvoltarea
locală a lanțului Best Western și în promovarea acestuia la
târgurile de profil de la Londra, Berlin, Frankfurt și București.
Se alătură echipei American Express Global Business Travel
unde configurează și coordonează departamentele de
Rezervări Hoteliere și Organizări de Evenimente (M.I.C.E), prin
care sunt asigurate servicii de Corporate Travel către Companii
Multinaționale din Top Fortune 500. Responsabilitățile sale cresc
progresiv, iar începând cu anul 2014 devine parte din nivelul C,
poziție din care își dedică energia exclusiv dezvoltării businessului și clienților strategici. Reușește astfel să creeze noi linii de
servicii, să îmbunătățească procesele curente și să convingă
noi clienți, cu soluții adaptate nevoilor Corporate. Optimizează
procesele de lucru, creează un Hub dedicat Evenimentelor
din Industria Farmaceutică și implementează primele aplicații
de rezervări Corporate Online, bazate pe soluțiile Get There și
Concur.
În anul 2020, American Express devine cea mai mare agenție
specializată în Corporate Travel din România, raportează 50 mil.
EUR cifră de afaceri, are o echipă locală cu peste 100 de membri
și deține un portofoliu de 250 de clienți corporate din toate
verticalele.
Recent, George a ales provocarea antrepenoriatului și își
construiește propriul business în servicii, cu aceeași implicare și
dedicație care îl definesc.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Direcția mea profesională a fost stabilită încă din perioada
liceului, când, spre mândria întregii familii, am reușit să fiu unul
dintre primii 30 de elevi admiși la Liceul Economic Virgil Madgearu.
Această primă clasă avea să aibă specializarea Turism, domeniu
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care m-a cucerit rapid. La terminarea liceului, Universitatea
Româno-Americană era singura care oferea această specializare
încă din primul an.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Sincer nu îmi amintesc primul curs, însă am rămas cu un
sentiment foarte plăcut pentru cel de „Istoria Artelor”. Nu era
nicidecum unul dintre cursurile principale, însă profesorul,
carismatic, a reușit să îmi transmită, cumva subliminal, pasiunea
sa pentru frumos. De câțiva ani am început să colecționez lucrări
de grafică, iar această pasiune cred că i se datorează dânsului.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
La acea vreme am fost captivat de dl. prof. Nicolae Lupu,
titularul cursului de Management Hotelier care, prin felul său
de a fi, reușea să ne transpună în realitatea profesiei. Era tipul
profesorului pasionat de ceea ce face, deopotrivă debordant
și convingător, iar cursul său „m-a intrigat” într-atât încât să
îmi doresc să lucrez într-un hotel. S-a întâmplat să fie Sofitel
București.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Cercul de prieteni din timpul facultății „s-a răcit” după absolvire,
când fiecare a mers pe drumul său. Poate că ne-a îndepărtat
graba zilei de mâine sau poate că anii care au urmat au avut
provocări mult mai atrăgătoare și fiecare a avut nevoie de o
perioadă de afirmare. Mi s-a întâmplat însă un lucru interesant:
am regăsit de-a lungul anilor, în lumea turismului, foști colegi
cu care, deși nu schimbasem nici două vorbe în timpul facultății,
am relaționat ca și când ne-am fi despărțit ieri.
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5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Facultatea... cine nu are amintiri din facultate (!)? Este cea mai
suculentă perioadă, plină de vise, ispite, speranțe, experiențe,
dezamăgiri, întrebări și.... inconstanță. E perioada care te
marchează cel mai mult, te definește, te face „TOT”. Ca a
tuturor, și lumea mea interioară abundă de amintiri din timpul
facultății. De exemplu, rememorez concertele de blues din
Clubul Big Mamou care, din păcate, nu mai există. Acele seri miau dezvoltat pasiunea pentru muzică. Și acum, după 20 de ani,
simt nevoia și cânt la chitară în serile confortabile și liniștite – e
un mod de a mă regăsi.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Da, sigur, era obligatoriu ca în fiecare an să avem un stagiu de
practică. În primul an am fost la un hotel pe litoral, în stațiunea
Venus, apoi la mai multe agenții de turism: Vacanța, Simpa
Turism, Marshal Turism. Joburi, nu am avut. Nici nu cred că aș
fi avut timp; aveam foarte multe alte preocupări la acea vreme.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul meu job a fost la Hotel Sofitel Bucuresti (acum Pullman),
de care am aflat de la lectorul cursului de Tehnica Operațiilor
Hoteliere, d-na Patricia Dodu. La acea vreme, Sofitel era singurul
hotel din București cu o echipă de management străină (în
lunile următoare avea să își deschidă porțile Hotelul Marriott,
acum JW Marriott). A fost o șansă și o experiență extraordinară
din care am învățat lucruri care îmi folosesc și astăzi.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Cel mai mare merit al Universității a fost acela că a reușit să ne
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arate „The Big Picture” a industriei. Cred că asta este, în mod real,
ceea ce trebuie “să facă” universitatea: sa te seteze în moodul amplu, expus, deschis, să poți cuprinde esența și în același
timp să-ți dea versatilitate. A fost foarte bine că la cursuri ne-au
fost prezentate principii, studii de caz și mai puțin aspecte pur
operaționale, pe care le-am deprins ulterior, cu ușurință, din
practică.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Eu am absolvit în anul 2000, când industria locală a turismului
era în plină transformare. România era o piață nouă, emergentă,
spre care corporațiile și marile lanțuri hoteliere își îndreptau din
ce în ce mai mult atenția. Am considerat atunci că oportunitățile
pentru viitoarea mea carieră erau aici. Și n-am greșit.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Da, m-am revăzut atât cu foști colegi, cât și cu unii profesori,
însă mai degrabă întâmplător, la diverse evenimente sau în
timpul liber. Am realizat, cu timpul, că ar fi fost interesant să fi
păstrat legături mai strânse în toți acești ani, dar nu a fost să fie.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Da, am păstrat legătura cu unii profesori și, de fiecare dată când
pot, contribui cu experiența și cunoștințele mele. De-a lungul
timpului am participat cu entuziasm la întâlniri cu studenții,
la seminarii și școli de vară și sunt de principiu că procesul de
educație trebuie să fie în deplin acord cu realitățile industriei.
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12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Sunt întotdeauna deschis, iar dacă pot fi de folos viitorilor
profesioniști din industria turismului, aceasta nu face decât să
mă bucure.
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Georgiana SCHMUTZER
Business Owner
Triptailor

Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional (2006-2009)
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eorgiana este o femeie de afaceri cu 10 ani de experiență
în domeniul turismului. După ce a absolvit Facultatea de
Economia Turismului Intern și Internațional, Georgiana
a ales să își continue studiile în străinătate, și mai exact în
Malaga. În anul 2009 s-a înscris la master la Les Roches Marbella
International School of Hotel Management, Spania. După
finalizarea studiilor, Georgiana a revenit în România, unde a pus
bazele Triptailor, agenția de turism ce transformă călătoritul în
artă.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Am știut de la început că vreau să studiez turism în cadrul
Universității Româno-Americane, așa că nu am aplicat la nicio
altă facultate.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cursul care mi-a plăcut cel mai mult a fost cel de Management,
al domnului profesor Marian Busuioc. A fost cursul la care m-am
dus mereu cu drag și pentru care am învățat cu mare plăcere.
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3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cel mai drag mi-a fost domnul profesor Marian Busuioc, care
m-a învățat ce înseamnă cu adevărat management și marketing.
A fost o plăcere să-i fiu studentă, fiindcă am simțit că preda
cu pasiune și se simțea dorința dumnealui de a-și împărtăși
cunoștințele.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Am fost foarte concentrată pe studiu în timpul facultății, așa că
nu pot spune că am legat foarte multe prietenii strânse.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Momentele în care îmi „creionam” viitorul business, pe baza a
ceea ce am învățat în facultate și ceea ce am experimentat în
călătoriile mele.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Nu am avut joburi în timpul facultății.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
După terminarea masterului, am făcut un internship în cadrul
Resortului Villa Padierna din Marbella, pe post de Customer
Service Agent. După acel internship, am revenit în România și
am înființat Triptailor, o agenție de turism ce oferă servicii de
lux și așa a început o poveste frumoasă și plină de aventuri.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Consider că Universitatea Româno-Americană oferă oricărui
student toate informațiile necesare legate de domeniul pe
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care acesta alege să-l studieze, dar mai departe ține de fiecare
absolvent în parte să-și croiască drumul și să obțină succesul,
care nu vine decât din pasiune și foarte, foarte multă muncă.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Da, m-am gândit și încă din timpul facultății am aplicat la master
în cadrul Les Roches Marbella International School of Hotel
Management. Am stat acolo timp de 3 ani, apoi am revenit în
țară.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Singura persoana cu care am păstrat legătura și cu care m-am
și revăzut este domnul Marian Busuioc. În urmă cu ceva
timp, dumnealui m-a invitat să țin un discurs pentru bobocii
Universității Româno-Americane.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Prin intermediul domnului profesor Busuioc, primesc adesea
CV-uri ale absolvenților facultății de turism.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Desigur, mi-ar plăcea să ofer programe de internship în cadrul
Triptailor studenților facultății de turism.
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Laurențiu Dumitru
ANDREI				
Secretar de Stat
Ministerul Finanțelor
Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne
și Internaționale (1992-1997)
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aurențiu este un foarte bun exemplu pentru profesionistul
care a reușit să se impună într-o carieră derulată în zona
publică, fără implicare politică, dar cu mult profesionalism.
Lucrează în Ministerul Finanțelor din noiembrie 1999, practic la
aproximativ doi ani după absolvirea facultății, după ce activase
anterior, inclusiv pe perioada studenției, în companii private.
În cadrul Ministerului Finanțelor a activat cea mai mare parte
din timp în Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică,
unde, începând cu anul 2006, a deținut funcțiile de Director
General sau Director General Adjunct, fiind extrem de implicat,
spre exemplu, în emisiunile de obligațiuni aferente piețelor
internaționale. Din 2007 este reprezentantul Ministerului
Finanțelor în grupul de lucru constituit la nivelul Comisiei
Europene pentru implementarea Euro, iar din 2009 este
membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale
Imprimeria Națională şi membru în Consiliul de Supraveghere
al Fondului de garantare a depozitelor bancare.
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Începând cu anul 2010, când a fost constituită Asociația
Absolvenților Universității Româno-Americane, Laurențiu a
devenit de Președinte al acesteia.
Din perspectivă academică, după absolvirea facultății,
Laurențiu a absolvit un program de masterat – „Managementul
Organizației Publice” – la Academia de Studii Economice,
instituție în cadrul căreia a revenit ulterior și pentru studii
doctorale și a beneficiat de mai multe cursuri, specializări,
conferințe sau vizite de studii si documentare în Austria, Marea
Britanie, Franța, Slovenia, Slovacia, SUA, Suedia etc.
La categoria hobby-uri, Laurențiu este pasionat de arta
fotografică, colecțiile numismatice și filatelice, chitară și muzică
clasică.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Am aplicat la Institutul de Mine din Petroșani, dar experiența
academică a fost de numai un semestru pentru că am descoperit
că nu era ceea ce-mi doream, nici ca instituție și nici ca domeniu
și am ales URA și Facultatea de Relații Comerciale și FinanciarBancare Interne și Internaționale.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Primul fost curs a fost cel de Finanțe publice, cu dl. Decan, prof.
Bistriceanu, dar un curs memorabil pentru mine a fost cel de
Economie Mondială, al dlui. prof. Gheorghiță, fiind primul curs
și seminar care ne-a făcut să privim lucrurile din perspectivă
economică, integrate și ne-a modelat și gândirea în acest sens.
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3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Toți mi-au fost dragi, dar cel mai drag mi-a fost dl. prof. Despa.
Știu că încă mai este profesor și nu vreau să-l flatez, dar aceasta
este realitatea. Era cel mai apropiat de noi; chiar pare greu de
crezut că cel mai apropiat de studenți să fie „Profu’ de Mate”.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da, sigur că da. Ciprian Bercea, Mihai Tudorancea, Dan Pulbere,
Ovidiu Folcuț, Valeriu Potecea sunt foarte mulți și păstrăm și
acum legătura foarte intens.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Cea mai frumoasă amintire? Aaah, tocmai mi-am mai amintit
de cineva, Marilena Hagi (Vlahbei, cum se numea atunci), era
cu mine în grupă, eu eram șef de grupă și cea mai nostimă și
plăcută amintire este că după un examen ne-a invitat la bere și a
venit și Gică și ne-au făcut cinste, la toți. Exista în acea perioadă
o bere „Cinciș” și atunci când a comandat, noi am înțeles că a
spus „o bere la cinci inși” și eram cam mirați, dar realitatea ne-a
înlăturat orice nedumerire.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Practică am făcut și am avut și job-uri. Eu am lucrat de la finalul
anului 3 de facultate. Atunci exista firma de contabilitate
Interfin, care a fost cumpărată ulterior de Arthur Andersen, iar
de acolo am plecat la Texaco România. Practică, separat, am
făcut în fiecare an, la mine acasă, la sucursala Gorj a BNR.
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7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Exact după absolvire am trecut de la Interfin la Texaco. La Interfin
eram „junior account”, iar la Texaco am trecut pe domeniul
financiar.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Prin baza materială, prin calitatea cursurilor și a seminariilor, prin
perseverență, prin profesionalismul profesorilor și colegilor - aș
spune acum, dat fiind faptul că toți colegii sunt astăzi în funcții
cheie (ar mai fi de menționat și faptul că noi am început 8 grupe
și am terminat 4). Aș sublinia faptul că, pentru mine, profesorii
pe care i-am avut au fost, și vor fi, un model.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Nu, nu m-am gândit să plec definitiv din țară, niciodată. Am fost
plecat pentru diferite training-uri sau specializări, dar nu m-am
gândit să părăsesc România.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Da, m-am reîntâlnit de mai mult ori cu colegii. Iar dintre
profesori, cu dl. prof. Miron, cu dl. prof. Despa, cu dl. prof.
Floricel, cu dl. prof. Voica, cu dl. prof. Feleagă sau cu dna. Nora
Ionescu – secretara noastră șefă.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Sunt deschis la orice colaborare și doresc să mă implic și în
continuare, dincolo de calitatea deținută la nivelul Asociației
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Absolvenților. Mi-aș dori să dăruiesc și eu ceva școlii pe care am
absolvit-o, să las o „umbră pozitivă” că am trecut și eu pe acolo.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat / acordare de burse / locuri de practică etc.)?
Da, fără îndoială.
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Lidia PRICEPUTU
(căs. PITREL)
Notar Public
Birou Individual Notarial Lidia Pitrel
Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Drept (1993-1998)

L

idia este notar public din anul 2001 și își desfășoară
activitatea în București oferind servicii specifice activității
notariale reglementate de Legea nr. 36/1995 a notarilor
publici.
Lidia este un profesionist independent și imparțial care
îndeplinește un serviciu de interes public cu respectarea legii.
În calitatea sa de notar deslușește raporturile juridice dintre
părți, redactează și încheie acte și proceduri notariale în acord
cu voința părților și în limitele impuse de lege. În calitate de
notar public, Lidia acordă părților indicațiile necesare, astfel
încât drepturile fiecăruia să fie respectate și interesele legitime
protejate.
După obținerea diplomei de licență în anul 1998, Lidia a
promovat examenul de notar stagiar și după doi ani de practică,
sub coordonarea maestrului său, a fost admisă în profesie în
funcția de notar public. În prezent își desfășoară activitatea în
cadrul Biroului Individual Notarial Lidia Pitrel, alături de șase
colaboratori, din care unul este absolvent al Facultății de Drept
din cadrul Universității Româno-Americane.
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1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Inițial, am dorit să studiez limbile străine și am aplicat la
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității
din București. În același an însă, am aplicat și la Facultatea de
Drept din cadrul Universității Româno-Americane, la care am
decis să rămân.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Primul curs a fost „Introducere în studiul dreptului”, însă cel mai
mult mi-a plăcut „Dreptul comercial român”.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cel mai drag profesor mi-a fost Rectorul Universității,
prof.univ.dr. Ion Smedescu.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Am legat multe prietenii pe parcursul facultății însă am păstrat
legătura doar cu:
- Mariana Nedea – care îmi este în prezent colegă de Birou
- Gabriel Stoia – Avocat și colaborator
- Mihaela Tănăsescu – Avocat și o prietenă apropiată
- Ana Cicio – Avocat în municipiul Satu-Mare
- Anton Popescu – Avocat și colaborator.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Cea mai frumoasă amintire din timpul facultății a fost vizita la
colega mea Ana Cicio, în Satu Mare, unde am cunoscut tradițiile
din nordul țării, folclorul, specialitățile culinare, precum și
oamenii minunați ai locului.
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6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am lucrat în timpul facultății ca jurist în cadrul unei societăți
comerciale din domeniul privat.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul loc de muncă după absolvire a fost la maestrul Ion Vior,
notar public în București.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Cunoștințele acumulate în cadrul facultății constituie baza
succesului obținut la examenul de notar stagiar.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Inițial m-am gândit că după absolvirea facultății de Drept din
cadrul Universității Româno-Americane aș fi putut continua
studiile în Statele Unite ale Americii însă, destinul a fost altul.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
În data de 13 decembrie 2018 a fost organizată, de către
Universitate, o festivitate cu ocazia celor 20 de ani de la absolvirea
facultății, promoția mea, ocazie cu care mi-am revăzut colegii și
ne-am reamintit de perioada 1993-1998 vizionând fotografii și
video-uri.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Sunt deschisă pentru orice posibilitate de implicare, în funcție
de solicitările Universității și în limita timpului disponibil.
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12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Îmi doresc să pot fi de folos Universității oferind studenților
informații, sfaturi, precum și posibilitatea de a face practică în
cadrul Biroului Notarial în care îmi desfășor activitatea.
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Lucia Ioana CUCU
(căs. DINCĂ)
Marketing Manager
Oti Group

Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și
Internaționale, specializarea „Afaceri Internaționale” (2005-2008)
Masterat „Managementul și marketingul organizației”
– Facultatea de Management-Marketing (2008-2010)

L

ucia este un marketer cu viziune strategică, creativ,
orientat spre client și nevoile acestuia, cu peste 13 ani
de experiență în domeniu. Entuziasmul și optimismul ei
sunt contagioase, făcând orice sarcină mai ușoară. Deschisă
la provocări și noi tendințe în comunicare, atentă la detalii și
un adevărat jucător de echipă, Lucia este un partener valoros,
capabil să planifice și să catalizeze resursele necesare pentru
finalizarea unui proiect.
Studentă fiind, a fost recrutată în cadrul Universității RomânoAmericane pentru jobul de Specialist Marketing pentru
Romaqua Group, unde timp de 6 ani a desfășurat activități
specifice acestui domeniu: organizarea și supravegherea
tuturor activităților de eșantionare, realizarea strategiilor
pentru brandul coordonat, gestionarea bugetelor media (TV și
radio) pentru toate mărcile companiei, organizarea târgurilor
de specialitate naționale și internaționale, planificarea
evenimentelor sponsorizate de companie, analiza concurenței
și a promoțiilor din piață.

88

Din 2014 Lucia a început o nouă etapă, cea de Brand Manager
în cadrul companiei Oti Group, unde a identificat zonele de
construcție a mărcii, a gestionat și consolidat brandul Oti,
a elaborat si implementat planul de marketing, a facilitat
schimbul de informații între departamente, divizii și clienți.
Din 2016 a preluat conducerea întregului departament
de marketing din cadrul companiei, aplicând strategiile
de marketing alături de echipă, coordonarea tuturor
campaniilor desfășurate (atât ATL, cât si BTL, online și offline),
operaționalizarea și dezvoltarea e-shopului companiei,
monitorizarea indicatorilor financiari de vânzări, precum și
analiza oportunității introducerii de noi produse în portofoliu.
Începând cu anul 2019 coordonează și activitatea de PR a
companiei, atât pentru clienții B2C, cât și pentru cei B2B, în
strânsă colaborare cu divizia de vânzări din segmentul HoReCa.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
În vara anului 2005 am aplicat și am fost admisă la Facultatea de
Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale,
specializarea „Afaceri Internaţionale”, precum și la Facultatea de
Studii Economice în Limbi Străine, secția Franceză, din cadrul
Academiei de Studii Economice. Am luat decizia de a continua
studiile doar în cadrul Universității Româno-Americane întrucât
am considerat că aici cursurile și activitățile didactice erau mult
mai orientate către student, prin valorificarea potențialului său
și punerea acestuia în valoare. Am descoperit aici un parteneriat
solid între corpul academic și comunitatea de studenți, un
mediu propice cercetării și dezvoltării.
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2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Anii de studiu mi-au dat șansa să descopăr afinități cu domenii
la care nu m-am gândit înainte de a începe facultatea. Cursurile
de marketing (Politici si strategii de marketing, Marketing
internațional) și management (Managementul afacerilor,
Managementul firmei) mi-au trezit apetitul pentru o carieră
profesională în această direcție, deși părăsisem băncile liceului
cu gândul de a performa în domeniul bancar, pe care, la acel
moment, îl vedeam potrivit pentru mine.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cei trei ani de facultate, urmați de încă doi de masterat în cadrul
Universității mi-au oferit șansa de a intra în contact cu profesori
dedicați, cu expertiză în domenii diverse, însă cel care cu
adevărat m-a inspirat și motivat a fost domnul profesor Costel
Negricea, în prezent Rectorul Universității. Metoda didactică
aplicată, împletită de minune cu partea practică și studiile de
caz prezentate m-au determinat să îmi aprofundez cunoștințele
în marketing și, ulterior, să urmez o carieră în acest domeniu.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
În timpul facultății am legat mai multe prietenii, însă cea mai
importantă și durabilă dintre toate este cea cu soțul meu.
Colegul meu de grupă de pe parcursul celor trei ani de facultate
mi-a devenit mai târziu partener de viață. Am fost competitivi,
ne-am implicat în proiecte și activități comune, am învățat pe
parcurs să facem echipă și să devenim mai eficienți împreună.
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5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Am nenumărate amintiri frumoase, cu multe zâmbete, planuri
și proiecte în echipă, însă cele mai calde sunt cele alături
de colegele mele din Hotelul-Cămin din cadrul campusului
universitar. Serile de studiu, mesele la cantină, emoțiile dinaintea
examenelor, toate ne-au dezvoltat și definit pe noi, cei de
acum. Și, cea mai mare bucurie era când reușeam toate trei să
luăm examenele cu note maxime, încă din presesiune. Aveam,
în acest fel, o vacanță mai generoasă în care descopeream
Bucureștiul, alocam timp pasiunilor noastre, ne consolidam
prieteniile. Practic, în perioada de sesiune noi aveam deja
vacanță și ne bucuram de o binemeritată pauză.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Practica am făcut-o într-o instituție bancară în timpul facultății,
angajându-mă ulterior la Raiffeisen Banca pentru Locuințe.
Sistemul și jobul în sine nu mi s-au potrivit întocmai, așa încât, în
anul III de studii, am continuat, part-time, la Mercury Reseach, pe
studii de piață privind satisfacția clienților. Acolo, m-a surprins
din nou aceeași concluzie, și anume faptul că marketingul este
un domeniu în care aș putea urma o carieră.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job după absolvire a fost de Specialist Marketing în
cadrul Romaqua Group, companie care are în portofoliu unul
dintre cele mai puternice branduri românești, apa minerală
naturală Borsec. Recrutarea pentru post a avut loc chiar în cadrul
Universității, înainte de licență, de către Mihaela Drăghici, PR
Director Romaqua, fost cadru didactic al Universității. O selecție
de studenți bine pregătiți și atrași de acest domeniu au mers
la interviul inițial, au parcurs mai multe etape, iar ulterior, eu
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am fost candidatul admis. Această șansă m-a făcut să simt că
trăiesc visul american: reușeam să fiu selectată pentru jobul
visat, la o firmă de prestigiu, datorită rezultatelor academice și
recomandării Universității la care studiam.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Consider că cel mai mult în dezvoltarea competențelor
profesionale m-au ajutat seminariile și proiectele cu o pronunțată
componentă practică. Bazele disciplinelor studiate mi-au
dezvoltat gândirea și perspectiva de economist. Aprofundarea
noțiunilor a venit ulterior în cadrul masteratului urmat unde,
în paralel, aplicam la job ceea ce studiam la cursuri. Fiecare
proiect susținut în fața colegilor, seminariile la care aveam
dezbateri, sesiunile de comunicări științifice, mi-au dezvoltat
abilitățile de prezentare, gândirea critică și argumentarea
structurată. Totodată, în carieră mi-au fost de un real folos
cursurile susținute de profesorii colaboratori de la universități
de prestigiu din SUA, precum: Applied Business Management
susținut de Dr. James K. McCollum de la University of Alabama
in Huntsville și Psychology of Human Intimacy susținut de Dr.
Bijan Saadatmand de la James Madison University, Virginia.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Delegațiile în străinătate au fost în cadrul unor târguri
expoziționale, corelate cu activitatea de marketing desfășurată
de compania la care lucram, însă o plecare definitivă nu a avut
loc.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Întâlnirile și relaționarea cu foștii colegi au avut loc online,
prin intermediul rețelelor de socializare. Cu profesorii am
interacționat ori de câte ori am venit la Universitate, la întâlnirile
cu studenții sau în proiectele desfășurate ulterior.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
În ultimii doi ani am avut periodic întâlniri cu studenții
Universității în cadrul cărora am împărtășit informații: pe de-o
parte, eu am încercat să le exemplific mai clar și cât se poate
de concret partea teoretică aplicată în jobul meu de zi cu zi,
iar de cealaltă parte, ei mi-au dezvăluit așteptările și opiniile lor
privind activitatea unui departament de marketing într-o firmă.
Îmi fac plăcere aceste întâlniri, mă țin conectată la viața reală a
noii generații, la trendurile de consum care urmează a fi pe val.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Sigur ca da, ar fi o reală plăcere. Din punctul meu de vedere,
programele de mentorat au o mulțime de beneficii pentru
părțile implicate. Dincolo de latura inspirațională și de ghidare,
consider că experiența mentoratului atrage după sine acumulări
de ambele părți, dezvoltarea abilităților de comunicare, cât și
construirea unui cadru propice, în care feedbackul face casă
bună cu rezultatele.
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Marioara NICOLAE
(căs. MOICEANU)
Group Procurement Manager
Microsoft Corporation
Redmond, Washington, Statele Unite
Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Management-Marketing (2001-2006)

M

arioara locuiește în Statele Unite ale Americii din
anul 2007, în zona Seattle și lucrează la compania
Microsoft, în Departamentul de achiziții, de peste 8
ani. Recent a fost promovată în funcția de Manager Achiziții și
este responsabilă pentru asigurarea serviciilor de construcții
și dezvoltare comercială, pentru tot portofoliul de clădiri ale
companiei Microsoft din America de Nord.
Și-a început cariera în achiziții în Romania, în timpul facultății,
lucrând la Flamingo Computers (acum Flanco International
Romania). Tot în același timp, și-a efectuat și studiile la
Universitatea Româno-Americană, Facultatea de ManagementMarketing, învățământ cu frecvență redusă.
Între 2004 și 2006 a lucrat la Montero (distribuitor de produse
farmaceutice) și a fost responsabilă pentru achiziții de
medicamente în valoare de peste 2.5 milioane euro anual. A
gestionat un portofoliu de peste 20 de producători români și
străini, printre care și Antibiotice Iași. În primul an la Montero a
atins targetul de achiziții, obținând o reducere de peste 20% la
prețul medicamentelor cumpărate de la producător.
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În 2006, cu un an înainte să plece în Statele Unite, s-a mutat
la Genpact Romania, unde a avut funcția de Șef Achiziții și
s-a ocupat de înființarea și stabilirea cadrului și politicilor de
achiziții pentru angajații Genpact. În acest rol a fost responsabilă
pentru simplificarea procesului de achiziții interne și a ajutat la
implementarea software-lui Oracle Purchasing Suite, creând
astfel transparență și responsabilitate privind controlul
cheltuielilor cu furnizorii.
Primul loc de muncă în Statele Unite l-a avut in 2008, ca angajat
al unei firme de consultanță, oferind servicii de achiziții pentru
compania Microsoft. A condus o echipă de peste 10 consultanți
și a fost responsabilă cu dezvoltarea și aplicarea diferitelor
strategii de achiziții pentru servicii de software, marketing, IT,
construcții și dezvoltare comercială pentru clădiri de birouri. Al
doilea loc de muncă în Statele Unite a fost la Microsoft, unde
lucrează și acum. A început cu achiziții pentru rețeaua de
magazine Microsoft și ulterior s-a mutat la proiecte strategice
de construcții şi dezvoltare comercială.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Mă gândeam să aplic și la ASE, însă am ales Universitatea
Româno-Americană pentru că mi s-a părut interesantă ideea
de a avea posibilitatea să studiez la o universitate din Statele
Unite.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cursul de marketing unde am învățat cei patru P (produs, preț,
promovare și plasament) esențiali pentru oricare companie,
indiferent de segmentul de activitate.
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3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Domnul profesor universitar doctor Theodor Purcărea cu care
am și păstrat legătura câțiva ani după ce am ajuns în Statele
Unite. M-a impresionat mult atitudinea dânsului față de
marketing, atât ca materie, cât și ca element esențial în existența
unei companii. Tot dânsul a fost și profesorul coordonator
pentru lucrarea mea de licență, m-a îndrumat și mi-a oferit
indicații cum să structurez lucrarea, astfel încât ideile exprimate
să prezinte o cale logică și explicită. Am lucrat mult la lucrarea
de licență și mi-a plăcut subiectul ales – achiziții on-line (ceea
ce acum este ceva normal, atunci era „science fiction”). Datorită
perseverenței mele, precum și suportului domnului profesor
Purcărea am luat nota 10 la licență.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da! Și acum, după aproape 20 de ani de la terminarea facultății,
am o bună prietenă pe care abia aștept să o văd de fiecare dată
când ajung în țară. Chiar dacă distanța este mare, este doar
pe hârtie! Flori, așa îi spunem, este o persoană minunată și
extraordinară, gata să dea o mână de ajutor oricând. Alți colegi
cu care m-am împrietenit, dar din păcate nu mai ținem legătura,
sunt George Negreanu și Daniel Munteanu, ambii niște oameni
extraordinari, dedicați, serioși și prieteni de nădejde.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Examenele de la 8 dimineața, sâmbăta și duminica! Glumesc;
era atmosfera dinaintea și de după examen! Acolo se legau
prieteniile adevărate.
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6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am avut diferite joburi pe tot parcursul facultății. Nu am avut
posibilitatea să fac internship-uri, dar am făcut practică la firma
la care lucram.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Jobul care mi-a plăcut cel mai mult și pe care l-am avut în
ultimul an de facultate a fost cel de la Genpact! Schimbarea de
la o companie românească la una multinațională corporatistă
mi-a dat posibilitatea să valorific anumite aptitudini dobândite
în timpul facultății.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Cel mai mult m-a ajutat să mă dezvolt ca om, ca persoană, să
îmi fac o idee despre ceea ce vreau să fac pe plan profesional!
Mi-a deschis orizonturi! Ceea ce am studiat în facultate folosesc
și astăzi (contabilitate, negocieri, modele economice, etc.).
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
În timpul facultății m-am gândit să emigrez, însă nu știam
exact unde. După absolvire l-am întâlnit pe soțul meu și am
emigrat în Statele Unite ale Americii. Sunt aici de aproape 14
ani și locuiesc în zona Seattle, Statul Washington. Eu și soțul
meu avem o familie tânără – doi băieți care ne ocupă aproape
tot timpul și ne aduc numai bucurii și binecuvântări. În Seattle
este o comunitate mare de români și sunt mulți care lucrează la
Microsoft, însă eu sunt singura care lucrează în Departamentul
de achiziții (Microsoft Procurement).
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Cu unii colegii da, cu profesorii nu am avut ocazia. Sper și îmi
doresc să fie o reuniune de 20 de ani, în 2026 și să ne reîntâlnim
cu toții.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Pentru că nu locuiesc în România, momentan nu am legături
profesionale cu Universitatea, dar sunt deschisă să consider o
posibilă colaborare în viitor.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Pe viitor sunt deschisă unei posibile colaborări.
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Mihaela CRISTOFOR
(căs. COSMA CRISTOFOR)
Fondator & CEO
MIKO BEAUTY CENTERS GROUP
CEO
HEALTH & BEAUTY INTERNATIONAL
CEO
MIKOMED INTERNATIONAL
Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Management-Marketing (1995-1999)

M

ihaela reprezintă femeia de afaceri care, cu determinare
și entuziasm, a dorit să își atingă potențialul în toate
aspectele importante ale vieții.
A absolvit Facultatea de Management-Marketing din cadrul
Universității Româno-Americane în 1999. Aproape un an mai
târziu, pe 6 martie 2000, a pus bazele unui nou concept în
Industria de Beauty din România, un concept unic în Europa
acelor ani, Miko Beauty, care astăzi este un brand binecunoscut
în domeniul frumuseții, al terapiilor anti-aging și al întreținerii
corporale. Centrele Miko sunt oaze ce oferă constant
frumusețe, sănătate, energie și optimism. O paletă vastă de
servicii de frumusețe și remodelare corporală, tratamente și
tehnologii de ultimă generație, precum și o echipă în a cărei
instruire și perfecționare – în România, dar mai ales în state
europene, precum Franța, Italia și Marea Britanie – Mihaela a
investit constant, toate acestea au situat centrele Miko în topul
acestui domeniu de activitate. Extinderea business-ului a fost
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consecința firească a cererii. Superba clădire de patrimoniu
aflată pe Str. Nicolae Iorga nr.19, a devenit ceea ce partenerii
francezi ai Mihaelei, aflați în vizită, au denumit „Palatul
frumuseții”, declarând cu încântare că poate fi comparat
cu un mic Versailles. „Totul sub un singur acoperiș” rămâne
emblematic pentru Miko, iar Miko Palace a venit să completeze
conceptul inițial cu o multitudine de servicii noi.
În anul 2007 Mihaela a inaugurat clinica de estetică medicală
Miko Med, care pune la dispoziția pacienților o fuziune de
proceduri ce se adresează atât sănătății, cât și întreținerii,
prin programe de estetică medicală, dermato-cosmetice sau
de remodelare corporală, minim invazive. Abordarea nouă și
modernă a relației medic-pacient, respectul, grija, empatia și mai
ales profesionalismul desăvârșit sunt pe primul loc. Din această
perspectivă, Clinica Miko Med se alătură celor mai importante
clinici din Europa în privința dotărilor, a gradului de confort
oferit pacienților și a nivelului de performanță și competență
al medicilor specialiști, recunoscuți atât în România, cât și în
străinătate.
Mihaela este sufletul și motorul acestor afaceri. Spiritul
antreprenorial i-a fost insuflat în familie, iar călătoriile pe
continent, apoi în Asia și Statele Unite, i-au lărgit mereu viziunea
managerială. Pe lângă activitatea zilnică, coordonarea acesteia
și legătura strânsă cu echipele sale, Mihaela a devenit și mama
fericită a doi copii superbi: David și Bogdan!
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Universitatea Româno-Americană a fost principala mea
opțiune; mi-am dorit foarte mult să studiez aici.
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2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cursul de Drept îmi amintesc că mi-a plăcut în mod special, în
primul an.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Toți profesorii mei au fost minunați și le sunt recunoscătoare
pentru felul în care mi-au format gândirea economică și nu
numai. Dna prof. Lucia Giosan, profesor de Drept şi dl. prof.
Traian Surcel, profesor de informatică, au un loc special în inima
mea!
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Anii de facultate i-am străbătut alături de prietena mea cea mai
bună. Am devenit studente în același an, la aceeași facultate din
cadrul URA. Prietenia noastră durează din copilărie și până în
prezent, ea fiind astăzi mâna mea dreaptă în activitatea pe care
o desfășurăm.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Am mult prea multe amintiri frumoase, mi-e greu să aleg
doar una. Fiecare zi era o nouă provocare, fiecare curs, fiecare
semestru și an după an, până la examenul de licență sunt
amintiri minunate pe care le port în suflet.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am lucrat în timpul facultății, part-time, la firma de shipping a
tatălui meu. Parcursul meu ar fi trebuit să urmeze un plan inițial,
respectiv ca după terminarea facultății, să îmi pun în practică
toate noile cunoștințe în domeniul fascinant al transporturilor
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maritime. Am învățat foarte multe din această experiență
neprețuită, chiar dacă apoi am decis să merg pe alt drum.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
După terminarea facultății mi-am continuat activitatea în cadrul
firmei de shipping, având deja în minte un nou concept în
domeniul esteticii, al frumuseții și întreținerii corporale. În luna
martie a anului următor terminării facultății, mi-am început
primul meu job, însă nu vă imaginați că a fost ușor! Am muncit,
am făcut curățenie, am stat la recepție întâmpinând primii
clienți, m-am ocupat de „public relations” și management. Am
fost propriul PR al primei mele firme, am stat în centru în fiecare
zi, fără excepție, de la prima la ultima oră. Consider că puterea
exemplului mută munții și este cel mai bun factor motivațional.
A fost dificil. Însă acum, uitându-mă în urmă la cum s-au așezat
lucrurile, sunt mulțumită că pot conduce acest business de la
distanță.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Universitatea mi-a dezvoltat gândirea economică, m-a învățat
să fiu foarte organizată și să pot să planific strategii de business
durabile. A fost un cumul de factori, pentru că în timpul facultății
am și lucrat, alături de tatăl meu, prin urmare am avut parte de
ani de formare minunați, ani care stau la baza celor realizate de
mine ulterior.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Nu, niciodată nu mi-am dorit să plec din țară. Sunt foarte legată
de țara mea.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Din păcate, nu. Dar nu înseamnă că nu mi-ar fi plăcut; o
reîntâlnire cu profesorii mei, în mod special, este ceva ce mi-ar
aduce o mare bucurie!
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Nu, nu am avut niciodată oportunități în acest sens.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Desigur, mi-ar face o deosebită plăcere!
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Mihaela ȘTEFĂNESCU
Consilier superior
Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor

Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene (2000-2004)
Masterat „Managementul Afacerilor Comerciale” (2004-2006)
Studii Doctorale la Academia de Studii Economice din București
(2007-2011)

M

ihaela are o vastă experiență în domeniul politicii
de mediu, cu precădere în zona dezvoltării durabile,
economiei circulare, gestionării deșeurilor și a
schimbărilor climatice, dobândită atât la nivel național, în
administrația publică centrală, cât și la nivel european – ca
expert național detașat la Comisia Europeană (DG GROW) – și
internațional.
Este doctor în economie și relații internaționale (2011) al
Academiei de Studii Economice din București, membră a
Comitetului consultativ editorial al Cambridge Scholars
Publishing – sectorul Afaceri, Contabilitate și Management și
membru certificat CSR (Institutul de Management și Evaluare
a Mediului).
Este autoarea cărții „Sustainability as a Trend for Competitiveness
Challenges” (2019) și a 13 articole de cercetare legate de
economia circulară, neutralitatea degradării terenurilor,
responsabilitatea socială a companiilor, economia ecologică,
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eficiența utilizării resurselor, dezvoltare durabilă etc.
Experiența sa de cercetător a fost inclusă în cadrul studiului
Institutului European din România „Tranziția către o economie
circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în
România”- SPOS 2018 prin analiza pieței interne și propunerea
recomandărilor de politici publice în conformitate cu principiile
economiei circulare și ale economiei verzi. De asemenea,
a participat în perioada septembrie 2020 - februarie 2021
în calitate de verificator profesional pentru componenta
economică în cadrul proiectului „Prestări servicii de consultanță
elaborare standard ocupațional pentru Secretariatul General al
Guvernului în cadrul Proiectului „România durabilă -Dezvoltarea
cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei
Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”.
Și-a început cariera în administrație publică în anul 2006, în
cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Din 2007
este consilier superior în cadrul Ministerului Mediului, Apelor
și Pădurilor, poziție din care a avut ocazia să lucreze pe partea
de dezvoltare durabilă și schimbări climatice. În perioada 20122015 a fost expert național detașat la Comisia Europeană (DG
GROW, Bruxelles) abordând în cadrul activității curente aspecte
legate de managementul deșeurilor și politică industrială
durabilă. Pe durata Președinției române a Consiliului UE (2019)
a fost nominalizată ca responsabil tehnic al Grupului de lucru Aspecte internaționale de mediu – Deșertificare.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Inițial am vrut să-mi continui studiile pe partea de chimie/
farmacie, deoarece am terminat profilul chimie-biologie din
cadrul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”. În anul 2000, un
articol de ziar cu prezentarea noii facultăți de Studii ale Integrării
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Economice Europene a Universității Româno-Americane avea
să-mi schimbe traseul profesional spre zona economiei și
ulterior spre protecția mediului.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Primul curs a fost unul de „Economie mondială” cu domnul prof.
Florin Bonciu. Cursul de „Politici europene” susținut de domnul
prof. Dumitru Miron (ulterior, conducătorul meu științific de
doctorat), precum și cel de „Uzanțe diplomatice” cu domnul
prof. Toma Georgescu mi-au rămas mult timp în minte și
adeseori mi-au oferit răspunsuri în situații neprevăzute.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Cel mai drag mi-a fost domnul profesor Florin Bonciu, Decanul
Facultății de Studii ale Integrării Economice Europene, cu care
am avut ocazia să colaborez pe subiectul economiei circulare.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Am avut ocazia să păstrez legătura cu câțiva colegi: Radu
Popescu, Isabella Pânișoară, Iulian Paraschiv, Adela Diaconu.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Cred că toate momentele au avut farmecul lor. Îmi vine în minte
examenul de la „Uzanțe diplomatice”, atunci când toți a trebuit
să respectăm eticheta de afaceri, inclusiv prin vestimentația
cu care ne-am prezentat la examen. În acel moment, am avut
convingerea că fiecare dintre noi va ajunge să facă lucruri
minunate în această lume mare.
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6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am avut ocazia să fac practică la o firmă de export-import și
la Ministerul Economiei și Industriei. Ambele experiențe au
avut partea lor interesantă, permițându-mi să validez aspectele
teoretice în practică.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul meu loc de muncă a fost manager administrativ.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Cred că m-a ajutat mult faptul că am învățat să caut informația,
să gândesc integrat și să decid ce este relevant și ce nu este. M-a
ajutat să observ mai bine realitatea economică.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Da, m-am gândit, și chiar am fost plecată 3 ani de zile ca expert
național detașat la Comisia Europeană.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Drumurile noastre s-au intersectat mereu.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Din păcate, nu am legături profesionale cu Universitatea.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Da, în măsura în care este posibil.
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Mihai - Silviu
TUDORANCEA
CEO
TUD Group
Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și
Internaționale (1992-1997)

C

ariera lui Mihai se desfășoară în domeniul public/privat,
fără implicare politică. A înființat compania Tud Business
Consulting în 2006, ulterior dezvoltându-se în TUD
Group, primul grup independent de companii din România
care furnizează atât servicii de consultanță financiară, tehnică,
eficiență energetică, cât și soluții și platforme IT care au drept
rol asigurarea unui climat predictibil ce generează investiții în
viitor și maximizarea eficienței în administrația publică și în
companiile private.
Adversitățile unui drum spre succes au fost întâmpinate cu
profesionalism și perseverență. După un prim start-up început
în 1998 și închis în 1999, Mihai a început studiile postuniversitare
de Project Management la SNSPA; ulterior, a beneficiat de un
scholarship de la Central European University din Budapesta
pentru programul de MBA, specializarea Finanțe, coroborat cu
programul de internship dezvoltat de Copenhagen Business
School, Danemarca, finalizând (până în prezent) și Programul
Executiv de Management al Finanțelor Publice la Harvard
University, John F. Kennedy School of Government.
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La categoria hobby-uri, Mihai este un avid colecționar de artă,
totodată fiind pasionat de mașini și arhitectură.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
În paralel cu Universitatea Româno-Americană, ca opțiune, am
aplicat și la Facultatea de Marketing din cadrul ASE, însă am
decis să rămân la Facultatea de Relații Comerciale și Financiar
Bancare Interne și Internaționale din URA după ce am fost
admis printre primii 10.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Detașat și indubitabil cel de Monedă, dar cu siguranță mi-l
amintesc cu drag și pe cel de Matematică, în primul an fiind în
permanență la tablă.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Dl. prof. Constantin Floricel, profesorul de Monedă/Relații
Valutare ocupă un loc special. Bineînțeles, după cum am
menționat mai sus, profesorul de Matematică – Dl. prof. Radu
Despa – și, în egală măsură, Dl. prof. Mihai Adochiței de la
Finanțele Întreprinderii.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da, sigur că da. Valeriu Potecea, Dan Pulbere, Ciprian Bercea,
Ovidiu Folcuț, dar și Mădălina Ioanovici Teodorescu.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Ca orice tânăr student, momentele cele mai frumoase au fost
„orele libere” când jucam biliard și bowling în clădirea alăturată
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universității, astfel că, în primii 2 ani mi-am dezvoltat skill-uri
non-academice pe care ulterior le-am pierdut complet.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Practica a constat în timpul studiilor postuniversitare, de la
dezvoltare proiecte și până la trainer în project management.
Primul job a venit începând cu a doua jumătate a anului II de
facultate, după ce tatăl meu mi-a tăiat complet fondurile. După
multe căutări și mulțumită unui anunț din România Liberă, am
reușit să mă angajez ca recepționer la Hotel Dorobanți, unde
nu se solicita experiență, ci cunoașterea unei limbi străine, iar
cum eu vorbeam fluent engleză, franceză și italiană, totul s-a
așezat. În materie de job-uri, acesta este indicat oricărui student
deoarece ajută mult la comunicare.
Tatăl meu a fost și cel care m-a îndemnat, începând cu primul
an de facultate, să mai urmez cursuri pentru dezvoltare, iar în
acest sens, printre cele de IT și de bursă de valori, am finalizat și
un curs de limba italiană în cadrul Institutului Italian.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Având spirit antreprenorial la momentul respectiv, mi-am dorit
o afacerea a mea, astfel că după o perioadă, am demarat în
1998 primul start-up pe care am reușit să-l falimentez cu succes
(alăturat de toată „susținerea” familiei): una dintre primele firme
de catering din București. Singurul avantaj competițional a
constat în posibilitatea de a comanda un meniu divers pe baza
câtorva ingrediente, spre exemplu carnea de pui (de exemplu,
salată de pui, ciorbă de pui, etc.). După atingerea a 100 – 300
comenzi / zi livrate între orele 09:00 – 21:00, cu 200 + clienți,
lipsa de experiență, cât și siguranța în „profesionalismul”
bucătarilor, au asigurat în sfârșit, rapid, eșecul... și totuși, nu în 6
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luni! A fost prima modelare în xls dezvoltată... multinaționalele
erau încântate de idee: să trimită un xls pe dischetă zilnic, până
la ora 9.30.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Prin amplificarea afinității matematică – finanțe și rezultatul
pozitiv din timpul studiilor. Eșecul primului start-up
antreprenorial mi-a întărit decizia de a reveni la plăcerea dintâi,
la „the basics” și anume, finanțele.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Gândul meu era veșnic la plecare! Însă, oportunitatea oferită
prin MBA de a trăi o perioadă atât în Copenhaga cât și în
Budapesta, m-a făcut să realizez ce îmi doresc în viață, să analizez
care sunt avantajele și dezavantajele, oportunitățile în piață, și
deși puteam rămâne la Danish International Investment Fund
am ales să mă întorc acasă, iar după lungi și intense străduințe
am reușit să conving Raiffeisen Capital Investment să fac
investment banking, cum am visat.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Ori de câte ori Dl. Rector Ovidiu Folcuț a dat strigarea, am
răspuns pozitiv cu plăcere.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Da, așa cum mie mi-a fost acordată șansa unui scholarship, aleg
mereu să întorc această oportunitate. Alegere pe care o repet
de foarte mult timp cu URA, aceasta fiind o pepinieră de viitori
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profesioniști de unde pot „culege” resurse umane necesare
dezvoltării companiei, iar începând cu anul acesta, am creat
Bursa TUD pentru 2 persoane, bursă pe care o voi continua.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
După cum am dezvoltat și mai sus, da, fără îndoială.
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Mirela ENĂȘEL
Manager Comunicare
JTI Switzerland

Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne
și Internaționale (1994-1999)
Masterat „Dreptul Afacerilor” (2006-2008)

Î

mi propun, în cele ce urmează, să împărtășesc parcursul
meu profesional, în speranța că ar putea fi util pentru cei
care doresc să-și construiască o carieră în domeniul privat,
mai precis în domeniul corporatist.
M-am angajat la JTI Romania imediat după absolvire. Am trimis
CV-ul la mai multe firme și aici am fost chemată la interviu.
Am aflat ulterior că au contat două lucruri, și anume, că pe
perioada verii lucrasem la JTI (pe un post temporar de Brand
Ambasador țigări) și că absolvisem Universitatea RomânoAmericană. În aprilie 2000, am început ca asistent finanțe și
IT, iar în următorii șase ani, am experimentat diverse arii de
activitate în departamentele financiar și marketing, care miau pus bazele înțelegerii afacerii JTI în România. Atunci când
te angajezi într-o corporație multinațională, în special imediat
după absolvirea studiilor, pe un post de începător, e greu să faci
o alegere fiindcă nu știi nimic despre lumea din interiorul unei
astfel de organizații. Faptul că ai reușit să intri este deja un mare
câștig. Pentru mine, JTI România este locul unde am evoluat
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profesional și am întâlnit oameni remarcabili, care m-au ajutat
să descopăr ceea ce-mi place să fac și care este domeniul pe
care vreau să-l aprofundez.
Începând din anul 2007, m-am alăturat echipei de profesioniști
din departamentul de corporate affairs și comunicare. Acest
departament contribuie la consolidarea poziției companiei în
relația cu părțile relevante – autorități publice, media, asociații
de afaceri și non-guvernamentale etc. – prin derularea unor
proiecte și activități în domenii complexe, precum taxarea
produselor din tutun, lupta împotriva comerțului ilegal,
inițiative legislative cu impact asupra industriei, dar și sprijinirea
de programe (culturale și sociale) pentru comunitatea locală, în
speță comunitatea unde compania își desfășoară activitatea.
Am simțit că aici mi-am găsit vocația și am învățat, alături de
colegii mei, să avem standarde înalte și să punem pasiune în tot
ceea ce facem, să fim deschiși și onești, să avem curaj și, nu în
ultimul rând, să rămânem umani.
JTI este o companie serioasă, cu o reputație solidă, care asigură
un mediu de creștere profesională pentru oricine este interesat
să se dezvolte și să experimenteze diversitatea și frumusețea
spațiului multicultural. Pentru mine, acest deziderat a prins
contur în anul 2011, când mi s-a oferit un contract internațional,
în străinătate, la sediul central de la Geneva. De atunci, am
experimentat diverse roluri regionale și globale, prin aplicarea
principiilor generale pe care le-am învățat în România și prin
cultivarea lucrului în echipă. Mă fascinează diversitatea și
specificul fiecărei piețe, culturi, geografii, dar și obiceiurile din
țările respective. Am șansa de a interacționa cu parteneri de
afaceri și colegi dintr-un orizont geografic vast, din Republica
Cehă, până în Rusia, în estul îndepărtat și această șansă m-a
ajutat să capăt maturitate profesională incontestabilă.
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La categoria hobby-uri, sunt pasionată de antichități, muzică
clasică, schi și volei (deși nu mai practic demult, pasiunea
pentru volei îmi va rămâne în inimă toată viața).
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Nu am aplicat la alte facultăți, am știut de la început (imediat
după ce s-a înființat) că voi aplica la Universitatea RomânoAmericană. Motivul a fost unul simplu – îmi doream să am acces
la felul american de predare și apoi la posibilitatea de a merge
cu o bursă în Statele Unite (la Universitatea James Madison).
Din păcate, bugetul familiei nu a permis acest lucru (iar
universitatea nu ne putea subvenționa, fiindcă strângea bani
pentru campus, la vremea aceea) însă absolvirea Universității
a constituit un punct atractiv pe CV-ul meu pentru a fi admisă
într-o corporație multinațională.
Mama mea a fost cea care m-a îndrumat către Universitatea
Româno-Americană, mi-a insuflat dorința de a studia în
străinătate. Țin minte că a mers la București (noi locuiam în
Craiova) și a discutat cu domnul Rector Ion Smedescu. Nu îl
cunoștea personal, a mers la Universitate și a cerut o întâlnire
cu dumnealui și a fost acceptată. Mi-a povestit că a fost foarte
impresionată de modestia, bunătatea și viziunea dumnealui,
preocuparea pentru a clădi ceva măreț pentru studenții români
(campus modern, profesori buni care să formeze pe mai departe
viitorii profesioniști din rândul studenților de la Universitatea
Româno-Americană).
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Economie Mondială.
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3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Profesorul de Economie Mondială (n.r. Virgil Gheorghiță) care,
din păcate, s-a stins demult.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da. Am legat o prietenie îndelungată cu Andreea Zidaru, am
fost în grupe paralele. Când revin în România, și ne permite
timpul, mă întâlnesc cu drag cu Andreea. Ultima dată a fost
acum doi ani, la întâlnirea de 20 ani.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Nu îmi amintesc una anume, știu că m-am simțit bine tot timpul.
Aveam o atmosferă frumoasă la ore. Aș vrea să-l menționez pe
profesorul Valeriu Potecea (de-abia venise în facultate când
eram eu studentă); îmi amintesc că erau foarte destinse și
plăcute orele dumnealui și cu aplicabilitate în practică.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am fost Brand Ambasador țigări la Reynolds Tobacco, companie
care între timp a devenit JTI. Este în prezent compania la care
lucrez.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
După absolvire m-am angajat pe postul de asistent finanțe și IT
la JTI România. Am trimis CV-ul la mai multe firme și aici am fost
chemată la interviu. Am aflat ulterior că au contat două lucruri,
și anume că lucrasem pe perioada verii la JTI și că absolvisem
Universitatea Româno-Americană.
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8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Universitatea mi-a oferit o privire de ansamblu și m-a învățat
unde să caut informația de care am nevoie.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Am lucrat la JTI România 11 ani – în departamentele financiar,
marketing și apoi m-am stabilit, pot să spun cu convingere că
mi-am găsit vocația, în departamentul de corporate affairs şi
comunicare. În toamna anului 2011, mi s-a oferit un contract
la sediul central al companiei la Geneva, pentru o perioadă
determinată de un an și jumătate, însă a fost o iubire de ambele
părți, mie mi-a plăcut la Geneva, ei m-au plăcut pe mine, și
atunci mi-au prelungit contractul, și iată-mă, sunt deja de
aproape zece ani și sper să stau mai mult.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Da, ne-am întâlnit cu plăcere, în 2019, la sărbătorirea celor 20
de ani de la terminarea facultății.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Colegii mei din JTI România, Gilda Lazăr și Alina Marinescu
colaborează îndeaproape cu Universitatea, țin o legătură
permanentă cu domnul Rector Ovidiu Folcuț și cu domnul
profesor Șerban Georgescu. Au pus împreună bazele Centrului
de Studii Româno-Japoneze. Centrul de Studii RomânoJaponeze „Angela Hondru” (CSRJ-AH) a fost înființat în mai
2005 în cadrul Universității Româno-Americane, cu sprijinul
Ambasadei Japoniei la București, fiind un proiect susținut de JTI.
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Prin natura jobului meu la sediul central, lucrez îndeaproape cu
colegii din JTI România și încerc, pe cât se poate, să îi sprijin și
să particip alături de ei la programele desfășurate de companie
în România.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Onorată și cu deosebită plăcere.
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Nicolae KOVACS					
Chairman & CEO
Romcargo Maritim
Member of the Investment Board
ROCA Investments
Board Member
Frigotehnica SA
Member of the Board
ROCA X
Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne
și Internaționale (2001-2005)

N

ick este Membru al Board-ului de Investiții al ROCA
Investments, companie care oferă soluții de capital și
parteneriat activ pentru revitalizarea și consolidarea
afacerilor românești care traversează momente de dificultate,
atât din punct de vedere financiar, cât și operațional. În același
timp, el este implicat în funcții executive, fiind Președinte
CA și CEO al Romcargo Maritim SA, operator portuar RO-RO
care gestionează 70% din fuxul de export maritim al Dacia
Automobile și Ford, una dintre investițiile ROCA Investments.
Imediat după încheierea studiilor în 2005, Nick a acumulat o
experiență valoroasă în sistemul bancar românesc, după care
a urmat calea antreprenoriatului în domeniul consultanței
financiare pe parte de creditare și investiții. Criza financiară
din 2008 a venit cu oportunități în domeniul imobiliar, Nick
preluând funcții executive financiare într-un fond de investiții
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paneuropean de tip Private Equity cu specializare pe imobiliare,
predominant birouri, cu valoare totală de 1.3 miliarde euro.
După 6 ani petrecuți în domeniu, s-a reîntors în antreprenoriat,
fondând boutique-ul de investiții și brokeraj Bloomfield
Partners, unde a folosit expertiza acumulată în domeniul
financiar și imobiliar. În 2017 s-a alăturat ROCA Investments, un
proiect ambițios care i-a adunat în jurul lui pe unii dintre cei
mai cunoscuți oameni de business din România, cât și grupuri
financiare importante.
În ultimii ani, Nick a fost implicat ca investitor și co-fondator
în companii de investiții în start-up-uri românești disruptive,
domeniul IT devenind unul prioritar.
„In business merg mereu pe clasicul People, Strategy, Execution,
Cash (Rockefeller Habits) peste care se adaugă un “layer” de
“fair”. Oamenii sunt cel mai important asset atât în viață, cât
și în business. Consider că trebuie să te înconjori constant de
oameni mai buni decât tine, altfel nu ai cum să evoluezi. Oamenii
corespunzători în pozițiile relevante, care mai departe elaborează
strategii și le implementează eficient și fair”.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Inițial am vrut să merg la Cluj pentru studii, la Universitatea
Babeș Bolyai, la Relații Economice Internaționale. Știam că vreau
să activez în domeniul economic, dar după o analiză atentă am
ales Bucureștiul, deoarece voiam să construiesc o experiență
internațională, ceea ce am reușit cu ajutorul URA.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Economie Mondială.
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3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Au fost mai mulți; îmi plăceau cei mai practici, cei care dădeau
exemple despre situații reale, cursurile și seminariile în care
partea teoretică avea pondere mai mică și cea practică era
predominantă. Se simțea faptul că profesorii tineri, care
avuseseră experiență internațională, aduceau cu ei un aer de
practicalitate.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Au existat, cu siguranță și a fost o perioadă frumoasă. Prieteniile
care au durat mai mult s-au creat în grupul din care am făcut
parte în timpul studiilor la Universitatea James Madison, din
Statele Unite.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?
Aș spune că atmosfera din anul I a rămas per total o amintire
frumoasă. Eram emoționați și încântați de nou, evoluam repede
și tot timpul era ceva interesant în fiecare aspect al vieții.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Da, în fiecare an începând cu anul I, în mare parte la companii în
domeniul agențiilor imobiliare și mai târziu în telefonie mobilă.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job de după absolvire a fost în banking, unde m-a ajutat
mult experiența din Statele Unite și o recomandare venită
din cadrul URA. Fără să menționez numele celui care m-a
recomandat, îi voi fi etern recunoscător pentru ajutor, pentru
că apoi a urmat o succesiune de evenimente care m-au adus la
ce sunt astăzi. Consider că mediul universitar ar trebui să aibă
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contact constant cu mediul de business și să poată ajuta în
acest sens, la fel cum se întâmplă și în străinătate.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Anii pre-universitari au fost foarte generali, paleta de informații
era foarte disipată și consideram că este o pierdere de timp,
având în vedere că în timpul acela puteam să învăț ce mă pasiona
cu adevărat. După școala generală știam sigur ceea ce NU vreau
să fac în viață, respectiv să fiu fizician, chimist, matematician sau
altele din domenii care nu mă atrăgeau. Făcând liceu cu profil
economic, mi-am dat seama că învățam cu drag la economie,
finanțe, contabilitate și alte materii conexe. Odată ajuns la
facultate, am reușit să fac un “fine-tuning” și mai bun și să
înțeleg în ce mi-aș dori să mă specializez. Ca să răspund în final
la întrebare, cred că Universitatea m-a ajutat să mă cunosc mai
bine pe mine însumi, să înțeleg ce îmi place și pe ce vreau să
mă axez în viitor, iar experiența de la James Madison University
a cimentat ceea ce simțeam și credeam până atunci că mi-e
parcursul.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Întotdeauna mi-am dorit să călătoresc și să experimentez alte
culturi și moduri de gândire. Unul din motivele pentru care
am ales URA a fost conexiunea pe care o avea cu universități
americane la care eram interesat să ajung. Planul a devenit
realitate și restul este o poveste frumoasă pe care o voi relata
copiilor și nepoților într-o bună zi.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Pe unii i-am revăzut, însă cazurile sunt izolate. Din păcate nu
avem cultura reîntâlnirilor, ca națiune, fiecare are drumul lui în
viață și cred că ar ajuta dacă întâlnirile acestea ar avea loc întrun cadru organizat și periodic.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Nu am păstrat legături active cu Universitatea, m-ar bucura să
pot contribui, după caz.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Cu siguranță da, rămâne de stabilit cum și sub ce formă.
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Oana-Daniela MANEA
(căs. MANEA-SAPUNDZHIEV)
External auditor – Quality Control
Audit Team
Comisia Europeană – Directoratul
Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Masterat „Control Financiar Fiscal” (2005-2007)

O

ana este absolventă a programului de masterat „Control
Financiar Fiscal” al Universității Româno-Americane, cu
o experiență de 15 ani în domeniul auditului financiar
și intern.
După ce a absolvit cursurile de 4 ani ale Academiei de Studii
Economice din București (ASE), Facultatea de Management,
Oana a dorit să își construiască o carieră în domeniul auditului.
A ales programul de Master „Control Financiar Fiscal” din cadrul
URA, iar la 3 luni de la susținerea disertației a fost angajată
la unul dintre cei mai mari jucători pe piața de audit, KPMG
România.
Oana a avut o carieră relativ scurtă (4 ani), dar plină de satisfacții
profesionale la KPMG România. A avut oportunitatea să aplice
în practică cunoștințele acumulate în timpul programului de
masterat. „Experiența într-o multinațională nu poate fi înlocuită
cu nimic”, spune Oana. A avut posibilitatea să cunoască
numeroase linii de business, de la retail la domeniul ospitalității,
de la telecomunicații la producția agricolă, fiind implicată
în auditul unor companii precum JW Marriott, Romtelecom,

124

Huawei, Banvit, Rompetrol, etc.
În 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană,
Oana a participat la o competiție organizată de Serviciul de
Recrutare al Uniunii Europene (EPSO), în domeniul auditului.
După un an și jumătate de teste și interviuri, Oana a fost
admisă pe lista de rezervă a competiției de audit, făcând parte
din primul grup de merit (cei mai buni 10 candidați din 409
participanți) al candidaților admiși.
După o serie de interviuri la diverse servicii ale Comisiei
Europene din Luxemburg si Bruxelles, care s-au soldat cu două
oferte de muncă, Oana a ales să meargă la Bruxelles, acceptând
oferta de a lucra pe un post de auditor intern în cadrul
Directoratului pentru Interpretare al Comisiei Europene.
Din 2015, Oana este auditor extern al fondurilor de cercetare
și inovare aferente programului Horizon 2020 în cadrul
Directoratului General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei
Europene. Ca auditor extern, Oana, împreună cu o echipă de
aproximativ 70 de persoane, veghează la respectarea normelor
financiare în domeniul cercetării și inovării, mai precis este
implicată în auditul diverșilor beneficiari ai fondurilor europene.
Aceste fonduri se ridică la valoarea de 80 miliarde de EUR pentru
schema de finanțare Horizon 2020.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Înainte de a aplica la programul de master din cadrul URA
vroiam să particip la un program similar din cadrul Academiei
de Studii Economice. Am ales URA pentru că eu studiasem 4 ani
la ASE și doream să văd cum este procesul de învățământ și în
mediul privat. A fost o experiență extraordinară și sunt foarte
bucuroasă pentru alegerea făcută atunci.
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2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Scopul meu fiind să am o carieră în domeniul auditului, cursurile
de Control financiar și Audit au fost cele care m-au atras cel
mai mult. În același timp, am înțeles că nu poți face audit fără
noțiuni de drept sau de etică.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Sincer, nu aș putea face un clasament. Le sunt recunoscătoare
tuturor celor care au fost deschizători de drumuri pentru
mine în acest domeniu. Poate de multe ori le uitam chipul sau
numele, dar nu uitam niciodată impactul pe care l-au avut în
viața noastră profesională.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Au fost prietenii care au durat câțiva ani după absolvire, dar
odată cu mutarea mea în străinătate, a fost mai dificil să păstrăm
legătura.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul
facultății?
Paradoxal, deși este vorba de o situație stresantă, pentru mine
cea mai frumoasa amintire este susținerea lucrării de disertație.
M-a făcut să descopăr în mine resurse pe care nu știam că le am.
Mă refer aici la concentrare, capacitate de dominare a emoțiilor,
vorbit în public. Această experiență mi-a fost foarte utilă în
viața mea profesională ulterioară, când am avut de susținut
numeroase examene și interviuri.
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6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Cum eram la un program de masterat, unde cursurile se
desfășurau seara sau în weekend, în timpul facultății lucram ca
și contabil la o firmă de telecomunicații. A fost o perioadă foarte
intensă pentru că ziua mergeam la birou, iar seara mergeam
la cursuri. Ziua mea de muncă avea practic 14 ore, dar acum,
privind în urmă, cred că a meritat efortul.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
După obținerea diplomei de Masterat am reușit să îmi schimb
locul de muncă, fiind angajată la una din firmele Big Four – KPMG
România, la numai 3 luni după absolvire. A fost confirmarea
faptului că a fost o alegere inspirată acest program de master
deoarece, la vremea respectivă, companiile Big Four recrutau
numai absolvenți de contabilitate, ceea ce nu era cazul meu.
Eu absolvisem managementul afacerilor la ASE, iar Masteratul
în „Control Financiar Fiscal” obținut la URA a fost un punct
important în CV-ul meu la acea dată. Și încă este, eu activând în
continuare în domeniul auditului.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
În primul rând cred că mixul de cursuri din Curricula ne-a
dat multe din cunoștințele necesare activării într-un anumit
domeniu de activitate. Apoi, proiectele pe care le aveam de
pregătit, unde încercam să punem în practică, cunoștințele
teoretice acumulate și, nu în ultimul rând, examenele scrise și
disertația finală.
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9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Nu m-am gândit să plec în străinătate nici înainte și nici după
absolvire. Eu am crezut mult timp că pot avea o contribuție
importantă la dezvoltarea țării mele și pot să am și în România
o carieră de succes. Și am avut, într-o oarecare măsură. Totuși,
ca un bun economist, am învățat și să identific și să fructific
oportunitățile de carieră apărute. Astfel, am ajuns să lucrez în
Belgia, la Comisia Europeană, fără să îmi propun neapărat acest
lucru cu mult timp înainte. A fost o oportunitate extraordinară
și mă bucur că și aici pot să îmi practic profesia mea de auditor,
în care am investit mult timp, pasiune, muncă și energie. Lucrez
la Comisia Europeană de 10 ani.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Nu, din păcate nu. Și mi-ar făcea o mare plăcere, pentru că eram
un grup de oameni care veneau din domenii atât de diverse,
cum ar fi mediul privat, administrație publică, mediul academic,
mediul bancar, și chiar din rândul clericilor aveam un coleg, care
era preot într-un sat din Teleorman. Mi se părea extraordinar, la
vremea respectivă, să avem activități atât de diverse.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Din păcate nu. Nu am găsit o platformă în cadrul căreia să fac
acest lucru. Angajatorul meu actual, are un program „Back to
School” unde funcționarii europeni sunt încurajați să meargă
în școlile pe care le-au absolvit și să prezinte modul de lucru
al Uniunii Europene și impactul pe care aceasta îl poate face in
fiecare stat membru. Mult timp acest program a fost orientat
către școli primare, secundare și licee. În urmă cu aproximativ 2
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ani programul a fost extins și pentru universități, dar odată cu
criza sanitară a fost stopat.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Da, sigur că da. Cred mult în această practică, mai mult
americană, de „a da înapoi” școlii care te-a format puțin din
timpul sau finanțele tale, pentru a sprijini alți studenți să își
continue studiile și să aibă ulterior o carieră de succes.
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Paul OLTEANU
Founder & Owner
MindArchitect.Ro
Founder, Master Trainer & Executive Coach
People Dynamics
Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Management-Marketing, specializarea „Marketing”
(2007-2010)

P

aul activează ca Master Trainer și Executive Coach,
specializat în comunicare, neuroștiință și procese de
transformare. În prezent, dezvoltă și livrează programe
de training și coaching bazate pe ultimele descoperiri din
neuroștiință și psihologie, cu obiectivul de a genera transformări
sustenabile la nivel individual sau organizațional.
În ultimii 13 ani, Paul a dezvoltat și livrat programe care
cumulează peste 10.000 de ore de training, coaching și
consultanță pe subiecte precum neuroștiința comunicării,
neuroștiința încrederii, Process Communication Model, public
speaking, branding personal și dinamici de grup, pentru un
public din Europa, America și Asia.
În 2019, Paul a fost desemnat cel mai bun trainer (Gold Award)
și al doilea cel mai bun coach (Silver Award) din România, la
gala “L&D Awards”. Topul a fost realizat în urma votului direct a
567 de directori și manageri de HR din toată țara.
În 2017, Paul a devenit parte a primei promoții de coach certificați
în Evolutionary Coaching – un cadru de transformare personală
și organizațională bazat pe stagii de evoluție psihologică și
neuroștiință. Tot în 2017, Paul a devenit cofondator al Școlii
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de Comunicare, program în care a predat alături de Melania
Medeleanu, Dragoș Bucurenci, Marius Manole, Cristian Lupșa și
Alexandru Negrea.
În primăvara lui 2016, Paul a făcut echipă alături de Melania
Medeleanu și Dragoș Bucurenci, devenind Senior Partner
al Khastalia – o companie de consultanță specializată în strategie
de comunicare și executive coaching. Începând cu 2017 s-au
alăturat echipei Amalia Enache și Valerie Cioloș-Villemin.
Din 2014, Paul este unul din primii 5 consultanți din Europa
certificați în Story-based Transformation Process – o metodologie
sistematică ce se bazează pe neuroplasticitatea creierului și
integrează schimbul zilnic de povești scurte cu scopul de a
genera transformări personale și organizaționale rapide.
Din 2013, Paul este trainer și coach certificat în Process
Communication Model ® – o teorie de personalitate premiată,
utilizată la NASA în selecția și gestiunea echipelor și în pregătirea
comunicațională a președinților americani. De la certificare,
Paul a fost cel mai activ trainer și coach PCM din România și este
anual în Top 5 în Europa, lucrând cu peste 4.000 de profesioniști,
fie în programe personalizate, fie în cursuri deschise.
Anterior, el a ocupat funcțiile de Director de Comunicare al
Universității Româno-Americane, Head of Strategy & New
Business la agenția de publicitate Headvertising și Sponsorship
& Marketing Manager pentru Asociația MaiMultVerde.
Din noiembrie 2019, Paul a devenit și fondatorul MindArchitect.ro,
un ecosistem de învățare și dezvoltare personală și profesională
fundamentat în neuroștiință și psihologie aplicate în viața de zi
cu zi.
În primii doi ani de la lansare, MindArchitect este săptămânal în
top 3 cele mai ascultate podcasturi din România.
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1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Nu am aplicat și la alte facultăți. Din feedbackul primit de la
prieteni apropiați care urmaseră URA, am simțit că acolo e locul
ideal și pentru nevoile și profilul meu.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Îmi amintesc cu plăcere câteva, deși nu le mai știu textual
numele:
- Microeconomie – cu prof. Ion Bulborea, om de care
m-am apropiat mult prin felul dânsului de a fi, plus faptul că
interacționa cu mine frecvent la curs;
- Engleză – cu prof. Ioan Iacob pe care mi-l amintesc
drept profesorul care a manifestat interes față de mine și înafara
orelor de curs. Mi-a plăcut mereu energia lui, faptul că ne cânta
la chitară și faptul că avea inițiative extracurriculare;
- Comerț exterior – cu prof. Ovidiu Folcuț, care mi-a
arătat că un profesor poate să vadă dincolo de înclinația ta la
materia lui. Nu am fost bun la comerț, dar am simțit din partea
domnului profesor îngăduință și înțelegere, văzând cât de mult
muncesc în rest;
- Marketing – cu prof. Costel Negricea, care mi-a fost și
coordonator la lucrarea de licență. Mi-a părut unul dintre cei
mai firești și „de-ai noștri” profesori. Mă bucur să văd că acum,
după prof. Folcuț, a obținut mandatul de Rector;
- prof. Doinița Ciocîrlan, care deși nu mi-a fost în mod
direct profesor, a fost o prezență care a văzut bine și potențial în
mine.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Am răspuns mai sus.
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4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Mai puțin decât mi-aș fi dorit. Am muncit aproape full-time pe
perioada facultății și, din păcate, asta nu mi-a lăsat foarte mult
timp pentru socializare și relații. Totuși, am câțiva colegi cu care
mai țin legătura și de care mă leagă amintiri frumoase din URA.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul
facultății?
Cea mai frumoasa amintire a venit după facultate, când am avut
ocazia să lucrez la Universitate. Faptul că dl. Rector Ovidiu Folcuț
a avut încredere să mă lase să construiesc un departament de
comunicare în Universitate și să-mi recrutez doi foști colegi
(social media manager + community manager) a fost un mare
gir de încredere și a contat foarte mult pentru mine.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am avut job-uri în zona de fundraising în mediul ONG și, ulterior,
în marketing – domeniul pe care l-am și studiat în facultate.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Păi, pe unul l-am construit, împreună cu dl. Rector Folcuț:
Director de Comunicare al Universității Româno-Americane.
Pe celălalt, Head of Strategy and New Business la Agenția de
publicitate Headvertising l-am obținut în urma unui interviu
care a durat 3 ore.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Cele mai importante lucruri pe care mi le-a oferit URA, din
punct de vedere profesional, au fost ecosistemul de resurse și
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să-mi investesc timpul și energia în lucruri care m-au interesat,
dincolo de materiile standard. A fost exact motivul pentru care
am ales această Universitate și m-am bucurat să văd că alegerea
a dat roade.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Nu am considerat niciodată să plec din România. Sunt prea
multe lucruri de construit aici și toți oamenii care contează
pentru mine sunt aici.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Cu foști colegi, relativ puțin. Cu foștii profesori da, în contextul
diferitelor invitații pe care le-am mai primit de la ei. Respect
foarte mult aprecierea pe care URA știe să o ofere oamenilor
care i-au trecut pragul.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Ocazionale; discursuri sau prezentări ținute în cadrul
Universității. Încă din vremea facultății mi-am dorit ca
într-o bună zi să și predau, doar că am constatat în timp că
personalitatea mea este incompatibilă cu rigorile academice.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
În măsura timpului disponibil, cu foarte mare drag. Actualmente
conduc 2 organizații – firma de training și coaching pornită în
2013 și MindArchitect.Ro care, în primii doi ani de la lansare,
a devenit cel mai ascultat podcast din România. În contextul
acesta am prea puțin timp disponibil, dar pasiunea mea pentru
educație și relația cu Universitatea sper să conveargă sustenabil
în viitor.
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Radu MANOLESCU
Co-fondator & Managing Partner
K.M. Trust Group

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și
Internaționale (1995-1999)

R

adu a co-fondat și este Managing Partner al K.M.Trust
Group care include K.M.Trust & Partners, fondată în
2005 (servicii de recrutare, consultanță de leadership și
coaching pentru zona executivă), K2S (servicii de recrutare,
consultanță de resurse umane și coaching pentru middle
management), fondată în 2009 și Toolz Development
(digitalizare instrumente și metodologii create de companiile
din grup), fondată în 2021.
Din 2014, Paul este Coach certificat Marshall Goldsmith
Stakeholder Centered Coaching, iar din 2018 predă, împreună
cu profesori renumiți de la Harvard Business School, Harvard
Medical School, École Hotelière de Lausanne, pe teme de
leadership și creare de valoare pentru stakeholderi. Este coach
executiv și consultant pe leadership de echipe manageriale
pentru multe organizații internaționale și locale.
Radu are studii postuniversitare la INSEAD, Harvard Business
School, Singularity University, MIT Sloan School of Management
și École Hotelière de Lausanne, unde a și fost Visiting Lecturer
pe teme de Leadership, în 2018.
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Din 2007 până în 2021 a fost acționar în IIC Partners, una
dintre organizațiile din Top 10 global de recrutare executivă și
consultanță de leadership, iar între 2011-2013 a fost membru în
boardul european al AESC.
„Misiunea mea și a colegilor mei este să ajutăm companiile să își
trăiască valorile, în timp ce avem un impact memorabil pozitiv
în viețile celor cu care lucrăm. Prima parte a misiunii, legată de
valori, e adresată prin implicare în a co-crea un sistem educațional
performant, updatat și adaptat, în România. Proiectul meu de
suflet este legat de introducerea SEEL (Educație Etică şi SocioEmoţională) în școli, astfel încât, într-un orizont de timp previzibil,
să contribuim la o lume mai bună, mai responsabilă și mai
compasionată”.
(https://neuromindfulnessinstitute.com/purpose-drivenleaders-radu-manolescu/).
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
ASE/REI. Poveste lungă, însă am ales, până la urmă, URA.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Economie Mondială.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Prof. Despa, de Matematică îmi vine primul în minte. Dl. Prof.
Părăușanu, deși foarte scurt periplul, a lăsat o impresie pozitivă
memorabilă.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da, mai puține decât în liceu, dar sunt câteva care încă durează.
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5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul
facultății?
E un mix de amintiri cu colegii și amintiri cu mici succese la
examenele grele... Prima amintire amuzantă care îmi vine în
minte e legată de un examen pe care era să îl ratez pentru că
am încurcat zilele. Și un coleg, care îmi e și acum prieten bun,
mă sună în ziua corectă (pe fix), în vecini, pentru că nu înțelegea
cum de nu vin la ultimul examen, în contextul în care le luasem
pe toate de până atunci. Am avut noroc să intru cu ultima grupă,
a doua zi și să iau și notă mare. Din privat, sunt multe amintiri
faine cu colegii de atunci. Mai ales cu cei din anul I care, din
păcate, nu au mai continuat...
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Da, în fiecare an începând cu anul I. De la firme de importexport, la Institutul de Economie Mondială, firme de shipping,
etc. A fost mai mult decât practică, pentru că voiam să aibă un
corespondent practic ceea ce învățam în facultate și le tratam
ca pe joburi fără plată. Povestea e mai lungă, însă esența aceasta
este.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job de după absolvire a fost în vânzări, la o firmă de
copiatoare, găsit prin cunoștințe. Am demisionat repede și
tot repede m-am dus să mă evaluez la o firma de consultanță,
iar psihologul de acolo m-a propus unui business în care să
construiesc o divizie nouă. A fost extraordinar de atunci.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Greu de răspuns. În anul întâi mă apucasem să învăț și japoneza,
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la Univ. Ioan Dalles, cursuri de seară, crezând că după absolvire
voi lucra în comerț exterior/shipping sau diplomație. Am
primit o ofertă de la o ambasada vestică, însă ca telefonist/visa
assistant și mi-a fost greu să mă imaginez în rol. De asemenea și
în shipping era altă lume decât îmi imaginasem. După practică
și lucrarea de licență făcută „pe bune”, am renunțat la gând.
Am ales un start-up intraprenorial în schimb, alegere care a
influențat totul după aceea.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Da, dar nu de tot, neapărat. Nu am făcut planuri în acest sens.
Am obținut un rol regional în 2002 în CEE, la o firmă austriacă
pentru care am lucrat până la final de 2005. Cel mai mult am
stat în Cehia și Ungaria; în 2003 am primit România complet, iar
în 2005 am primit și Polonia pentru a o coordona direct, doar că
nu am mai apucat să fac asta, pentru că am decis, în urma unei
experiențe pe care am avut-o la Paris, să îmi deschid businessul
meu. Am făcut-o în decembrie 2005.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Cu unii, în particular, da. Cu foștii profesori mai puțin – doar la
reuniuni formale. În rest am mai interacționat cu prof. Ovidiu
Folcuț, când am mai colaborat punctual pe teme cu studenți și
legat de demersuri/ONG/ pe educație.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Nu am legături cu Universitatea, însă m-aș bucura să pot
contribui cumva, în funcție de context.
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12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
De principiu da, cum spuneam și mai sus. Depinde de subiect,
timp alocat, etc.
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Ramona TERȘANSCHI
(ȚEPELEA)
Managing Director
F&R Worldwide
Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Economia Turismului Intern și International
(1991-1996)
MBA, James Madison University, Virginia, SUA, 1998

R

amona este, în prezent, Director General al F&R Worldwide,
răspunzând de aplicarea strategiilor de business ale
companiei și asigurând îndeplinirea tuturor obiectivelor
de afaceri. A început să lucreze în cadrul companiei din 2004,
acordând asistență companiei mamă, Froehling and Robertson
(una dintre cele mai vechi companii de consultanță tehnică din
SUA) să-și deschidă biroul local și să-și extindă activitatea în
Europa.
Ramona și-a început cariera lucrând 2 ani ca Assistent Manager
în luxoasa stațiune Omni Homestead, în Hot Springs, Virginia,
SUA. Apoi, s-a îndreptat spre consultanță și management în
aplicarea unui proiect finanțat de USAID, în România.
Ea are vastă experiență profesională, lucrând deopotrivă
cu companii și asociații comerciale, în contextul dezvoltării
parteneriatului de afaceri internaționale între SUA și România.
În ultimii 20 de ani ea a acordat consultanţă câtorva companii
americane să-și lanseze și să-și dezvolte afacerile în România.
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Ramona a primit, în anul 2012, Premiul de Apreciere de la
Departamentul de Comerț al SUA, în semn de recunoaștere a
profesionalismului, devotamentului și succesului pe piața din
România.
Punctele forte ale Ramonei sunt gândirea vizionară, spiritul
competitiv, atenția îndreptată spre client și încrederea în
oameni, ceea ce îi inspiră să-și descopere potențialul și să fie
pasionați de ceea ce fac.
Printre hobby-urile Ramonei se numără: înotul, schiul, triatlonul
şi călătoriile.
Ramona este licențiată în Economia Turismului Intern și
Internațional la Universitatea Româno-Americană și absolventa
programului de MBA, din cadrul James Madison University,
SUA.
Citat preferat, Theodore Roosevelt: „Crede că POȚI și vei fi deja
la jumătatea drumului”.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Mă gândeam să aplic la ASE, dar privind retrospectiv,
Universitatea Româno-Americană a fost o alegere mult mai
bună. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș face și azi aceeași
alegere.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Nu îmi aduc aminte de un anumit curs care să îmi fi plăcut în
mod special. Am o fire curioasă și îmi place să descopăr lucruri
noi; în plus, știam că pentru a ajunge unde mi-am propus va
trebui să excelez la toate materiile.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
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Îmi amintesc cu mare drag de profesorii din facultate,
oameni minunați care au contribuit cu toții, într-un fel sau altul,
la ceea ce sunt azi.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da, am reușit să leg prietenii durabile cu mai mulți colegi cu
care am împărțit ani frumoși, plini de emoții pozitive, iar acum
împărtășim atât amintiri, cât și strategii de business. Îmi aduc,
cu drag, aminte de petrecerile la care mergeam, de weekendurile la munte cu Patricia, Dan, Adi, etc.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul
facultății?
Bucuria primirii bursei la James Madison University, prima
universitate americană cu care URA a avut relații de colaborare.
Era un vis care devenea realitate. Iar în spatele acestui vis se
ascundea multă muncă și perseverență.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Job-uri am avut în timpul anilor de studiu la James Madison,
care m-au ajutat enorm să îmi dezvolt capacitatea de adaptare
la un mediu complet nou, la situații inedite. Am învățat ce
înseamnă independența în comportament, în exprimare,
responsabilitatea față de deciziile luate. Tot acolo mi-am
dezvoltat calmul în discuții și mi-am antrenat zâmbetul :).
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
După absolvirea URA și până la continuarea studiilor la JMU
am lucrat un semestru în cadrul Universității, ca și asistent
universitar. A fost o experiență memorabilă. După terminarea
studiilor în Statele Unite, am rămas atrasă de cultura americană
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de business și de atunci am lucrat doar pentru companii și
organizații americane, atât în SUA, cât și în România.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Universitatea mi-a oferit șansa să studiez în străinătate; acest
lucru a contat enorm pentru dezvoltarea mea profesională și
personală. Toate aceste lucruri nu erau posibile fără încrederea,
susținerea și răbdarea pe care le-am primit, în mod constant,
din partea profesorilor de la URA.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Încă de la începutul facultății mi-am dorit să studiez în
străinătate, iar America, datorită sistemului universitar
performant, poate cel mai avansat din lume, părea să fie
destinația ideală. Consider că experiența de a trăi și a studia
într-o țară străină, de a cunoaște alte culturi, de a învăța o
limbă străină, poate să îți ofere avantaje multiple și ușurință în
obținerea unui job.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
M-am întâlnit atât cu profesorii, cât și cu foști colegi și am fost
bucuroși să facem schimb de amintiri. Un bun prilej a fost în
2016, atunci când URA a organizat un eveniment dedicat primei
generații de absolvenți.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
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Din păcate nu atât de mult cât mi-aș dori; timpul nu îmi permite.
Dacă aș putea cumpăra timp, aș face din asta o prioritate.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat /acordare de burse /locuri de practică etc.)?
Voi considera acest aspect pentru că sunt convinsă că teoria fără
practică este inutilă, iar prin facilitarea unor stagii de practică
putem sprijini dezvoltarea aptitudinilor și competențelor
individuale ale studenților. Fiecare student ar trebui să fie
implicat încă din timpul facultății în activitatea companiilor.
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Filip Răzvan GHIȚESCU
Manager de Program pentru Agricultură
și Dezvoltare Rurală
Delegația Uniunii Europene în Albania
Comisia Europeană –
Directoratul General pentru Agricultură
și Dezvoltare Rurală
Absolvent al Universității Româno-Americane:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne
și Internaționale (1993-1998)

S

unt economist, MBA și am peste 20 de ani de experiență
în managementul de proiect și cel de program. Sunt un
om curios din fire, am o gândire critică și structurată. Sunt
pasionat de cultură, tehnologie și de sfera largă a relațiilor
internaționale. Mi-am construit cariera la confluența între toate
aceste pasiuni și cred că umorul (în special cel bazat pe sarcasm
și auto-ironie) are efecte terapeutice.
Mi-a plăcut de tânăr student să fiu independent financiar.
Lipsindu-mi atât geniul miliardarilor contemporani care s-au
lăsat de facultate și au revoluționat net-ul într-un garaj, cât și
anii de experiență minimă necesari unor slujbe mai de soi, am
apucat-o pe drumul clasic al câștigatului de bani și experiență
din muncă prost plătită dar, cinstită: ajutor de bucătar, casier,
web-designer, ușier la evenimente, mditator, scriitor de ocazie
în Tribuna Economică, blogger avant la lettre1.

1 Sictir.org a avut fanii săi între 2001 și circa 2010 când, împreună cu celălalt
co-fondator, l-am abandonat din lipsă de timp și chef. https://web.archive.
org/web/20010417185153/http://www.sictir.org/index.asp
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Am terminat facultatea cu o medie de tocilar, am făcut și-un
MBA care mi-a dat șansa unică să cunosc câteva fete frumoase
din Beta Gamma Sigma și să fiu cel mai palid dintre românii
care l-au terminat odată cu mine și care acum predau prin mari
universități ale lumii.
Trecând de pe un continent pe altul, am scris și un mic articol
științific (împreună cu un prieten bun), apoi m-am distrat făcând
permutări – din cercetare în sectorul privat, din sectorul privat
în cel public și invers – prin România și alte câteva țări și teritorii.
Am schimbat firme și slujbe, făcând programare de baze de
date, instalând cititoare de carduri în benzinăriile Petrom pe
vremea când se plătea cash, creând – pe un plotter abandonat
într-o pivniță și dintr-un MS Project piratat – primul Gantt
chart care a fost vreodată afișat în Ministerul Agriculturii din
România, explicând cu oarecare succes unor fermieri ce e ăla un
orto-otoplan și la ce e bun el și unor funcționari, că o suprafață
măsurată pe un plan înclinat este mai mare decât proiecția
ei pe un plan orizontal, conform bancului cu calul și tropatropa sin(α). Am furat meserie de la cei mai buni oameni din
administrațiile agricole ale țărilor membre UE și am dat-o mai
departe câtorva dintre cei mai buni specialiști din administrația
românească din perioada de pre-aderare. M-am jucat cu GPSuri măsurând suprafețe de parcele, pe vremea când telefoanele
nu erau deștepte. Am învățat să mă tem – nu de erorile pe care le
descopăr, ci de alea pe care nu le știu. Am observat că dacă vrei
să faci cel mai mult bine unei organizații și, în schimb, absolut
toată lumea din acea organizație să te urască de moarte, te faci
auditor.
Project Managementul m-a învățat că presupunerea este
mama tuturor belelelor. Când am depus prima mea cerere
de rambursare într-un proiect cu finanțare europeană, am
presupus că o cerere de rambursare (11 bibliorafturi, aprox.
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5000 de pagini) se trimite cu scrisoare de înaintare și un opis
de documente. Asta a fost corect. Am mai presupus și că asta
ar fi îndeajuns. Asta a fost greșit. Așa am aflat că fiecare din cele
5000 de pagini trebuia semnată și ștampilată. În noaptea aia
mi-am pierdut părul și am început să îmi urăsc semnătura.
Tot Project Managementul m-a învățat că Agile, deși este cauza
tuturor porcăriilor de software nematurizat și insuficient testat,
este o mantră a slujbei. Cum ar zice Mark Twain, să ne ferească
Dumnezeu de omul care a citit o singură carte!
La un moment dat m-am apucat de consultanță internațională
pe proiecte europene. Asta a fost fain, pentru că, în cele 12 luni
ale proiectului, beneficiarii mi-au arătat singura statuie publică
a lui Bill Clinton din lume, eu le-am făcut Registrul Fermelor, ei
au înregistrat 10.000 de fermieri (cu tot cu suprafețe agricole,
vaci, capre, oi și tractoare), iar UE a plătit cu mărinimie nota.
Un deceniu mai târziu și în cu totul altă țară, observ că același
proiect, dar finanțat de alții și făcut cu niște consultanți „de
renume mondial”, trenează de trei ani. Păcat că n-am o dupăamiază liberă.
După munca de „Indiana Jones al consultanței” am avut –
printr-o ironie a sorții – șansa să sar de partea cealaltă a banilor,
puterii și politicii și să încep să lucrez pentru Comisia Europeană.
Așa am descoperit subtilități de limbaj cu care nu eram obișnuit.
Până atunci, mă exprimam ca un Project Manager de rând cu:
„acest proiect e varză, suntem în urmă cu implementarea și am
depășit bugetul!”. Acum, pot să spun dintr-o suflare: „progresele
sunt limitate, acest demers și-a pierdut suflul motrice, iar o mai
bună disciplină financiară este esențială pentru a evita...” .
Încă n-am reușit să urmăresc cu „atenție și preocupare” o criză,
dar mai am timp. Am dat drumul la fondurile de pre-aderare
în agricultură (IPARD) în Serbia, am și o poză frumoasă cu un
tractor de la Târgul de la Novi Sad când s-a sărbătorit chestia
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asta. Am fost în sala Consiliului European când s-au deschis
negocierile de aderare pe agricultură cu Muntenegru și, mai
apoi, cu Serbia. Chestia asta mi-a permis să mă ițesc în niște
poze cu niște miniștri și ceva șefi de prin Comisie. Unul dintre ei
a dat și niște pișcoturi cu șampanie.
Acum mă ocup de fondurile IPARD pentru agricultură în
Albania. E relativ ușor, că autoritățile Albaneze fac toată treaba,
eu doar îi enervez.
Lăsând gluma la o parte, în marea schemă a lucrurilor, părticica
mea minusculă de contribuție îmi aduce bucuria că:
•
România are astăzi o Agenție de Plăți pentru Agricultură
și milioane de fermieri români primesc subvenții de la bugetul
Uniunii Europene;
•
în Balcanii de Vest este pace (deși mult zgomot) și că
există o perspectivă fermă ca țările din această regiune să se
alăture familiei europene, iar familia europeană să afle ce e
rakia și cum se cântă și se petrece în Balcani;
•
într-o țară minunată și primitoare, dar mică și săracă,
cum este Albania, au apărut peste 100 de investiții noi în
sectorul agro-alimentar finanțate din bani europeni și că –
acolo, undeva pe Valea Permet – Ilir Sulcaj și-a transformat
ferma într-o pensiune agro-turistică și acum familia lui o duce
ceva mai bine.
Dacă ăsta sunt eu, cel de acum, ce vină are URA? Să-i luăm pe
rând:
Dl. profesor Virgil Gheorghiță este vinovat că la vârsta dumnealui
mixa într-un mod fenomenal graiul moldovinesc2 cu relațiile
internaționale, în timp ce ne trimitea să citim The Economist
sau Wall Street Journal prin puținele locuri din București unde
2 Așa am învățat că o contribuție mică la PIB-ul mondial se aseamănă cu
„gâza di pi botina lu` Gheorghizî”
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se găseau la vremea aia. La cursul dumnealui m-am simțit de
parcă Creangă însuși m-ar fi învățat despre multilateralism,
despre factorii de putere pe scena mondială și despre decalajele
între Nord și Sud.
Pe doamna Bădiță am „urât-o” cu aprindere. Dicta într-un ritm
infernal, n-avea niciun pic de milă cu temele și examenul
de statistică a fost crunt. Însă fără ea, n-aș fi înțeles niciodată
diferența între corelație și cauzalitate și n-aș fi putut să râd cu
lacrimi când l-am auzit pe Înalt Prea Sfințitul argumentând
împotriva restricțiilor sanitare cu: „În toamna lui 1989, autoritățile
comuniste au interzis închinarea la sfintele moaște ale Sf. Dimitrie.
Peste câteva luni regimul comunist a căzut.3”
Dl. profesor Dumitru Miron este cel care m-a manipulat în
ultimul hal și m-a făcut să îmi placă la nebunie partea de Politică
Agricolă Comună din cursul său. Acest profesor hain și crud,
care îți punea cele mai oribile4 întrebări capcană la examen,
m-a determinat să îmi iau lucrarea de licență la el și – culmea
masochismului – să o și fac, originală, bună și muncită.
Nu pot să nu îl amintesc aici și pe domnul profesor Radu Despa.
Seminariile sale erau o adiere de aer proaspăt după plictiseala
de la cursul de matematică, ce era ținut la vremea aia de un alt
profesor. Dar, după ce mi-a băgat în cap optimizări (algoritmul
Simplex) și calcul probabilistic, n-am mai putut niciodată să
revin la normal.
Cei mai vinovați pentru ce am devenit sunt însă prietenii și
colegii mei. Nu toți, se știu ei care. Dar sursa stă în acest dialog
real (cca. 2005 e.n):
„Știi, Mihai. Te invidiez. Când m-am apucat de facultate, m-am
gândit ce cool o să fie să îmi pun „Ec.” în fața numelui, pe cartea
3 https://bit.ly/3r9chD3
4 „La ce rundă GATT s-a adoptat Acordul cu privire la comerțul cu aeronave
civile?” Tokio, desigur.
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de vizită. Apoi am zis că e penibil, că toată lumea are o facultate.
Așa că m-am grăbit să îmi fac masterul, să am și eu un MBA, să mă
remarc. Dar acum, îmi dau seama ce penibil, tot timpul sunt unii
mai deștepți, voi v-ați luat și doctoratele... Cum e mă, să ai scris
PhD. pe cartea de vizită?”
„Dragă Răzvan, ce pot să zic? Cred că cel mai tare este să îți scrii
doar numele mic pe cartea de vizită și toată lumea să știe cine
ești.”
Pentru toate acestea și pentru multe altele mă simt strâns legat
de familia asta Româno-Americană. Și dacă pot să fac și eu ceva,
să distrug un șablon, să străpung o birocrație, să pun un student
pe căi „greșite”, știți unde să mă găsiți5.

5 https://www.linkedin.com/in/razvanghitescu/
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Robert ANGHEL
General Manager
Holiday Inn Bucharest – Times

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional (2004-2008)
Masterat „Administrarea Afacerilor în Turism” (2008-2010)

Î

ncepând cu anul 2018, Robert este General Manager al
Holiday Inn Bucharest – Times din București, fiind responsabil
de conducerea operaționala a singurului hotel Holiday Inn
din România. Având o experiență de peste 17 ani în domeniul
hotelier, atât în business development, în pre-opening, opening
și post-opening sau vânzari, în hoteluri operate sub contracte
internaționale de management și franciză, și-a început cariera
în 2004, în cadrul Hotelului Howard Johnson București, iar
ulterior, timp de 15 ani, a ocupat funcția de Front Desk Manager
al Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North. Robert
este un om care a făcut o pasiune pentru domeniul hotelier, în
care și-a dorit să lucreze încă din timpul facultății.
La vârsta de 35 de ani, Robert lucrează pentru unul din cele mai
renumite lanțuri hoteliere din lume, unde, pe lângă calitatea
constantă, de 4 stele, a serviciilor oferite, pune mare accent
pe competențele și performanța echipei: „IHG are un sistem
de training & development foarte bine dezvoltat, în baza
convingerii că, cu cât vom avea oameni mai bine pregătiți, cu
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atât vom avea servicii mai bune”.
De-a lungul carierei, a învățat că cea mai mare provocare
profesională este să oferi zilnic același standard ridicat de
calitate a produselor și serviciilor și să-l îmbunătățești continuu.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Nu am știut de la început că vreau să lucrez în domeniul hotelier.
Eu am studiat în liceu Protecția Mediului, în Râmnicu-Vâlcea
și intenționam să îmi continui și să aprofundez pregătirea
academică în același domeniu, însă circumstanțele m-au condus
către Universitatea Româno-Americană, unde, la scurt timp
după ce am început cursurile în cadrul Facultății de Economia
Turismului, am ajuns să valorizez meseria de lucrător în turism
și am realizat că, pentru mine, industria ospitalității e cea care
se mi se potrivește, deoarece voiam să am o muncă flexibilă, să
intru în contact cu diferite tipologii umane și să devin un expert
în domeniu.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
N/A
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Sunt multe cursuri și cadre didactice care m-au format și
mi-au pus bazele industriei turismului, însă cursul care mi-a
rămas întipărit în memorie este cel de Economia Turismului,
susținut de doamna profesor Patricia Dodu, care mi-a fost, pe
parcursul celor 4 ani de studii, un adevărat mentor, atât pe plan
profesional, cât și personal deoarece, pe lângă distinsele sale
calități profesionale, este un om deosebit, drept care relația
dezvoltată cu dumneaei în timpul facultății a continuat și după
finalizarea studiilor.
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4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Mie mi-au plăcut foarte mult anii de studenție și amintirile mele
din această facultate sunt legate în mod special de colegii pe
care i-am avut alături și care mi-au devenit, ulterior, și prieteni
buni. Chiar am adunat amintiri dragi în acea perioadă, și, chiar
dacă nu ne mai vedem atât de des, mulțumită variatelor mijloace
de comunicare de care dispunem în prezent, reușim să păstrăm
legătura și să interacționăm ori de câte ori avem ocazia.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul
facultății?
Mi-e greu să spun care este cea mai frumoasă amintire care mă
leagă de facultate, pentru că am foarte multe astfel de amintiri,
însă amintirea cea mai de suflet rămân întâlnirile pe care le
organizam alături de colegi la finalul unei zile solicitante de
studiu, când ne întâlneam la cafeneaua din vecinătatea facultății
și, în jurul unei cești de cafea, aprofundam subiectele dezbătute
în cadrul cursurilor la care participasem în ziua respectiva sau
ne împărtășeam experiențele din activitatea profesională pe
care cei mai mulți dintre noi deja și-o începuseră.
6. Ai făcut practică / internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Student fiind, motivația de natură financiară m-a determinat
să optez pentru un loc de muncă încă din perioada facultății.
Coroborat cu dorința de dezvoltare personală şi profesională,
am început o carieră în domeniul hotelier, în cadrul hotelului
Howard Johnson și am avut posibilitatea să mă bucur de primele
câștiguri obținute prin efort propriu, acumulând, totodată,
experiență și descoperind câmpul muncii mult mai repede.
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7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Primul job pe care l-am obținut după absolvirea facultății a
reprezentat, practic, o continuare a celui deținut în timpul
studiilor, întrucât a coincis cu promovarea de pe poziția de
Night Manager în funcția de Front Desk Manager, ceea ce a
venit ca o confirmare a deprinderilor pe care le-am acumulat,
atât ca și cunoștințe teoretice în facultate, cât și ca experiență
practică dobândită în urma activității în cadrul hotelurilor în
care am activat.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Pentru mine, ca și pentru colegii mei din cadrul Facultății de
Economia Turismului Intern și Internațional, anii de facultate
ne-au deschis mintea pentru dobândirea de cunoștințe solide
în domeniul turismului, care au stat la baza formării mele
profesionale, dar, dincolo de aceste concepte teoretice, ne-au
deschis și calea în viață. Aici, am avut șansa să cunosc profesori
extraordinari, m-am simțit permanent încurajat și motivat de
aceștia să urmez o carieră în domeniul în care am studiat și să
îmi dezvolt continuu competențele profesionale și științifice.
Cunoștințele și experiența dobândite în cadrul facultății sunt
rezultatul unui proces educațional de cea mai bună calitate,
modern, actualizat, orientat mereu asupra nevoilor de învățare
ale studenților.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Aproape toți tinerii din România se confruntă, mai devreme sau
mai târziu, cu această dilemă: să plec sau nu din țară? Eu sunt
unul dintre cei care au decis să își croiască un drum în carieră în
România, deoarece mereu am considerat că țara noastră oferă
mai multe oportunități decât străinătatea, în sensul de probleme
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urgente care pot fi ameliorate. Eu cred că România, cu toate
neplăcerile ei, este un context în care îți poți pune amprenta pe
schimbare, o societate surprinzătoare și contradictorie, a cărei
devenire o pot influența, o piață deschisă ideilor noi și creative.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
Anii de studii urmați în cadrul acestei instituții de învățământ
mi-au oferit ocazia de a cunoaște și lega prietenii cu colegi
minunați; chiar dacă, după absolvire, cu toții și-au urmat
drumul în viață, mi-a făcut plăcere, de câte ori am avut ocazia,
să interacționăm și apreciez și încurajez inițiativa facultății de a
de a facilita comunicarea între profesori și foștii studenți.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
N/A
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat / acordare de burse / locuri de practică etc.)?
Păstrez legăturile cu Universitatea și îmi face plăcere să mă
implic în activitatea academică; în fiecare an hotelurile pentru
care am lucrat au oferit stagii de practică studenților din cadrul
Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional,
sprijinindu-i în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul
hotelier; am participat la diverse întâlniri între studenți (mediul
universitar) și angajatori (mediul de afaceri) moderate de
Universitate, prin care am urmărit creșterea nivelului de inserție
a studenților pe piața muncii, atât din timpul facultății, cât și
după. În continuare, mi-ar plăcea să dezvolt și să aprofundez
această colaborare, prin implicarea directă în activitatea de
practică a studenților și în cariera acestora, după finalizarea
pregătirii academice.
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Roxana Elena MOLDOVAN
Fashion & Lifestyle Influencer
CEO of Roxanne Couture LLC

Absolventă Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și
Internaționale, Specializarea „International Business” (2014-2017)
Masterat „Strategic Marketing” – Facultatea de Management-Marketing
(2017-2019)

C

u o pasiune foarte mare pentru digital marketing și
implicit, social media, Roxana a reușit, în doar câțiva ani,
să formeze o comunitate online de peste 100.000 de
oameni pasionați de modă și stil de viață sănătos (Instagram
@roxannaroxi și Tiktok @roxanna.roxi). În fiecare zi, își dedică
timp să creeze un conținut de calitate, prin care informează
comunitatea privind noi tendințe în modă, precum și diferite
moduri prin care oamenii pot trăi un stil de viață mai bun și
echilibrat. Un alt aspect care o intrigă când vine vorba de
educarea și informarea comunității sale este identificarea unor
strategii și idei de marketing actualizate, care pot fi folosite
de alți oameni pentru a-și promova, la rândul lor, cu succes,
afacerile. Această pasiune pentru lumea digitală, care astăzi
a devenit un business, a început de pe băncile Universității
Româno-Americane.
Pentru Roxana, școala a fost întotdeauna nu doar o prioritate,
ci o plăcere. A studiat în trei țări diferite și a reușit să înțeleagă
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importanța cuvântului „multicultural” și nevoia de adaptare
la diferitele necesități ale oamenilor. A terminat „cum
laude” un program de master în Marketing la Universitatea
Româno-Americană, un program post-universitar în Afaceri
Internaționale la Seneca College Toronto, Canada și un MBA la
University of Alabama în Huntsville, Statele Unite ale Americii.
Pentru a valorifica și mai bine cunoștințele de business și
marketing dobândite în timpul facultății, cât și cele în domeniul
modei, dobândite prin munca în industria modei, Roxana s-a
decis să își înființeze propria afacere. Dorința ei a fost de a-și
crea o linie vestimentară și momentan, lucrează să își lanseze
magazinul online.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
La vârsta de 19 ani am avut oportunitatea de a studia la o
universitate din Toronto, Canada un program de International
Business. Am decis, după un an de zile, să revin în țară și să îmi
continui facultatea la o universitate de top din România. Am
fost foarte impresionată de Universitatea Româno-Americană,
prin faptul că avea un sistem bine definit în ceea ce privește
studenții care au studiat sau vin din afara țării. Nu doar că au
știut cum să echivaleze creditele obținute la universități străine,
ci mi-au și oferit posibilitatea de a intra direct în anul doi de
studii.
Când am aplicat la Universitatea Româno-Americană, am fost
acceptată și am primit și bursă la Universitatea București însă,
sunt foarte bucuroasă că am refuzat. Universitatea RomânoAmericană mi-a dat posibilitatea de a studia într-un mediu
modern, cu mulți studenți internaționali și profesori foarte bine
pregătiți.
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2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Mi-au plăcut cel mai mult cursurile de Marketing și mai precis
„Digital Marketing”. Consider că este absolut necesar să
înțelegem cum să ne promovăm afacerile și cu atât mai mult în
mediul online. Cred cu tărie că pentru a avea succes în această
lume, este nevoie să depunem multă muncă, să avem puțin
noroc și câteva strategii bune de marketing.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Mulți profesori mi-au fost dragi, însă pot să spun cu tărie că
domnul profesor Mihai Sebea este pentru mine un exemplu și
un mentor care m-a ajutat să îmi depășesc limitele. Se spune că
în viață te întâlnești cu oameni care îți ghidează cursul vieții. Pot
să spun, cu tărie, că domnul profesor Mihai Sebea mi-a influențat
în bine cursul vieții. Am avut ocazia de a colabora în diferite
proiecte inedite în cadrul Universității Româno-Americane.
Cel mai important proiect a fost schimbul de studenți Erasmus
care s-a desfășurat în America. Faptul că a crezut în mine și m-a
susținut, m-a ajutat să ajung să studiez la o universitate de top
din Statele Unite ale Americii și să experimentez visul American.
4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Pe parcursul facultății, am avut mai multe prietenii strânse; am
reușit însă să păstrez legătura cu câțiva de la care am avut multe
de învățat. Aceștia sunt unii dintre ei:
Rebecca Georgescu – a înființat o companie de succes în
România, a vândut-o generând un bun capital pentru un tânăr
antreprenor și a decis să se stabilească în Australia, împreună
cu soțul ei;
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Ioana Irimescu – a studiat un program de master la
o universitate de top din Anglia și dorește să își deschidă o
afacere în domeniul sustenabilității. Împreună, am călătorit în
toată America și am creat cele mai frumoase amintiri;
Mihai Chirilă – conduce cu succes o firmă de reciclare în
București. A fost primul din cercul nostru de prieteni care și-a
întemeiat o familie frumoasă.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul
facultății?
Cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o în timpul
facultății a fost oportunitatea de a studia la o universitate din
America prin programul Erasmus. Îmi amintesc, cu drag, ziua
în care am aterizat, împreună cu alți doi colegi de facultate, pe
acele meleaguri. Totul a fost atât de diferit, dar în același timp,
frumos. Am învățat să ne descurcăm, să ne adaptăm și să ne
susținem reciproc. Și pe principiul „după muncă și răsplată”, la
finalul semestrului ne-am cumpărat bilete spre Los Angeles și
nu ne-am oprit până nu am ajuns la Hollywood.
6. Ai făcut practică/internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
În timpul facultății am cochetat mult cu industria modei. Am
avut ocazia de a participa la diferite evenimente interne și
internaționale și am pus bazele cunoștințelor mele de modă și
de vestimentație. Cu ajutorul familiei, am pus bazele unui nou
business de succes în industria hotelieră din Sighișoara, județul
Mureș.
7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Imediat după absolvirea facultății am început să mă ocup cu
crearea de conținut în lumea digitală și, nu la mult timp, acest
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hobby a devenit un job full-time. Astăzi lucrez la a-mi lansa
propriul brand în industria modei.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Facultatea m-a ajutat foarte mult să pun bazele unor cunoștințe
absolut necesare în mediul competitiv de azi. Nu aș fi reușit să
creez o astfel de comunitate online fără competențele digitale
și de business dobândite în timpul facultății.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Imediat după facultate m-am stabilit în America, în Hunstville,
unde fusesem și studentă, prin programul Erasmus. Sunt foarte
bucuroasă că am avut ocazia și norocul să ajung aici. Dacă nu aș
fi avut această oportunitate, sunt sigură că traseul vieții mele ar
fi fost cu totul și cu totul altfel.
10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
De fiecare dată când revin în țară, fac tot posibilul să fac o vizită
Universității și profesorilor dragi care m-au susținut pe tot acest
parcurs. Consider că pentru a ajunge departe în viață este bine
să ții minte de unde ai plecat. Cât despre colegi, ne sunăm și
ținem legătura, cât se poate de mult. Îmi doresc să ajung să o
vizitez, atât pe Rebecca în Australia, cât şi pe Ioana în Anglia.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
Îmi doresc enorm să contribui la diferite proiecte din cadrul
Universității. Cel mai mult mi-ar plăcea să fiu un mentor pentru
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viitorii studenți care ajung să studieze în America și care, la
rândul lor, vor trece prin perioade dificile și vor trebui să se
adapteze la o nouă cultură și un nou mod de viață.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Mi-ar face o deosebită plăcere să fiu atât mentor pentru
studenți, cât și să pot oferi locuri de practică acestora. Sper ca
într-un an de zile să pot crește business-ul meu și astfel să pot
oferi studenților posibilitatea de a face practică într-o companie
tânără, dinamică și orientată spre succes.
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Ștefan PETCULESCU
QA Engineer
SYBO Games

Absolvent Universitatea Româno-Americană:
Facultatea de Informatică Managerială (2013-2016)

Ș

tefan este un software tester cu peste 4 ani de experiență
în domeniu. În prezent, Ștefan trăiește în Danemarca,
unde a terminat studiile de master la una din cele
mai importante universități de inginerie din Europa, DTU și
lucrează ca QA Engineer pentru SYBO Games, o companie cu
150 de angajați din Copenhaga care a creat jocul video pentru
platforme mobile numit Subway Surfers, cel mai downloadat
joc mobil din lume. Ștefan folosește Unity și C# în munca lui
zilnică.
Începând cu al doilea an de facultate la URA, în 2015, Ștefan
și-a început cariera în IT, ocupând poziția de QA Tester pentru
Electronic Arts în București. Aici, Ștefan a învățat lucrurile care
stau la baza muncii în echipă și a descoperit pasiunea pentru
industria jocurilor video. Ștefan a lucrat la multe din jocurile ce
urmau să devină hit-uri între 2015 și 2017 și a fost promovat
de două ori, ajungând să lucreze ca Certification Tester, unde
a învățat pentru prima dată, testarea automată și QA Analyst,
unde a învățat despre securitate în jocuri video și metode de
îmbunătățire a calității.
În anul 2017, Ștefan a fost acceptat pentru studii de master la
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facultatea de Computer Science and Engineering ce aparține
de DTU- Danmarks Tekniske Universitet din Lyngby și a găsit
un job de software developer în Copenhaga pentru un startup
numit Advice2u. Ștefan s-a mutat în Danemarca, unde trăiește
în prezent și a ales să continue să lucreze în QA (Quality
Assurance) deoarece dorește să contribuie la îmbunătățirea
produselor și jocurilor la care lucrează.
1. Înainte de a aplica la Universitatea Româno-Americană, la
ce alte facultăți te gândeai să aplici sau ai și aplicat?
Înainte să aplic la URA am considerat aplicarea pentru aceeași
facultate în cadrul Universității Politehnica, însă bazându-mă
pe informația că intensitatea studiilor nu mi-ar fi permis să pot
să lucrez în același timp, am ales URA, pentru a putea să adun
cât mai multă experiență.
2. Care a fost primul curs la Universitatea Româno-Americană
sau cel care ți-a plăcut cel mai mult?
Cursul de Programare orientată obiect în Java, din anul II de
studii a fost cursul în care am ajuns să fiu complet sigur că am
ales să studiez ceva pentru care sunt pasionat. În acest curs am
dobândit modul de gândire pe care îl folosesc zi de zi și care
m-a ajutat cel mai mult să am încredere în capabilitățile mele
când a venit momentul să aplic pentru diverse job-uri.
3. Care profesor ți-a fost cel mai drag?
Profesorul Dragoș Paul Pop, cu care am avut plăcerea să fac
cursul de programare în Java, a fost cel mai inspirațional
profesor cu care am lucrat la URA. Dedicația lui a fost incredibilă,
organizând ore adiționale pentru studenții pasionați de cursul
lui, doar pentru a avea șansa să ne învețe mai mult și m-a
motivat să îmi continui munca în IT.
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4. Ai legat prietenii în timpul facultății care au durat peste
ani?
Da, printre care și una foarte puternică cu Andrei Pîrvan, un
coleg de grupă care mi-a fost alături de-a lungul studiilor, cu
care am învățat împreună, am făcut proiecte împreună, am
lucrat în același loc de practică și am devenit foarte apropiați.
Andrei a plecat în Danemarca împreună cu mine, în 2017 și a
revenit în România peste un an, unde lucrează în continuare ca
Product Manager pentru Benefit Seven.
5. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul
facultății?
Cea mai frumoasă amintire din timpul facultății este o seară
în care eu și câțiva alți colegi am decis să ne întâlnim la casa
unui coleg pentru a învăța împreună pentru un examen din
ziua următoare. Am comandat pizza și am stat toată seara,
discutând exercițiile ce ar fi putut să fie alese ziua următoare. În
acel moment m-am simțit incredibil de aproape de colegii mei
și cred că lucrul în echipă m-a ajutat să învăț atât în momentul
acela, cât și în restul anilor de facultate.
6. Ai făcut practică / internship-uri sau ai avut joburi pe
parcursul facultății?
Am făcut practica la New Business Dimensions împreună cu
Andrei Pîrvan, unde am lucrat în Business Intelligence, având ca
și coordonator un Software Developer care lucra cu SQL. Primul
meu job pe parcursul facultății, obținut în anul II de studii, în
2015, a fost ca QA Tester la Electronic Arts, unde am ajuns să fiu
QA Analyst, până în 2017 când am plecat din țară.

164

7. Care a fost primul job după absolvire și cum l-ai găsit?
Eu am găsit un job în timpul studiilor, ce mi-a permis să
continui în același loc după absolvire. Primul job obținut după
absolvire a fost ca Software Developer în Copenhaga, unde am
aplicat printr-un website de joburi și am fost selectat datorită
experienței.
8. Cum ți-a creat universitatea competențele care te-au ajutat
la obținerea succesului pe piața muncii?
Universitatea mi-a creat competențele printr-o multitudine de
cursuri relevante pieței muncii, precum și prin motivația dată
de profesorii cu care am avut plăcerea să lucrez, care m-au
încurajat să lucrez în timpul studiilor și să dobândesc cât mai
multă experiență.
9. Înainte sau după absolvire, te gândeai să pleci în
străinătate? Dacă ai plecat, unde ai fost și cât timp?
Mi-am dorit dintotdeauna să plec în străinătate, iar după
terminarea URA am ales să încerc în Danemarca. Am aplicat
pentru un program de master în Computer Science la toate cele
7 universități ale țării și am fost acceptat la 5 din ele, printre care
și facultatea de Computer Science and Engineering a DTU, unde
am ales să studiez. M-am mutat în Copenhaga, Danemarca în
2017, unde am studiat și lucrat în același timp, până când miam terminat studiile la sfârșitul anului 2019. În prezent trăiesc
lângă Copenhaga unde lucrez ca QA Engineer pentru SYBO
Games.
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10. Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi în toți acești ani? Dar cu
foștii profesori?
M-am reîntâlnit cu Andrei în Copenhaga în timp ce studiam
amândoi în Danemarca, însă nu am avut ocazia să mă întâlnesc
cu foști profesori sau alți colegi.
11. Ai în prezent legături profesionale cu universitatea? Cum
te implici sau cum ai dori să faci acest lucru?
În prezent nu am legături profesionale cu Universitatea, însă aș
dori să fac acest lucru. Cred că cel mai important factor pentru
mine a fost motivația obținută de la profesori și alți alumni ai
universității, deci mi-aș dori să pot să inspir studenți în același
fel în care am fost și eu inspirat, deoarece URA îți permite să
ajungi foarte departe, dacă crezi în visele tale.
12. Ai fi de acord să colaborezi cu universitatea (în programe
de mentorat/acordare de burse/locuri de practică etc.)?
Aș dori să colaborez cu Universitatea și să am ocazia să inspir
studenții ce o aleg ca să-și urmeze visele și să creadă întotdeauna
în capabilitățile lor, pentru că orice e posibil dacă încerci, iar
URA îți deschide ușa către viitorul tău.
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