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Prin Gala Excelenței, aducem în fața publicului clujean va-

lori autentice recunoscute național și internațional. Cele-

brăm în fiecare an, începând din 2013, femeile merituoase, le 

cunoaștem performanțele și poveștile de succes, le recunoaș-

tem realizările, le ascultăm ideile și planurile și le propunem 

ca modele pentru întreaga comunitate. 

Gala
Excelenței
la Feminin
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„Prin această Gală dorim să recunoaștem contribuţia adusă de doamnele Clujului la dezvol-
tarea orașului și, în același timp, să reînviem tradiţiile Asociaţiei de Binefacere a Femeilor, 
organizaţie care, în 1827, a închiriat terenul de la Administraţia Locală și a înfiinţat Parcul 
Central. A.F.A. continuă această tradiție și oferă comunității, în fiecare primăvară, un con-
cert excepțional, în aer liber.”

MIHAELA RUS
Președinte AFA Cluj

Gala Excelenței la Feminin - un eveniment în par-
teneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 
înscris în Zilele Clujului.
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Gala Excelenţei la Feminin este un eveniment organizat în par-

teneriat cu Primăria Cluj-Napoca, sub egida Zilelor Clujului.

În fiecare an, sunt invitate personalități din Cluj-Napoca pen-

tru a oferi, în numele A.F.A., premii la următoarele categorii: 

Cultură, Educație/ Învățământ, Sport, Cercetare Științifică, 

Dezvoltare și Inovare, Presă, Implicare în comunitate, Manage-

ment Media/ Management Cultural.
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Olimpiada
de cultură
generală cool

A.F.A. dorește să inspire tinerii să citească și să fie mândri că 
au cunoștințe de cultură generală, pentru care sunt și premiați. 
Olimpiada de Cultură Generală a Tinerilor Clujeni (CuGeT) este 
un proiect unic în România și are loc anual, începând din 2015.

 15Revista A.F.A. Cluj / Proiecte și evenimente
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„Această a treia ediție a fost un real succes. 
Cu toate că am crescut complexitatea între-
bărilor, tinerii participanți au fost la înăl-
țime. Din partea întregii echipe A.F.A., îi 
felicităm pentru rezultate, care ne dau cu-
raj ca pentru ediția a patra să încercăm să 
atragem și mai mulți tineri din mediul uni-
versitar, din categoria 18-25 de ani, unde 
înscrierile se fac online, și să încercăm poa-
te chiar să depășim granițele orașului”

monica dragu-covriga
Coordonator CuGeT
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Finala concursului se desfășoară sub forma unui 
spectacol televizat co-produs de TVR Cluj.

Peste 25.000 de elevi și studenți clujeni au participat la o întrecere pasionantă și provocatoare, care îi 
identifică și îi răsplătește pe cei mai studioși și mai inteligenți dintre ei. Dormim să încurajăm tinerii 
să-și dezvolte cunoștințele în diverse arii de interes și să stimulăm capacitatea lor de gândire critică, de 
analiză și sinteză. Viitorul se clădește cu oameni motivați, pasionați și bine pregătiți profesional.

Concurenții au între 14 și 25 de ani, sunt împărțiți în trei grupe de vârstă și trebuie să completeze con-
tra-cronometru o serie de teste-grilă de cultură generală, referitoare la Pictură, Sculptură, Arhitectură, 
Sport, Muzică, Dans, Teatru, Film, Literatură română și universală, Științe exacte, Științele naturii, 
Geopolitică, Europa și europenism, ISTORIA ORAȘULUI CLUJ-NAPOCA și Cultură Web.
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Olimpiada CuGeT oferă premii în valoare de 
peste 15.000 de lei și este un proiect organizat 
de Asociația Femeilor de Afaceri Cluj și Vit-
rina Advertising, împreună cu Inspectoratul 
Școlar Județean Cluj și Primăria și Consiliul 
Local Cluj-Napoca.

etapa
pe clasă

etapa
pe oraș

semifinala finala

1 2 3 4
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Proiectul ”Clujul are atitudine” are ca obiectiv edu-
carea și încurajarea implicării civice active a tine-
rilor clujeni, punerea în contact a acestora cu ad-
ministrația și instituțiile locale și consultarea lor în 
privința priorităților și temelor celor mai importan-
te ale actualității comunitare.

„Clujul are atitudine” este un demers civic în pre-
mieră în România, conceput și realizat de către 
Asociația Femeilor de Afaceri Cluj, în parteneriat 
cu Centrul pentru Studiul Democrației. Clujenii au 
putut evalua eficienţa și profesionalismul instituţii-
lor publice, prin două modalități: un vot online pe 
un site dedicat proiectului (www.clujulareatitudine.
ro) și o cercetare cantitativă, făcută de operatori de 
interviu voluntari, coordonaţi de C.S.D. Rezultatele 
proiectului au fost supuse unei dezbateri publice 
care i-a avut ca invitați pe reprezentanții instituțiilor 
publice evaluate de către cetățeni.

Clujul
are atitudine!
Tinerii la putere

În 2015, anul în care Cluj-Napoca a fost Capitala Euro-
peană a Tineretului, proiectul a continuat cu scopul de a 
evalua orașul și comunitatea locală din perspectiva tine-
rilor: „Clujul are atitudine! – Tinerii la putere în 2015!”. 
Tinerii și-au exprimat opinia faţă de activităţile pe care 
le oferă orașul în domenii de interes precum: cultural, 
știinţific, educaţional, social, votând prin intermediul si-
te-ului dedicat www.clujulareatitudine.ro. În plus, volun-
tarii A.F.A. au realizat interviuri calitative cu tineri clujeni, 
despre percepţia lor faţă de oferta culturală a orașului și 
despre consumul cultural al tinerilor. Ulterior, în cadrul 
unei dezbateri publice, tinerii au interacționat printr-un 
dialog real cu principalii actori ai instituţiilor și asociaţii-
lor dedicate comunităţii.



 28 Revista A.F.A. Cluj / Proiecte și evenimente  29Revista A.F.A. Cluj / Proiecte și evenimente

Proiectul „Un oraș pentru o grădină” a fost inițiat de A.F.A. 
în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, pentru a re-
vitaliza și a pune în valoare una dintre principalele atracții 
ale Grădinii Botanice „Alexandru Borza”, Grădina Japoneză.

Eforturile noastre au readus în atenţia clujenilor Grădina 
Botanică, un obiectiv turistic valoros, cu care ne putem mân-
dri și pe care suntem datori să-l protejăm. Am inițiat acțiuni 
de reconstruire a Grădinii Japoneze, de refacere a semnalis-
ticii din incinta Grădinii, am înființat un punct de relaxare 
destinat nevăzătorilor, iar vechile statui existente în Grădina 
Botanică au fost restaurate și puse în valoare.

De asemenea, intenţia A.F.A. s-a materializat și cu imple-
mentarea unui program de voluntariat, conceput ca o opor-
tunitate pentru comunitate de a conștientiza importanţa 
conservării și protejării biodiversității.

Un oraș
pentru o grădină
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Prin intermediul proiectului „Mini-biblioteci pentru sănăta-
te”, dăruim spitalelor din județul Cluj cărţi, reviste, albume 
de artă, pentru pacienţii internaţi și aparţinătorii acestora. 

Amplasăm mici biblioteci în spațiile publice cu trafic intens 
ale așezămintelor medicale, oferind bolnavilor și rudelor șan-
sa de a petrece timpul internării într-un mod mai plăcut și 
util.

Avem mini-biblioteci amenajate în următoarele spitale: Pedi-
atrie 1, Pediatrie 2, Pediatrie 3, Medicală 5 - Clujana, Medicală 
1 – Spitalul Județean,  Institutul Inimii, Clinica de Psihiatrie, 
Spitalul din Dej, Spitalul Câmpia – Turzii (secțiile Interne și 
Chirurgie), Policlinica Câmpia-Turzii, Spitalul Turda, Polaris.

Mini-biblioteci
pentru sănătate
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"Proiectul a fost dragoste la prima vedere! A oferi o 
carte este un gest suprem. Cartea o primești ca premiu, 
cadou aniversar sau ți-o alegi tu, personal, când ai ne-
voie de suflet, de cunoaștere, de căutări... Și ai nevoie 
de mult suflet să poți oferi o carte unor persoane care se 
află în suferință. Echipa de proiect e deosebit de impli-
cată. Avem nevoie de un simplu telefon de organizare 
și suntem prezente! Oferim ore în dar pentru sortarea 
cărților, aranjarea bibliotecilor, dar nimic nu e mai fru-
mos decât zâmbetul pe care-l vedem din partea paci-
enților, copilașilor bolnăviori și, nu în ultimul rând, din 
partea minunatelor cadre medicale care ne găzduiesc 
cu atâta plăcere acest proiect! Avem nevoie permanentă 
de cărți din partea oricui, fie el adult sau copil."

Coordonator
Mini-biblioteci pentru sănătate
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Prin proiectul nostru de suflet “Ore în dar”, 
am încercat să le oferim copiilor aflați în gri-
ja Asociaţiei „Familia Regăsită” timp de cali-
tate, petrecut împreună cu membrele A.F.A..

Inițiat în 2011, proiectul este permanent, 
dorim să le dăruim din timpul nostru astfel 
încât copiii să aibă mereu ocazia să învețe 
ceva nou, să experimenteze sau să se bucure 
de o companie plăcută.

Ore în dar
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edit todoran
Coordonator Ore în dar
(foto stânga)
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Proiectul SHEnspire este un eveniment de business networ-
king organizat anual, începând din 2013. 

Printr-o serie de întâlniri deschise între membrele AFA și 
antreprenoarele sau femeile care doresc să-și dezvolte o ca-
rieră în afaceri, oferim participantelor oportunitatea de a cu-
noaște oameni interesanți, afaceri atrăgătoare și informații de 
actualitate, de a-și construi relații și parteneriate, de a sociali-
za și de a-și promova ideile și inițiativele.
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adina scaringi
Coordonator SHEnspire (foto centru)
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În fiecare an, în luna noiembrie, ne reunim pentru 
Balul caritabil A.F.A., o sărbătoare a generozității și 
solidarității, prin care ne îndreptăm atenția și spri-
jinul către clujenii aflați în situații dificile. 

Colectăm donații și licităm pentru obiecte de artă 
oferite de către membrele asociației și partenerii 
noștri, iar fondurile strânse schimbă în bine situa-
ția dificilă a oamenilor de lângă noi.

Evenimente
caritabile

Balul caritabil A.F.A.
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Peste 800 de clujeni au participat la concertul caritabil sus-
ținut de Young Famous Orchestra, sub conducerea lui Vlad 
Agachi, la Auditorium Maximum, în noiembrie 2015. Eve-
nimentul a fost prezentat de olimpicul Dan Nădășan, iar pe 
scenă au oferit o seară de neuitat soliștii Diana Țugui, Florin 
Estefan, Irina Iordăchescu, Iulia Merca, alături de alți talen-
tați muzicieni clujeni.

Fondurile strânse au fost destinate premierii tinerilor cu re-
zultate excepționale la olimpiade naționale și internaționale.

Concert caritabil
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La 10 ani de la înfiinţarea Asociaţiei 
noastre, peste 350 de personalităţi din 
mediul de afaceri, social, cultural și po-
litic clujean au luat parte la evenimentul 
aniversar “AFA de 10”. 

Ne-am folosit de ocazie pentru a elogia 
excelența în Educație, cu scopul de a în-
curaja oamenii dispuși și capabili să facă 
performanță în acest domeniu.

Am ales să transmitem mai departe 
aprecierea și respectul nostru față de re-
zultatele remarcabile și să premiem zece 
elevi excepționali, câștigători la olimpia-
de internaționale și naționale.

Eveniment aniversar
„AFA de 10”
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A.F.A. Cluj a răspuns nevoilor sem-
nalate de spitalele clujene în privința 
achiziționării de aparatură medicală 
performantă pentru a salva vieți.

Centrul pentru diagnosticarea bolii 
Lyme, din cadrul Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase Cluj-Napoca, a pri-
mit din partea A.F.A. Cluj un stereo-
microscop optika SZR-8, cu cameră 
foto/video Optickam, în valoare de 
12.000 de lei, care permite diagnosti-
carea rapidă a bolii Lyme. 

De asemenea, A.F.A. a contribuit la 
dotarea Secției de Primire Urgențe 
a Spitalului de Copii Cluj, prin do-
narea de echipamente medicale în 
valoare de 10.000 de euro. Aparatura 
achiziționată este folosită pentru do-
zarea precisă a medicamentelor și a 
fluidelor administrate sugarilor aflați 
în stare critică.

A.F.A. a donat
aparatură medicală 
spitalelor clujene
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Asociația Femeilor de Afaceri Cluj a fost 
partener în proiectul „Centru pentru Pro-
movarea Antreprenoriatului în Domeniul 
Dezvoltării Durabile” (CPADDD), alături 
de Universitatea Tehnică din Cluj-Napo-
ca, la care au participat studenți, maste-
ranzi și tineri antreprenori. 

În calitate de partener, A.F.A. s-a implicat 
direct în seminarul „Mentoratul în dezvol-
tarea antreprenoriatului feminin”, la care 
au participat tinere interesate de mediul 
antreprenorial și de dezvoltarea carierei, 
care au avut ocazia de a primi informaţii 
noi de business, valorificând astfel expe-
rienţa noastră și a partenerilor noștri de 
afaceri. 

Entuziasmul lor și dorinţa de a deveni 
jucători activi și recunoscuţi în mediul 
de afaceri ne-au confirmat, încă o dată, 
că mentoratul joacă un rol important în 
formarea viitorilor oameni de afaceri și 
că experienţa și implicarea noastră sunt 
foarte importante, atât din punct de vede-
re social, cât și economic.

MentorSHE
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Legenda cinematografiei mondiale Sophia Lo-
ren a venit pentru prima dată în România, ca 
invitat special al Festivalului Internațional de 
Film Transilvania (TIFF), cu sprijinul Asociației 
Femeilor de Afaceri Cluj. Actrița Sophia Loren a 
primit Premiul pentru întreaga carieră în cadrul 
galei de închidere a celei de-a 15 ediții TIFF, pe 
scena Teatrului Național.

Participarea Sophiei Loren la festival a fost posi-
bilă datorită colaborării dintre TIFF și AFA Cluj, 
co-organizator al evenimentului. Președinta Aso-
ciaţiei Femeilor de Afaceri Cluj, Mihaela Rus, a 
declarat: „Suntem onorate să susţinem prezenţa 
la Cluj a uneia dintre cele mai talentate, puterni-
ce și apreciate femei din lumea filmului. Sophia 
Loren este un model pentru multe generații de 
femei, iar întâlnirea cu ea la TIFF, un eveniment 

cu totul special”.
Actrița a completat șirul personalităților celebra-
te în cadrul TIFF la Cluj: de la Claudia Cardina-
le, Annie Girardot, Vanessa Redgrave, la Cathe-
rine Deneuve și Geraldine Chaplin. „Este una 
dintre întâlnirile pe care mi le-am dorit de foarte 
mulţi ani la TIFF și mă bucur că se întâmplă, în 
sfârșit. Sophia Loren este idolul multor genera-
ţii, o prezenţă tonică și șarmantă, cu o populari-
tate enormă în orice colţ al lumii. E o onoare să 
o avem la TIFF!”, a declarat președintele TIFF, 
Tudor Giurgiu.

În cele șase decenii de cinema, Sophia Loren 
a jucat în aproape 100 de filme, lucrând îndea-
proape cu marii regizori ai vremii, de la Vittorio 
de Sica, George Cukor, Charlie Chaplin, Mario 
Monicelli și Ettore Scola la Robert Altman.

Sophia Loren
la TIFF
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Asociația Femeilor de Afaceri Cluj (A.F.A.), 
membră a Coaliției Asociațiilor Femeilor de Afa-
ceri din România (C.A.F.A.), a participat la con-
ferința “Femei de succes în Europa”, organizată 
la sediul Parlamentul European din Bruxelles.

La întâlnirea cu femei antreprenor de succes din 
Europa, au participat din partea A.F.A.: Mihaela 
Rus, președinte, Pierina Vintilă, vicepreședinte, 
Monica Dragu-Covriga și Mirela Mazurec.

Evenimentul a facilitat întâlnirea între Coaliția 
Asociațiilor Femeilor de Afaceri din România și 
Asociația Tinerilor Antreprenori din UE. La eve-
niment au fost prezenți: E.S. doamna Ambasa-
dor Luminita Teodora Odobescu, Reprezentant 
Permanent al României la Uniunea Europeană, 
Andrea Almeida-Cordeiro, reprezentanta Co-
misarului Mariya Gabriel, Madi Sharma, MADI 
Group, Global Entrepreneur Envoy, care au vor-
bit despre proiectele europene cu impact asupra 
societății.

“Sunt onorată că am reprezentat A.F.A. Cluj și 
antreprenoriatul feminin din România, precum 
și compania pe care o conduc, în acest context 
european, la Bruxelles. Apreciez această iniția-
tivă extrem de importantă pentru consolidarea 
relațiilor între asociațiile de antreprenoriat fe-
minin din cadrul C.A.F.A. și fac un îndemn la 
unitate. Împreună putem face pași mari spre 
îndeplinirea obiectivelor noastre, încurajarea și 
dezvoltarea antreprenoriatului feminin”, a de-
clarat Mihaela Rus.

AFA la Bruxelles
Antreprenoriatul feminin clujean, reprezentat la Parlamentul 
European, la Bruxelles, de Asociația Femeilor de Afaceri Cluj



A.F.A. Cluj a demarat proiectul “Oră de 
lectură pentru copii” prin care voluntare-
le din cadrul asociației citesc povești co-
piilor internați în spitale din Cluj-Napoca 
pentru a le alina suferințele și a încuraja 
lectura. 

Proiectul, care se derulează lunar, este or-
ganizat împreună cu Biblioteca Județeană 
“Octavian Goga” Cluj. 

Prima sesiune a fost organizată în par-
teneriat cu Ambasada Statelor Unite în 
România și American Councils for Inter-
national Education, în cadrul proiectului 
național “4/4 pentru prieteni”. 

Ore de lectură
în spitale

 64 Revista SHEnspire / Proiecte și evenimente



 67Revista A.F.A. Cluj / Proiecte și evenimente

CASINO
Centrul de Cultură Urbană

Peste 1.000 de evenimente culturale organizate în cinci 
ani de la inaugurare la Casino

Redat circuitului cultural, Centrul de Cultură Urbană Casino găzduiește o pal-
etă largă de evenimente, generând diversitate, emoție și efervescență culturală. 
Enumerăm aici câteva din principalele teme ale evenimentelor: conferințe și co-
locvii, expoziții și vernisaje, târguri și festivaluri, concerte și diverse momente ar-
tistice, proiecții de film, reprezentații de teatru și dans, folclor şi artă urbană etc.
Dintre evenimentele găzduite de Centrul de Cultură Urbană Casino – devenite 
între timp branduri locale ori naționale – amintim: Gala Excelenței la Feminin 
- AFA Cluj, Bookfest - Salonul internațional de carte, Photo România Festival, 
Tango Cazino, Jazz in the Park, Alandala @ Casino, Noaptea Europeană a Mu-
zeelor @ Casino, Fashion Story @ Untold, Atipic Beauty, etc.

Evenimente @ Casino

* Vă oferim oportunitatea de a vă organiza evenimentul rapid,
fără proceduri birocratice inutile, în doi pași simpli: 

1. Cerere pe adresele de mail: adina.pop16@gmail.com sau/și
cristian_manolachi@yahoo.com
2. Vom stabili o întâlnire pentru a discuta toate detaliile evenimentului
și pentru a semna un contract/protocol de colaborare.

Scurt Istoric

Vechi palat eclectic de inspirație vieneză, clădi-
rea a fost ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea 
după planurile celebrului arhitect Pakey Lajos. 
Palatul a găzduit inițial un Casino, destinat 
protipendadei Clujului, pentru ca mai apoi să 
fie convertit în muzeu etnografic, școală de 
arte frumoase, spital ori restaurant. Aflat în de-
gradare a fost preluat de Primăria municipiului 
Cluj-Napoca și reabilitat din fonduri europene 
nerambursabile pentru a fi oferit clujenilor – din 
mai 2012 – în noua sa calitate de Centru de 
Cultură Urbană.
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Mihaela Rus a creat cel mai important brand de comu-
nicare din Transilvania, una dintre cele mai cunoscute 
și apreciate agenții de publicitate full service din Ro-
mânia, Vitrina Advertising.

În 1992 a pus bazele acestei companii, care, de-a lun-
gul timpului, a câștigat numeroase premii și distincții 
ale industriei de profil, fiind considerată în prezent una 
dintre cele mai importante agenții cu acoperire națio-
nală, cu sediul principal la Cluj-Napoca și reprezentan-
ță în București.
Mihaela Rus este un antreprenor respectat, mai ales 
pentru că deciziile sale sunt urmate de acțiune, recent  
fiind cooptată în rețeaua celor 10 ambasadori reprezen-
tativi la nivel național pentru antreprenoriatul feminin.

“Mă bucur când reușesc să inspir, să deschid drumuri și să 
influențez pozitiv destinele celor din jurul meu”

În 2004, a înființat Asociația Femeilor de Afaceri, iar de 
atunci a creat și a însuflețit zeci de proiecte de antre-
prenoriat și de responsabilitate socială. 

MIHAELA
RUS
ceo
Vitrina Advertising

președinte fondator
Asociația Femeilor de Afaceri Cluj

www.vitrina.rowww.afacj.ro

„Sunt fericită că am reușit să coalizez cele mai remarcabile, 
mai creative și mai generoase femei din Cluj-Napoca.
Gând lângă gând și faptă lângă faptă, ne punem amprenta 
pe prezentul și viitorul comunității”.
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PIERINA
VINTILĂ

asociat și membru fondator
Kinetoteam

vicepreședinte
Asociația Femeilor de Afaceri Cluj

Mișcarea este una dintre caracteristicile esenți-
ale ale lumii vii. Toată ingineria aparatului loco-
motor este de o perfecțiune pe cât de miracu-
loasă pe atât de efemeră. Omenirea a considerat 
secole de-a rândul deteriorările ei ca fiind ire-
versibile. Spiritul uman, care nu acceptă limite, 
a găsit însă soluții de a surmonta imposibilitatea 
mișcării. Acest demers a fost numit RECUPE-
RARE, iar la baza ei stă KINETOTERAPIA. Așa 
cum copilul învață să meargă și își coordonează 
pas cu pas mișcările prin care se integrează în 
viață, omul are capacitatea la orice vârstă să reîn-
vețe și să își recâștige abilități motorii pierdute.

KINETOTEAM și-a făcut o profesiune de credință 
din a reda pacienților bucuria și libertatea mișcării. 
Este o echipă extrem de dedicată, înalt calificată și 
bazată pe relații interumane care, trecând dincolo 
de profesie, ajung în zona prieteniei și apropierii 
sufletești de omul  în suferință. Pentru că profesi-
onalismul și performanța nu se pot susține în me-
dicina modernă fără implicarea tehnologiei, KINE-
TOTEAM dispune de cele mai moderne dotări în 
ceea ce privește aparatura. KINETOTEAM spune: 
“Imposibilul este temporar!”

NORA
CUCU
asociat și membru fondator
Kinetoteam

www.kinetoteam.ro www.kinetoteam.ro
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Cel mai nou proiect de suflet pentru Renata Bru-
maru se numește Cluj Web Story. Revista online 
lansată în 2014 este primul proiect de storytelling 
din Ardeal si se dorește a fi un site de povești bine 
spuse și scrise, o alternativă la publicaţiile actuale 
orientate către știri și informaţii de interes curent.

„Site-ul s-a născut din nevoia de a spune și de 
a asculta povești, de a face cunoștinţă cu lumea 
contemporană în cel mai clasic și mai plăcut mod, 
cel al povestirii, iar motto-ul nostru este < poves-
tea voastră în povestea noastră >”, a spus Renata 
Brumaru.

www.clujwebstory.ro

RENATA
BRUMARU
vicepreședinte
Asociația Femeilor de Afaceri Cluj
Asociația Web for Cluj

vicepreședinte
Asociația Femeilor de Afaceri Cluj

director programe
Commodo

Inginer de profesie, Edit Todoran a înființat acum 20 
de ani firma de resurse umane Commodo, specializa-
tă în recrutare, consultanță și traininguri.

Pe parcursul anilor de activitate, Commodo s-a con-
turat pe piață ca fiind acel „atelier de lucru” în care 
solicitările fiecărui client sunt abordate și prelucrate 
cu cea mai mare atenție, precizie și implicare. Clienții 
sunt parteneri activi în serviciile pe care le solicită, 
iar relația de consultanță se bazează pe colaborare, 
transparență, confidențialitate, respect și angajament 
reciproc față de proiectele stabilite.

“În proiectele A.F.A., mă bucură când reușesc să co-
nectez oamenii potriviți între ei și văd ce lucruri mi-
nunate nasc sinergiile”, a spus Edit Todoran.

EDIT
TODORAN

www.commodo.ro
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Din 1990, adaptarea activităţii societăţii Napotex 
la condiţiile impuse de nesfârșita ”tranziţie” a fost 
cuvântul de ordine în toate activităţile sale.

Acest lucru nu ar fi fost posibil doar cu noroc, 
intuiţie și tenacitate, ci cu stagii de învăţare și 
perfecţionare continue. Doctoratul în economie 
i-a oferit prilejul de a intra în viaţa universitară, 
contactul cu tinerii fiindu-i de un real folos. În 
prezent, este senator de onoare în cadrul Univer-
sității Babeș-Bolyai Cluj.

ICRTI, NAPOTEX, SIFI CJ STORAGE, sub toa-
te cele trei denumiri, firma, în toată această peri-
oadă, a distribuit acţionarilor dividende printr-o 
bună organizare și prin grija de a avea permanent 
relaţii bune și calde atât cu proprii angajaţi, cât și 
cu toţi colaboratorii.

“Mă simt foarte bine în calitate de membră a 
A.F.A. N-V. Pulsul urbei, informații generale utile, 
prietenii vechi și noi, proiecte de suflet în care ne 
regăsim toate sunt câteva dintre motivele mele”, 
spune Cornelia Nagy.

www.napotex.ro

CORNELIA
NAGY
vicepreședinte
Asociația Femeilor de Afaceri Cluj

director general
SIFI CJ STORAGE S.A.

fondator
Transylvania College

Un vizionar și un agent al schimbării în câmpul edu-
cațional, Simona Baciu a devenit antreprenor în 1993, 
când a înființat o grădiniță cu 12 copii în propriul 
apartament. Astăzi, Transylvania College este o școală 
de elită, recunoscută la nivel național și internațional, 
unde învață 690 de elevi, din 34 de țări, de pe șase con-
tinente. 

Simona Baciu semnează o pagină importantă în dez-
voltarea educației și mentoratului pentru tineri, parti-
cipă activ la transformarea mentalităților în domeniul 
educației, atât la evenimente naționale, cât și interna-
ționale.

Printre numeroasele premii, Simona Baciu a primit 
„Lifetime Award” în cadrul Galei Premiilor de Exce-
lență a Școlilor Internaționale - BIS Awards, la Lon-
dra,  în 2017. În calitate de speaker, mentor și autor de 
cărți, Simona Baciu militează pentru un sistem edu-
cațional modern, bazat pe inovație și recunoașterea 
valorilor autentice. 

SIMONA
BACIU

www.transylvania-college.ro
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ANCA
COZMA
manager
Media Invest / Gustușor

Mereu pasionată de proiecte, a reușit cu succes 
să pună în practică vise pentru sute de clienți 
care au apelat la serviciile Media Invest. Totul 
a început în urmă cu 15 ani, odată cu implica-
rea sa în compania specializată în întocmirea 
de proiecte cu finanțare din fonduri europene, 
unde profesionalismul, corectitudinea și respon-
sabilitatea au făcut posibil ca peste 95% dintre 
proiectele gestionate să câștige finanțare.  Mamă 
și femeie activă, acum lucrează și la proiectele 
propriei sale vieți, pentru că se spune că visele 
devin realitate atunci când crezi în ele.

În urmă cu aproape 2 ani a fost diagnosticată cu 
o intoleranță la gluten, iar în căutarea pe piața 
clujeană a produselor specifice, a descoperit 
că oferta este destul de restrictivă. Astfel, a pus 
bazele celui mai nou proiect - un laborator de 
patiserie fără gluten - Gustușor. Dezvoltarea re-
țetelor le face în parteneriat cu Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Na-
poca, iar produsele sunt făcute din ingrediente 
cu înaltă valoare nutritivă, cu textură și gust de 
nota zece.

https://www.facebook.com/gustusor

Când vrei să savurezi același gust 
cu care te-ai obișnuit, dar fără 
gluten, alege ceva mai ușor.

gustusor.ro
facebook.com/gustusor/
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Adriana Opriș a absolvit Facultate de Chimie din 
Cluj-Napoca și a activat 17 ani în piața de retail far-
maceutic, înainte de a se implica în această compa-
nie.
 
„Credem în dezvoltarea durabilă și ne asumăm cu 
responsabilitate rolul de protector al naturii prin 
fiecare activitate de furnizor de produse specifice 
domeniului construcțiilor pe care o întreprindem ”, 
spune Adriana Opriș. Aluterm Group este o socie-
tate specializată în distribuție uși și automatizări căi 
de acces și oferă, din 1993, soluţii pentru industria 
construcţiilor, validate în peste 5 000 de proiecte.

“Împreună cu doamnele din A.F.A., prietenele 
mele, am reușit să aducem zâmbete pe fețele co-
piilor, să iscăm curiozitatea în mintea lor și să dăm 
exemple demne de urmat în viață”, spune Adriana 
Opriș, care este mândră de proiectele A.F.A. Cuget 
și Mini-biblioteci pentru sănătate.

www.aluterm.ro

ADRIANA
OPRIȘ
co-asociat
Aluterm Group

„A trăi în așteptarea unei ocazii potrivite, fără să 
faci nimic, e ca și cum ai sta în fața unei uși în-
chise așteptând să se deschidă singură!”, spune 
antreprenorul Simona Schneider. 

Un principiu pentru viață și pentru afaceri. 

Simona Schneider a ales antreprenoriatul în ca-
litate de administrator și asociat al S.C. Simtext 
Comprod S.R.L. Compania se ocupă, din 1998, 
cu producția și comercializarea de uși de interi-
or și de exterior, sub motto-ul: Noi vă deschidem 
cele mai frumoase uși!

SIMONA 
SCHNEIDER
administrator și asociat
S.C. Simtext Comprod S.R.L.
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Alexandra Casian face parte din valul de tineri 
arhitecți clujeni care se află la început de drum 
în a-și dezvolta propriul stil. Primii ani în do-
meniul fascinant al arhitecturii i-a petrecut în 
cadrul biroului de proiectare Dico și Țigănaș, iar 
acum conduce propria sa firmă de arhitectură, 
Vertical.

Respectă principiul “construim în armonie cu 
natura”, ca profesionist este foarte exigentă în 
conservarea siturilor naturale și militează pentru 
arhitectura care se adaptează mediului natural.

Alexandra Casian se implică cu drag în proiecte-
le culturale și sociale ale A.F.A. Cluj.

ALEXANDRA
CASIAN
arhitect
Vertical S.R.L.

Fire extrem de hotărâtă și pasionată, Nina Mol-
dovan și-a început cariera în industria turismu-
lui și ospitalității, a fost general manager al City 
Hotels aproape 9 ani și managing partner al unei 
agenții de turism specializate pe servicii corpo-
rate și a acumulat o experiență complexă în bu-
siness development.

În 2011, devine C.E.O. al Liberty Technology 
Park S.A., dezvoltatorul unui parc tehnologic 
autentic, ce oferă o gamă completă de facilităţi și 
condiţii excepţionale de dezvoltare companiilor 
din domeniile IT&C și R&D.

Din 2013, este președintele Asociației Spherik, 
primul accelerator de afaceri în tehnologie din 
România, care și-a propus să contribuie la dez-
voltarea ecosistemului de startup-uri în IT&C.

NINA
MOLDOVAN
c.e.o.
Liberty Technology Park
președinte
Asociația Spherik Accelerator

www.libertytechpark.ro
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Cu o experiență de peste 25 de ani în top ma-
nagement, deținătoare a unui brevet, a titlului de 
cercetător și cu un doctorat pe rol, Olga Stanciu 
a ales cu fermitate și eleganță domenii provoca-
toare, în care a dovedit inteligență, implicare, ini-
țiativă: în modă și în industria textilă, în sport sau 
în mentorat și, mai nou, în domeniul călătoriilor 
de afaceri.

Olga Stanciu a demarat și a condus proiecte în 
țară și străinătate, start-up-uri sau francize, pen-
tru care a construit sau a consolidat echipe și 
branduri (Jolidon, Prelude, Falla sau ”U” Jolidon 
). A lansat colecții și magazine, în Romania și în 
străinătate, cu strategii câștigătoare care au pus în 
lumină performanța echipelor construite, pentru 
că, întotdeauna, “Oamenii sunt, înainte de toate, 
averea unei companii”, consideră Olga Stanciu.

Din 2016 s-a alăturat echipei EXIMTUR, în cea 
mai dinamică divizie, cea de Business Travel, care 
aduce peste 60% din vânzările companiei.

OLGA
STANCIU
business development manager
Eximtur

www.eximtur.ro

Implicată de peste 25 de ani într-un business de 
familie în industria turismului, Gabriela Rădoiu 
consideră că provocările în acest domeniu vin 
din necesitatea adaptării permanente la nevoile 
și așteptările clienților. 

Cu două hoteluri în Cluj Napoca și o pensiune la 
munte, poate spune că în acest domeniu bucuria 
și puterea de a merge mai departe vin din zâm-
betul clienților mulțumiți. 

„Știi că ești pe drumul cel bun atunci când efor-
tul continuu este răsplătit prin revederea clienți-
lor deveniți fideli, prin posibilitatea de dezvolta-
re a afacerii sau prin proiecte de viitor care aduc 
noi provocări”, spune Gabriela Rădoiu.

GABRIELA
RĂDOIU LEȘ
executive manager
Compania de Turism Topaz

www.pensiunea-colt-de-rai.ro www.hoteltopazcluj.ro www.hotelmeteor.ro
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Pasionată de domeniul financiar și de antrepre-
noriat, Ioana Coruțiu este C.F.O. Yonder și mem-
bru în echipa de leadership financiar a grupului 
TSS, unde a abordat și domeniul Merger and 
Acquisitions la nivel internațional. „Îmi place 
tare mult ceea ce fac, îmi place noutatea și per-
manenta schimbare”, spune ea. 

Ca antreprenor, Ioana Coruțiu este acționar ne-
operațional în mai multe companii, majoritatea 
cu profil financiar, dintre care cea mai dragă îi 
este C&C Financial Services, o companie cu 
peste 500 de clienți în trei locații și peste 30 de 
angajați și colaboratori, care oferă servicii în do-
meniul financiar contabil.

„La A.F.A., mă bucur în fiecare zi de frumusețea 
cu care sunt înconjurată de colegele mele și de 
minunatele noastre proiecte prin care ne impli-
căm activ în viața socială a orașului. CuGeT este 
unul dintre proiectele în care m-am implicat 
activ și în care cred cu tărie. Copil de profesori 
fiind, respect educația și valoarea pe care aceasta 
ne-o aduce fiecăruia dintre noi. Și cred că tinerii 
de astăzi sunt minunați și că ei sunt viitorul în 
care trebuie să ne investim timpul și resursele”, 
a spus Ioana Coruțiu.

IOANA
CORUȚIU
c.e.o.
Yonder

acționar
C&C Financial Services

Alături de fiicele sale, Carmen Diaconescu este 
un om împlinit, privind cu încredere către viitor, 
cu dorința de a nu pierde trei lucruri importan-
te: cinstea, liniștea și speranța.

Medic de profesie, după 18 ani de experiență în 
sistemul medical de stat, Carmen Diaconescu a 
ales să înființeze o alternativă la serviciile publi-
ce de urgență. 

Compania PromptUrg este unică în țară și ofe-
ră un concept integrat de asistență medicală de 
urgență, ambulator de specialitate cu șase speci-
alități medicale și îngrijire la domiciliu. „Esența 
serviciilor noastre se adresează pacientului ne-
deplasabil, care este consultat la domiciliu de o 
echipă profesionistă de medici, asistenți și infir-
mieri”, spune Carmen Diaconescu.

Proiectele sale de suflet derulate în cadrul A.F.A. 
sunt CuGeT și Mini-biblioteci pentru sănătate. 
„Apeciez spiritul tânăr și creativ al acestei enti-
tăți”, spune Carmen Diaconescu.

www.prompturg.ro

CARMEN
DIACONESCU
manager
PromptUrg

www.ccfs.ro
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Într-un oraș în care cei mai mari retaileri interna-
ţionali sunt în concurenţă acerbă, Nastaca Biji a 
reușit să transforme o afacere de familie, pornită 
de la zero în urmă cu 25 de ani, într-un brand cu-
noscut și apreciat de clujeni. 
Nu doar că a știut să se adapteze, de-a lungul tim-
pului, provocărilor aduse pe piaţa bunurilor de 
larg consum, dar a făcut-o sprijinind continuu 
comerţul tradiţional și valorile de ţară prin pro-
movarea brandurile românești, în special a celor 
locale, prin intermediul magazinelor alimentare 
Nasti&Co și Nasticom Distributie, unul dintre 
principalii actori în sectorul de retail și distribuţie 
în momentul de faţă. 
Respectul pentru clienţi, sârguinţa, dedicarea și 
suportul familiei i-au ghidat pașii spre succes. Nas-
taca Biji își dorește să întoarcă acum acest sprijin 
în comunitatea locală și o face implicându-se în 
proiecte sociale sau dedicate noilor generaţii de-
oarece, crede dânsa, progresul unei societăţi vine 
din educaţie. Un astfel de exemplu este Olimpiada 
de Cultură Generală a Tinerilor Clujeni (CuGeT), 
organizată de Asociaţia Femeilor de Afaceri.
Nu în ultimul rând, a ales să facă parte din AFA-
Cluj datorită oportunităţilor oferite femeilor pen-
tru dezvoltarea propriilor afaceri, fiind un cataliza-
tor al comunităţii locale.
„M-am implicat în AFA datorită echipei pe care 
am găsit-o aici, un nucleu de doamne pasionate, 
cu viziune, optimiste, alături de care am învățat, 
am crescut și care au dat  naștere multor acțiuni și 
proiecte importante pentru comunitate”, a decla-
rat Nastaca Biji.

NASTACA
BIJI
fondator
Nasticom, Nasti&Co

Crede în educaţie și face totul cu pasiune, 
căutând răspunsurile care aduc autenticitate 
la capătul fiecărui drum pe care merge. Con-
sideră că în viaţă este important să-ţi înţelegi 
priorităţile și să le urmezi. 

Pe Monica Dragu-Covriga o puteţi întâlni 
în propriul business Lifenasium,  pe care 
acum îl redefinește, și ca partener executiv 
în proiectul Holzbox Cluster, prin extinderea 
afacerilor de familie desfășurate sub brandul 
producţiei de tâmplărie din lemn, WoodArt; 
și ca mama lui Petru, mereu.

În cadrul A.F.A., este coordonatorul proiec-
tului anual CuGeT, care a atras peste 25,000 
de participanți, tineri clujeni care au partici-
pat la un show cool de cultură generală, un 
concept unic în România.

www.woodart.com.ro

MONICA
DRAGU
COVRIGA
administrator
Total WoodArt

director general
Lifenasium

managing director
Holzbox Cluster

www.nasticom.ro
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Cei 27 de ani de activitate notarială nu sunt o în-
tâmplare, sunt ani de pregătire profesională, in-
tegritate, imparțialitate și înțelepciune, totul fiind 
dedicat cetățeanului, omului de lângă noi.

„Binele, adevărul, libertatea sunt principii care 
mi-au ghidat pașii în activitatea desfășurată. Echi-
distanța, independența profesională, arta de a ar-
moniza, de a obține rezultate, acestea sunt efortu-
rile mele de fiecare zi”, spune Laura Moigrădean.

LAURA
MOIGRĂDEAN
notar
Birou individual notarial Laura Moigrădean

Afacere de familie, brandul Dumas a fost creat 
în 1994, iar Irina Duma s-a implicat activ, cu ata-
șament, fără să considere că un domeniu tehnic 
este rezervat doar bărbaților.

„Brandul Dumas este unul dedicat  interiorului. 
Pentru noi, însă, interiorul înseamnă mai mult 
decât incinta casei sau a biroului clienților noștri, 
dorindu-ne o armonie perfectă între mediul am-
bient și starea de bine a oamenilor. Tocmai pentru 
a corespunde acestor valori avem în portofoliu o 
gamă largă de soluții pentru încălzire, instalații și 
finisaje”, spune Irina Duma.

www.dumas.ro

IRINA
DUMA
director general
Dumas Servimpex
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CAMELIA
IUSCO
avocat
Societatea Civilă Profesională de Avocați
„Codrean, Iusco, Jucan”

www.facebook.com/cijscpa/

Cu experiență în managementul achizițiilor, 
Lavinia Iepure a creat un business din do-
rința de a aduce în România jocuri și jucării 
ale unor producători internaționali de renu-
me, care să reprezinte o garanție a calității 
produselor.

ifamily își propune să demonstreze că jocul 
e un principiu care ne ajută sa creștem sănă-
tos, punând acces pe dezvoltarea de abilități 
și pe interacțiunea creativă dintre părinți și 
copii.

„Povestea copilăriei devine poarta adultului 
către drumuri de poveste, pline de succes”, 
spune Lavinia Iepure.

LAVINIA
IEPURE
fondator și managing director
ifamily

www.ifamily.ro

Pledează pentru corectitudine, încredere re-
ciprocă și onorarea cuvântului dat, principii 
care stau deopotrivă la baza vieții personale 
și a activității profesionale. Avocat partener în 
cadrul Societății Civile Profesionale de Avocați 
„Codrean, Iusco, Jucan”, mediator și specialist 
în lobby și advocacy, expert în achiziții publice, 
Camelia Iusco își iubește meseria și se identifi-
că cu aceasta până la ultimul detaliu. Pentru ea, 
clienții sunt parteneri de încredere, cărora li se 
dedică, cu care rezonează și pe care îi protejea-
ză, iar fiecare problemă are soluție.

 „Am descoperit că A.F.A. este mai mult decât 
o asociație de femei în afaceri. A.F.A. este un 
spirit, o familie frumoasă și unită. Proiectul su-
fletului meu este Olimpiada de cultură genera-
lă CuGeT. Rar mi-a fost dat să văd tineri care 
intră într-o competiție cu bucurie, cu pasiune, 
cu mult fair play și care sunt mândri pentru 
faptul că au participat, deși premiile sunt gene-
roase. M-am implicat activ și în Gala Excelenței 
la Feminin și Mini-biblioteci pentru sănătate”, 
a spus Camelia Iusco.
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Designerul Ioana Mezei a trecut de la domenii precum 
financiar și IT către pasiunea sa, designul. În 2005, a 
deschis Primera Interiors, pornind timid spre fasci-
nanta lume a textilelor, iar din 2010, după absolvirea 
cursul de design interior susținut de Kelly Hoppen, la 
Londra, își dezvoltă continuu latura creativă.

A ajuns în punctul în care, datorită experienței, abor-
dează orice proiect cu încredere și entuziasm. Provo-
cările zilnice constau în a însufleţi spații de locuit cu 
bucuria de a trăi și a îmbunătăți oriunde starea de 
spirit prin culoare.

IOANA
MEZEI
managing partner
Primera Interiors

www.primera-interiors.ro

ADINA
BICHESCU
center manager
VIVO! Cluj-Napoca

Adina Bichescu și-a început cariera în domeniul 
dreptului comercial și, treptat, și-a descoperit pasiu-
nea  de a fi manager, de a coordona și de a identifica 
oportunități pentru dezvoltarea afacerilor.

Iubește călătoriile, experienţele noi și întâmpină fi-
ecare zi cu dorinţa de a învăţa ceva în plus și de a 
aduce o schimbare în bine în mediul profesional și 
personal.

Centrul comercial VIVO! Cluj-Napoca înseamnă 
o experienţa complet nouă, tot ce încântă sufletul 
sub un singur acoperiș. VIVO! este locul unde nu 
vii doar pentru cumpărături, ci experimentezi mai 
mult, o gamă largă de servicii și modalităţi de petre-
cere a timpului liber.

www.vivo-shopping.com/ro/cluj
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CARMEN
CEBUC
administrator
Eurocont Serv.

Primul pas spre antreprenoriat l-a făcut în 2000, când 
a părăsit o funcție de conducere din cadrul Prefectu-
rii Cluj pentru a deschide compania Eurocont Serv, 
care oferă servicii financiare și de contabilitate. 

„Am avut experienţe multiple cu angajaţii, furnizorii 
și clienţii firmei. Le sunt recunoscătoare tuturor! De 
la fiecare am învăţat ceva util, chiar dacă uneori lecţi-
ile au fost dureroase”, spune Carmen Cebuc.

A dezvoltat în paralel activități în mai multe dome-
nii: produse informatice, resurse umane, accesarea 
finanţărilor nerambursabile, iar astăzi sunt active toa-
te cele patru firme și activitatea lor se desfășoară în 
sediul propriu din Cluj-Napoca.

Carmen Cebuc se implică activ în proiectele Mini-bi-
blioteci pentru spitale, CuGeT și Gala excelenței la 
feminin, derulate de AFA. „Sunt conștientă că atunci 
când mai multe inimi și minţi colaborează, rezultatul 
este uimitor în comparaţie cu rezultatul unor acţiuni 
solitare”, a spus Carmen.

Din 1991, Gina Scerbac este directorul unei compa-
nii care oferă servicii pentru publicul larg. 

„Atenția noastră este îndreptată spre detalii și servi-
cii impecabile”, spune Gina Scerbac.

A oferit 26 de ani de activitate, profesionalism, res-
pect și încredere sub brandurile Bonjour și Contour, 
în domeniile de activitate: alimentație publică, tu-
rism, organizări evenimente private/corporate, con-
ferințe și comerț.

“Toate proiectele AFA au o semnificație foarte fru-
moasă pentru Cluj. M-am implicat în Clujul are ati-
tudine, în Ore în dar, în organizarea Balurilor carita-
bile, prin care  am susținut copiii să facă excelență, 
am contribuit la cele 100 de minuni pentru 100 de 
familii. Îmi place să fac lucruri frumoase pentru co-
munitate”, a spus Gina Scerbac.

GINA
SCERBAC
director
S.C. Chimirex Co S.R.L. / S.C. Rexelite S.R.L.

www.facebook.com/Eurocont-Total-Consulting www.bonjourcluj.ro
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„Am crezut mereu în faptul că a fi un bun pro-
fesionist înseamnă să înveți continuu, să accepți 
noi provocări și să împărtășești din experiența 
acumulată, rămânând fidel călătoriei în care ai 
decis să pornești”, spune Adina Scaringi.

A crescut profesional urmând o traiectorie si-
nuoasă și s-a regăsit mereu în zona marketin-
gului medical, față de care a simțit o atracție 
aparte. Poate de aceea, majoritatea proiectelor 
s-au îndreptat spre companii cu profil medical 
cu ale căror misiuni, strategii și valori a simțit 
că se identifică.

Inspirată de Muhtar Kent, “A brand is a pro-
mise. A good brand is a promise kept”, Adina 
Scaringi își continuă cu entuziasm călătoria 
profesională.

“Am apreciat mereu oamenii valoroși și pro-
iectele pentru comunitate, de aceea implicarea 
mea în proiectele A.F.A. a fost întotdeauna un 
prilej de entuziasm. M-au „inspirat” în mod 
special proiectul ”SHEnspire”, dar în egală mă-
sură Olimpiada de Cultură Generală CuGeT”, 
spune Adina Scaringi.

Apreciază valorile și este conștientă că dincolo 
de datoria asumată, aceea de a oferi un act me-
dical de calitate, stă dorința de a ajuta oamenii, 
de a-și motiva echipa, dar și de a susține cauze 
sociale sau educaționale. 

De aceea, medicul Dana Gânscă se implică 
în sprijinirea unor proiecte pe care le simte 
aproape de suflet, știind că orice ajutor oferit la 
momentul potrivit poate reda o speranță, salva 
un destin sau schimba o mentalitate. 

Sprijină în mod constant proiecte AFA pre-
cum: „Atipic Beauty”, „GALA EXCELENȚEI 
LA FEMININ”, premierea elevilor cu rezultate 
excepţionale la olimpiade naționale și inter-
naționale sau în proiectele Asociației „Familia 
Regăsită”.

Centrul Medical Medsan oferă servicii medicale 
prompte și de calitate, cu o echipă de medici 
cu experiență și un personal medical căruia îi 
este mereu insuflat respectul față de pacient. 
De la deschidere, din 2004, cei peste 400 000 de 
pacienți care i-au trecut pragul și cele 450 de 
companii partenere și-au dorit să păstreze cola-
borarea, datorită bunei comunicări între echi-
pă și pacient, în atmosfera caldă și profesionistă 
specifică Centrului Medical Medsan.

DANA
GÂNSCĂ
manager și fondator
Centrul Medical Medsan

ADINA
SCARINGI
brand manager
Spitalul Regina Maria Cluj

www.reginamaria.ro www.medsancluj.ro
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Proiectul Croaziere.net by Office Travel s-a năs-
cut când Casiana avea 17 ani și, din prima clipă, 
l-a considerat frățiorul ei mai mic. A decis să îl 
ajute să se dezvolte și să devină leader pe piaţa 
românească în ceea ce privește vânzarea de croa-
ziere.

Croaziere.net este singura agenție din România 
acreditată Cruise Lines International Associati-
on și Association of Cruise Experts. Reprezen-
tant direct a 27 de linii de croazieră, agenția are 
sedii în patru mari orașe ale țării: Cluj-Napoca, 
București, Brașov și Constanța.

Secretul succesului este o echipă bine instruită, 
ce oferă clienților pachetele potrivite nevoilor și 
stilului lor de viață.

„Dintre toate proiectele AFA, printre cele mai 
dragi este CuGeT, prin care oferim șanse copi-
ilor să își demonstreze cunoștințele de cultură 
generală și altfel, în afara ariei curriculare”, spu-
ne Casiana Bășea.

“Îmi propun să vă fac să iubiți șampania pentru 
ceea ce veți descoperi în spatele strălucirii ei. Starea 
pe care o aduce savurarea unui pahar de champag-
ne este diferită dacă cunoaștem locul și condițiile în 
care se obține, oamenii care o confecționează, isto-
ria și cultura, strălucirea și dificultățile. Cunoașterea 
amplifică bucuria experienței”, spune Olimpia Ple-
șa Brandhuber.

Organizează și creează prezentări de degustare de 
champagne și vin pentru companii. Evenimentele 
OPiA sunt concepte unice. De exemplu, “Ocolul 
pământului într-un pahar de vin”™, “Doamnele 
din spatele perlelor de champagne” sau “Soirée de 
champagne” sunt seri conviviale, cu vin și poveste, 
care îmbogățesc publicul cu frumos, cunoaștere și 
bucurie.  

Deseori aceste evenimente au loc ca să susțină pro-
iecte comunitare, iar bucuria de a participa este în-
zecit mai mare pentru oaspeți.  
Olimpia a susținut la Cluj câteva astfel de seri carita-
bile pentru a ajuta proiectele AFA CuGeT și Familia 
Regăsită. Olimpia Pleșa Brandhuber are certificat 
de cunoscător avansat al vinurilor lumii din partea 
WSET Londra și este specializată în Champagne, 
pentru care are o pasiune aparte.

www.croaziere.net

CASIANA
BĂȘEA
product development manager
Croaziere.net

OLIMPIA P.
BRANDHUBER
fondator
OPiA - Celebrate Champagne

www.opia.ro
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DANIELA
URIANU
manager
Madd Electronics

A ales lumea antreprenoriatului la doi ani după 
absolvirea facultății și, împreună cu soțul său, a 
înfiinţat o firmă de vânzări calculatoare. Astăzi, 
după 15 ani, firma Madd Electronics are trei 
puncte de lucru în ţară și o sora mai mică, Madd 
Service, care oferă servicii de reparaţii pentru 
echipamentele IT.

„Deoarece înainte facultățile se axau doar pe 
partea teoretică, partea practică am învățat-o pe 
propria piele. În primii ani, am fost și cu șuru-
belnița în mână, am descărcat și tiruri cu marfă, 
am făcut și cursuri de specialitate atunci când 
am considerat că unele lucruri mă depășesc. Nu 
regret nici 5 minute tot ce am făcut, acum știu 
cum se poate conduce o firmă. După părerea 
mea, asta înseamnă să fii antreprenor”, spune 
Daniela Urianu.

Daniela s-a implicat în proiectele A.F.A. Mini-bi-
blioteci pentru sănătate și CuGeT. “Motivația 
implicării în aceste proiecte în cazul meu este 
una pur emoțională. Ambele programe au ca be-
neficiari copiii, care sunt viitorul nostru, și cred 
sincer că implicarea noastră în orice formă de 
învățare este importantă. Cultura generală poate 
fi cool!”, spune Dana Urianu.

Patricia Pașcalău s-a implicat în afacerea familiei 
sale și conduce alături de tatăl ei firma Coramet. 
În paralel, este cadru didactic universitar asociat 
la disciplina Finanțe publice, linia de studiu în 
limba germană din cadrul Facultății de Științe 
Economice și Gestiunea Afacerilor a Universită-
ții Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. 

Cu studii de Drept și Științe Economice, în țară 
și în străinătate, Patricia Pașcalău a obținut și 
certificări specifice domeniului său de activitate, 
fiind Inspector Certificat Frosio pentru tratarea 
suprafețelor metalice Level III. 

Compania Coramet a fost înființată în 1991 și co-
mercializează, prin cele 37 de magazine și cinci 
depozite, en-gros și en-detail, tencuieli decorati-
ve, vopsele lavabile, lacuri, emailuri, vopsele in-
dustriale și se bucură de o reputație foarte bună 
în rândul clienților.

www.pcmadd.com

PATRICIA
PAȘCALĂU
ceo
Coramet

www.coramet.ro
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Lucrează pentru oameni, cu gândul la oameni. 
Inginer chimist/biochimist și doctor în chimie, 
Norina Alinta Gâvan pune sănătatea și promova-
rea ei în fruntea tuturor valorilor care îi ghidează 
traiectoria profesională și personală. 

A pornit de la idei ambițioase, în care a crezut cu 
tărie, idei pe care le-a dezvoltat în proiecte cu un 
impact real: este directorul pentru România și 
Republica Moldova al companiei Wörwag Phar-
ma și fondatorul și președintele Asociației de 
Podiatrie, care își propune să dezvolte speciali-
tatea de podiatrie în rândul asistenților medicali 
și să creeze profesia de podiatru și în România.  

CENTRU MEDICAL PENTRU 
ÎNGRIJIREA PICIORULUI

Tel.: 0364-805-701, 0742-222-353

Email: receptie@clinicapodiatrie.ro

www.clinicapodiatrie.ro
www.facebook.com/podiatrie

Primul centru medical de podiatrie din România

Grijă la fiecare pas!

www.podiatrie.ro

NORINA
GÂVAN
fondator și președinte
Asociația de Podiatrie

director
Wörwag Pharma
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OANA
LUCA
consultant fiscal
auditor financiar
expert contabil

Preţuiește mult seriozitatea, performanța și res-
ponsabilitatea și îi răsplătește prin know-how-ul 
dobândit în calitate de consultant fiscal și audi-
tor financiar, antreprenor și investitor pe cei ce 
doresc să își optimizeze propriile afaceri. 

„Pentru a putea gestiona cu succes imprevizibi-
lul, avem nevoie mai mult ca oricând de o mare 
capacitate de adaptare, iar sintagma definitorie 
cred că este <Fii flexibil!>. Consider că este foar-
te important să nu-ţi pierzi optimismul și exer-
cițiul detașării pentru a privi lucrurile în ansam-
blu“, consideră Oana Luca.

Care sunt avantajele pe care le obține o companie care 
solicită servicii de consultanță fiscală?

Cadrul legal și fiscal poate părea un adevărat labi-
rint pentru o persoană fără pregătire de specialitate. 
De aceea, recomand atât persoanelor juridice, cât și 
persoanelor fizice, să apeleze la serviciile unui con-
sultant fiscal. Pentru beneficiari, avantajele acestui 
demers sunt: înțelegerea rapidă a aspectelor fiscale 
pentru luarea unor decizii, detectarea și corecta-
rea erorilor din raportările către autoritățile fiscale, 
identificarea tratamentului fiscal corect pentru ope-
rațiuni specifice și facilități fiscale, reprezentarea 
companiei în timpul inspecției fiscale de către un 
profesionist.

Când este imperios pentru o companie să contracteze 
astfel de servicii?

Sfatul meu este ca o companie să apeleze la un con-
sultant fiscal chiar înainte de a începe să funcțio-
neze, pentru a cunoaște particularitățile fiscale ale 
domeniului său și pentru a-și optimiza, din punct 
de vedere fiscal, activitatea. De altfel, în orice etapă 
de evoluție a afacerii este utilă implicarea unui con-
sultant fiscal.

Ce rol specific au consultanța și planificarea fiscală 
într-o companie? Dar auditul financiar?

Ansamblul de strategii fiscale menite să reducă 

sarcina fiscală viitoare a unei societăți, în condițiile 
legii, înseamnă planificare fiscală. De exemplu, se-
tarea corectă a vectorului fiscal, alegerea regimului 
fiscal cel mai favorabil, exploatarea diferențelor din-
tre sistemele fiscale ale diferitelor țări în care ope-
rează o companie, pentru a evita dubla impunere. 
Auditul financiar sporește gradul de încredere al 
părților interesate - acționari, investitori, bănci, cli-
enți, autorități - și asigură credibilitate afacerii. 

Ce vă recomandă în domeniul serviciilor de consultan-
ță în afaceri?

În domeniul consultanței în afaceri și management, 
am o experiență de 20 de ani, cu un portofoliu de 
circa 400 de clienți, pe care i-am consiliat prin pris-
ma experienței profesionale și de antreprenoriat.
Expertiza deținută este rezultatul perfecționării 
permanente, astăzi dețin calitatea de consultant fis-
cal, expert contabil, auditor financiar și practician 
în insolvență și asigur toate serviciile necesare de 
la momentul constituirii unei firme până la radiere.
Clienții mei beneficiază de servicii personaliza-
te integrate, asigur soluții la diverse spețe fiscale, 
asistență pe durata inspecțiilor fiscale (cu un ran-
dament de 89% în cererile de rambursare de TVA) 
sau asistență în expertizele fiscale sau contabile. De-
servesc clienți din domenii de activitate diverse din 
Transilvania, dar și din afara țării, iar planurile mele 
pentru începutul anului viitor sunt de a mă extinde 
la nivel național.

Cum gestionezi cu succes
imprevizibilul labirint fiscal

consultantfiscal.oanaluca@gmail.com www.facebook.com/OanaLucaconsultantfiscal/
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ROXANA
MOGA
director
Interstudia

Profesor și mamă a două fetițe, Roxana Moga 
a preluat o afacere aflată în plină dezvoltare în 
2004 și astăzi reprezintă centrul de limbi străine 
Interstudia în calitate de director.

În viziunea Interstudia, a învăţa o limbă străină 
este un proces complex, nu doar prin aborda-
rea limbajelor de specialitate, ci și prin perso-
nalizarea cursurilor, cu scopul de a-i conduce 
pe clienți spre libertatea de a se exprima corect, 
într-un timp scurt. 

În demersul ei didactic, Interstudia oferă cli-
enţilor și posibilitatea de a îmbina abilităţile de 
carieră cu cele lingvistice (Intelligent Business 
career skills & lingvistic skills).

www.interstudia.ro

Georgiana Lazanu este absolventă a Facultății de 
Știinte Economice din cadrul Universității Ba-
beș-Bolyai, iar acum ocupă funcția de director exe-
cutiv al societății comerciale SC ICPIAF SA, din 
Cluj-Napoca. 

Societatea are ca activități de bază concepția, pro-
iectarea și execuția unei game foarte largi de echi-
pamente și utilaje tehnologice pentru industriile 
alimentară, petrolieră, chimică, farmaceutică. 

În plus, oferă spații de birouri open space, în cadrul 
clădirii ICPIAF Center, recent renovată conform 
celor mai înalte standarde de calitate.

www.icpiaf.ro

GEORGIANA
LAZANU
director executiv
ICPIAF S.A.
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În 25 de ani, Zsuzsanna Székely a reușit să-și împar-
tă visul cu fiicele ei, Agnes și Zsuzsa, și să demon-
streze că o mică afacere de familie condusă de femei 
se poate așeza în timp la masa marilor companii, 
fără să-și piardă caracterul personal și intim.

De la un singur magazin Nobila Casa la începutul 
anilor ’90, născut din pasiunea pentru decorațiuni 
interioare, Mendola Group a construit un lanț de 
magazine, o firmă de distribuție de textile decorati-
ve, la nivel european Deco Center, un parc auto și o 
firmă de transport listată pe bursele internaționale 
de transport, precum și un parc industrial de 35.000 
mp în Apahida.

ZSUZSANNA 
SZÉKELY
director general
Mendola Group

Toate reușitele sale pe plan profesional, în fami-
lie și în afaceri au stat sub semnul perseverenţei, 
seriozităţii, responsabilităţii și loialităţii, cu grijă 
și respect faţă de familie și de echipa pe care o 
conduce. 

Claudia Komoroczy este directorul companiei 
Rollstar, fondată în 1993, cea mai veche și mai 
mare companie din Transilvania în domeniul teh-
nicilor de umbrire. 

Împreună cu soţul și fiica sa, Anamaria, a încercat 
să își mulţumească clienţii, să dezvolte firma, să 
promoveze produse noi și de calitate.

CLAUDIA 
KOMOROCZY
director
Rollstar

www.rollstar.ro
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Inginer constructor de meserie, Lucia Gilda Lă-
daru conduce administrativ și economic Policli-
nica Grigorescu de 22 de ani, o afacere de pio-
nerat în sectorul medical, fiind a doua policlinică 
privată deschisă în Cluj-Napoca, în ianuarie 1995.

A ales să se implice în acest domeniu fiind o afa-
cere de familie, împreună cu soțul său, de profesie 
medic.

„Sunt foarte mulțumită că asigurăm servicii me-
dicale pentru întreaga populație din cartierul Gri-
gorescu și afacerea noastră s-a transformat din-
tr-o <afacere de familie> a noastră, într-o <afacere 
de familie> a cartierului Grigorescu, care știe că 
ne găsește acolo oricând are nevoie de servicii de 
calitate și îndrumări”, a spus Lucia Gilda Lădaru.

Fondator și președinte al companiei Eximtur, cu 
o experiență de peste un sfert de secol în indus-
tria de călătorii, Lucia Nora Morariu este unul 
dintre antreprenorii români promotori ai legis-
laţiei în turism. De numele său se leagă Legea 
voucherelor de vacanţă, noua clasificare a staţi-
unilor, înfiinţarea Consiliului Consultativ al Tu-
rismului etc. A ocupat poziţia de secretar de stat 
pentru turism în Ministerul pentru Întreprin-
deri Mici și Mijlocii, Comerţ și Profesii Liberale, 
a avut două mandate de președinte al Asociaţiei 
Naţionale a Agenţiilor de Turism, este în prezent 
Consul Onorific al Sloveniei la Cluj-Napoca.   

Munca, respectul și onoarea sunt principiile 
după care se ghidează în lumea afacerilor, în re-
laţia cu clienţii Eximtur și cu autorităţile. Bran-
dul 100% clujean, ajuns la aniversarea a 25 de 
ani de existență, este un reper pe segmentul de 
leisure și business travel în România. Compa-
nia este prezentă în 17 orașe din țară, prin 24 de 
agenții proprii și francizate. Afacerea dezvoltată 
de Lucia Morariu a ajuns la o cifră de vânzări de 
peste 55 de milioane de euro. Din 2017, Eximtur 
este partener în România al reţelei globale de 
business travel UNIGLOBE Travel International. 

LUCIA
LĂDARU
director general
Policlinica Grigorescu

www.pol-grigorescu.ro

LUCIA NORA
MORARIU
președinte fondator
Eximtur

www.eximtur.ro    |    www.romaniaforall.com
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Esența salonului de frumusețe Catwalk: artă 
și originalitate. „Din seria artiștilor originali 
fac parte și stiliștii, datorită formele constru-
ite zilnic prin geometriile părului, ale feței, 
prin texturile create de mâna acestora. Chi-
purile oamenilor prind viață și arta frumuse-
ții se împletește în perfectă armonie cu emo-
ția puternică ce plasează clientul în lumina 
reflectoarelor”, consideră Ramona Mîndru.

A fost premiată de revista Forbes pentru 
campania de responsabilizare socială „13 cu 
atitudine!”, prin care, alături de echipa for-
mată, donează toate încasările din ziua de 13 
a fiecărei luni către copii aflați în suferință.

„ <13 cu Atitudine> a apărut din nevoia de a 
dărui, de a oferi încă o șansă la iubire, atenție 
și creativitate!”, spune fondatoarea proiectu-
lui, Ramona Mîndru.

Walk with attitude! Smile with style!
Talk as if you own this world! 
Feel the place and share the beauty!
This is our #CATWALK

Colorist & Hairstylist: Andreea Bogătean
Model: Lore Vidrean
Make-up Artist: Simona Crișan
Photographer: Francisc Sandor
Stylist: Oana Lupaș

Str. Mihai Eminescu nr. 13,
Cluj-Napoca 

0740 178 695
office@catwalksalon.ro

      Catwalksaloncluj
www.catwalksalon.ro

RAMONA
MÎNDRU
manager
Catwalk

www.catwalksalon.ro
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Cu experiență în domeniul construcțiilor civile 
și industriale, precum și în cel financiar-bancar, 
Iuliana Horvath a înființat în 1999 una dintre cele 
mai cunoscute și mai longevive agenții imobiliare 
din Cluj-Napoca.

RoHouse este compania prin care Iuliana Hor-
vath oferă servicii legate de evaluarea, tranzacți-
onarea și gestionarea proprietăților. Consecvența 
formației în domeniu, pluritatea fațetelor atinse 
prin specializări și serviciile complete asigură cre-
dibilitate și reușite în domeniul imobiliar.

Iuliana Horvath susține cu bucurie proiectele de-
rulate de A.F.A.

Ambiţioasă și perseverentă, Marcela Kiss-Soanea 
activează în domeniul business to business și are 
experiență în antreprenoriat în conducerea com-
paniei Intertrading S.R.L., specializată în impor-
tul de robinete industriale. 

De profesie inginer mecanic, Marcela Kiss-Soa-
nea și-a dezvoltat activitatea managerială și este în 
prezent și reprezentant pentru România al firmei 
A+R Armaturen GmbH Germania. 

“Mă simt onorată să fac parte din Asociația Fe-
meilor de Afaceri Cluj, o organizație recunoscută 
care susține femeile antreprenor, mă motivează să 
mă implic în proiecte pentru comunitate”, a spus 
Marcela Kiss-Soanea.

IULIANA
HORVATH
manager
RoHouse

www.rohouse.com

MARCELA
KISS SOANEA
director general
Intertrading S.R.L.
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Cu respect pentru munca părinților săi, Felicia 
Tulai a decis să restituie din experiența acumu-
lată ani de-a rândul în companiile pentru care 
a lucrat și să revină pe meleagurile natale, la 
Luna, în Transilvania.

A plecat la drum cu dorința să dezvolte un 
brand premium de uleiuri presate la rece, dar 
mai ales pentru ca visul părinților să devină re-
alitate, iar munca lor să fie dusă mai departe.

Calitatea de “Furnizor al Casei Regale a Româ-
niei”, titlul de “Cel mai iubit brand din Tran-
silvania”, aprecierea produselor sale de către 
Prințul Charles, evaluarea ca Superior Taste 
Award, cu stele Michelin de către juriul ITQI 
Bruxelles a câtorva sortimente de ulei Luna So-
lai, deschiderea noii unități de producție de la 
Luncani sunt file din povestea care continuă să 
se scrie de șapte ani.

„Apartenența la comunitatea A.F.A. reprezintă 
pentru mine o recunoaștere, o validare a cali-
tăților de antreprenor, calitate pe care o experi-
mentez doar din 2011”, a spus Felicia Tulai.

FELICIA
TULAI
fondator
TAF Presoil SRL

brand manager
Luna Solai

www.lunasolai.ro
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Antreprenor și manager al unui hotel de 4 stele 
din Cluj-Napoca, Steliana Ilea se implică cu mult 
suflet în toate acțiunile A.F.A. Cluj, precum și în 
activitățile de binefacere ale Clubului Rotary Parc.

Absolventă a Facultăţii de Construcţii a Univer-
sităţii Tehnice Cluj, a activat opt ani în cadrul 
Biroului de Urbanism și Autorizări al Primăriei 
Cluj-Napoca. Mai apoi, a fondat și a condus, din 
1999, Pizzeria Prego din Cluj, Restaurantul Chios 
Parc, iar în prezent se implică în industria hotelie-
ră, în calitate de manager la Hotel River Park Cluj. 

„Implicarea în A.F.A. vine din dorința de a sus-
ține proiecte cu rezonanță în viața comunității 
noastre, promovarea calității umane și susținerea 
învățământului și culturii”, a spus Steliana Ilea.

Cu ani de experiență în gestionarea și optimi-
zarea de activități în diferite companii, Sorana 
Rotta se concentrează acum pe a-i sprijini pe 
alți antreprenori să maximizeze succesul pro-
priilor afaceri.

În această activitate, se bazează pe cunoștințele 
din domeniile financiar, management, manage-
ment al proiectelor, dar și pe abilitățile perso-
nale.

Și, pentru că primește atât de mult de la cei cu 
care colaborează, dă înapoi comunității, impli-
cându-se în proiecte de voluntariat care oferă 
”undița, și nu peștele”.

SORANA
ROTTA
business mentor și trainer

STELIANA
ILEA
manager
Hotel River Park Cluj

sorana.rotta@yahoo.com
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Mihaela Călușer este cea care inspiră, cu drag și 
pasiune, o echipă de 32 de oameni, maeștri în de-
sign de călătorii. Alături de ei, Mihaela recreează 
harta lumii prin experiențele minunate ale prie-
tenilor de călătorie, cum îi place să-i numească pe 
cei care aleg să exploreze lumea cu Wens Travel, 
compania pe care a fondat-o acum 20 de ani.

Un real ambasador al incluziunii sociale, cu su-
fletul deschis și cu încrederea că mentalitățile se 
pot schimba, Mihaela, împreună cu echipa Wens 
Travel și prin fundatia Sagapo, a susținut trei edi-
ții Atipic Beauty, gala de fashion dedicată persoa-
nelor cu dizabilități.

MIHAELA
CĂLUȘER
director general
Wens Tour

www.wens.ro

Dinamică și inovatoare, plină de energie și ati-
tudine pozitivă, Mirela a contribuit din plin la 
formarea echipei, parteneriatelor și reputației 
companiei pe care o conduce, de peste 13 ani, 
împreună cu soțul ei. 

C&M Jeler este reprezentant în România al unor 
lideri internaționali din industria automotive, 
fiind una dintre cele mai de succes firme ro-
mânești din domeniu. Mirela Jeler este și coach 
acreditat de International Coach Federation, 
ACC, oferindu-le astfel și altora șansa de a creș-
te și de a avea o carieră la fel de frumoasă ca a ei.

“Dorința de a contribui la dezvoltarea comuni-
tății există permanent în sufletul meu, iar A.F.A., 
prin proiectele pe care le avem, și mai ales prin 
cele în care mă implic mai mult, îmi aduce aceas-
tă bucurie de a fi de folos, unde nici nu credeam 
că pot fi”, spune Mirela Jeler.

MIRELA
JELER
director comercial
C&M Jeler

www.cmjeler.ro
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Loredana Florea a făcut din pasiunea pentru fru-
mos o afacere prosperă și apreciată la nivel local 
și naţional. Ea conduce Casa cu flori ®, concept 
de origine austriacă, dezvoltat în ultimii 12 ani în 
Cluj-Napoca, care a ajuns astăzi la două magazine 
deschise în Cluj-Napoca și o franciză în Suceava.

Casa cu flori oferă buchete și aranjamente florale 
departe de convenţional, servicii de consultanță 
și întreținere plante, decoraţiuni florale persona-
lizate pentru evenimente corporate și de familie. 

Este prima și singura florărie din România mem-
bră a Uniunii Floriștilor Germani (Fachverband 
Deutscher Floristen), iar la nivel național, este 
membră a Asociației Antreprenorilor în Dome-
niul Floristic.

LOREDANA
FLOREA
director executiv
Casa cu flori

www.casacuflori.com

Ágnes Găzdac este în același timp femeie de afa-
ceri și custode pentru colecția de numismatică în 
cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 
din Cluj-Napoca, istoria fiind pasiunea pe care a 
urmat-o din copilărie.

„Totul în viață începe cu o întâlnire, un contact  viu 
prin care se naște o idee inovativă, o prietenie du-
rabilă sau un business dinamic. Această abordare 
personală, curiozitatea față de tot ce este uman este 
crezul vieții și al afacerii ”, spune Ágnes Găzdac. Iar 
deschiderea pensiunii Harmonia Mundi în Vlaha 
i-a schimbat întreaga viață, descoperind în primul 
rând încrederea în forțele proprii  și bucuria de a 
oferi oaspeților căldura căminului și rafinamentul 
unei opere de artă.

„Este o mare bucurie și onoare în același timp că 
din 2017 fac parte din A.F.A.. Încă de la început am 
fost surprinsă de creativitatea membrelor, de atitu-
dinea curajoasă și responsabilă faţă de comunitate 
în care trăim, iar atmosfera deschisă și deosebit de 
prietenoasă m-a făcut să mă simt în asociaţie ca în-
tr-o familie”, spune Ágnes Găzdac. 

ÁGNES
GĂZDAC
manager
Pensiunea Harmonia Mundi, Vlaha

www.castellumharmoniamundi.ro
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Cu optimism și vitalitate, își împarte viața în 
direcțiile pe care le consideră prioritare, inves-
tind cu drag din timpul liber și spiritul tânăr în 
proiectele Asociației Femeilor de Afaceri Cluj.

Din pasiune pentru zâmbetele oamenilor, 
Ioana Nicolae a ales să facă parte din Depar-
tamentul de Stomatologie Protetică al clinicii 
dentare Stomestet. 

Este mereu interesată să fie la curent cu ulti-
mele tehnici în domeniul stomatologiei este-
tice și participă constant la congrese și cursuri 
de perfecționare.

IOANA
NICOLAE
medic primar în
stomatologie generală
Stomestet

www.stomestet.com

Viața de manager, atunci când ai zeci de oameni în 
echipă, este o provocare pentru un absolvent de 
medicină care a ales, printr-o conjunctură de fami-
lie, să organizeze, să planifice, să verifice și, nu în ul-
timul rând, să îi motiveze pe colegii cu care lucrează 
împreună în domeniul concurențial al retailului de 
materiale de construcții și amenajări.

„Și da, această provocare mă ține în priză zi de zi, 
cu bucurii și reușite, uneori cu neîmpliniri și supă-
rări, oarecum firești atunci când lucrezi cu oameni 
atât de diferiți, colegi, clienți, parteneri de afaceri.  
Măsura succesului este să reușești să impui echi-
pei tale agenda comună, astfel încât să ne atingem 
obiectivele lună de lună”, consideră Doina Olteanu.

DOINA
OLTEANU
manager retail
Ambient Cluj-Napoca

www.ambient.ro
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Cu o experiența profesională de peste 20 de ani, în 
domeniul universitar și în cel al pieței private, Cristi-
na-Mihaela Pop a deținut poziţii de director de dez-
voltare sau director economic și a ales și ipostaza de 
antreprenor, în calitate de consultant în business.

A scris cărți despre comunicarea în afaceri și mana-
gementul afacerilor, precum și numeroase articole în 
reviste de specialitate românești și internaţionale.

Experiența acumulată în programe și proiecte eu-
ropene include: consultanţa în domeniul formării 
profesionale, elaborarea de măsuri pentru stimularea 
ocupării forţei de muncă, elaborarea de standarde 
ocupaţionale validate de către CNFPA, managemen-
tul calităţii, elaborarea de planuri de afaceri și ges-
tionarea de proiecte ample cu finanţare europeană.

Cel mai recent proiect al său este organizarea, cu 
sprijinul ambasadei Japoniei la București și a comu-
nității japoneze din Cluj-Napoca, a expoziției “Tradi-
ții Nipone”, cea mai mare expoziție de obiecte japo-
neze organizată până acum în România.

CRISTINA
POP
antreprenor

Cu empatie, implicare și preocupare pentru ce 
își doresc cei cu care interacționează. Așa a de-
butat Sympas în 2003, proiectul antreprenorial 
care este pentru Oana Pele un fel de a fi, o valoa-
re personală.

Sympas este un brand care s-a născut din pri-
etenia ei cu Corina Chertes, din pasiunea lor 
pentru comunicare.

Azi, după 14 ani, savoarea prieteniei e amplifica-
tă de succesul parteneriatului și de răsfățul de a 
se implica doar în proiecte și parteneriate care 
rezonează cu propriile valori. „Numai prin apro-
piere reușim să cunoaștem în profunzime. Atât 
oamenii, cât și brandurile”, spune Oana Pele.

OANA
PELE
managing partner
Sympas
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Fire veselă și pozitivă, Lavinia Sabău și-a dorit să 
se implice în activităţile Asociației Femeilor de 
Afaceri Cluj, mai ales că se bucură de fiecare pri-
lej în care poate să îi ajute pe cei din jur.

Are o experienţă în domeniul bancar de peste 23 
de ani și este absolventă a secţiei de Management 
din cadrul Facultăţii de Știinţe Economice, pre-
cum și a programului de masterat Management și 
Audit Financiar.

De profesie economist, în prezent ocupă func-
ţia de manager clientelă la BRD Groupe Société 
Générale Cluj.

LAVINIA
SABĂU
manager clientelă
BRD Groupe Société Générale Cluj

www.brd.ro

Pentru Ramona Valeria Tod, laitmotivul fiecărei 
zile este perseverența, motivată fiind de faptul 
că poți obține tot ceea ce vrei acționând pentru 
a-ţi apropria succesul, iar nu reacționând. Așa 
că spune DA oricărei provocări profesionale!

Specializarea în dreptul comercial a propul-
sat-o pe piața avocaturii de business, speciali-
zată în: corporate, imobiliare, recuperări crean-
țe, dreptul muncii și drept civil.  

Ramona Valeria Tod  este expert acreditat în 
domeniul achizițiilor publice și al dreptului 
muncii, specialist în Managementul Proiecte-
lor Internaționale, membră a Asociației Româ-
ne de Drept și Afaceri Europene.

RAMONA
TOD
fondator și coordonator
Cabinet de avocatură Ramona Valeria Tod

www.avocatramonatod.ro
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Veronica Moisil s-a născut într-o familie ale cărei va-
lori sunt educația și corectitudinea. A urmat studiile 
preuniversitare în Deva, iar în 2001 a absolvit Facul-
tatea de Medicină în Cluj-Napoca, unde a decis să 
urmeze specializarea în Dermatologie, care s-a trans-
format din meserie în pasiune.

În 2009 a înființat cabinetul dermatologic Estet-
derm din Bistrița. În scurt timp a reușit să câștige 
încrederea și aprecierea pacienților. Acest lucru a 
determinat-o să accepte provocarea și să se alăture 
doamnei doctor Ruxandra Cutuș.  Împreuna au for-
mat în Cluj-Napoca un centru dermatologic care să 
ofere pacienților servicii complexe de dermatologie, 
bazate pe profesionalism și colaborare, având la înde-
mână multiple posibilități de diagnostic și tratament, 
precum și sprijinul unei echipe pasionate de această 
meserie. Este mereu la curent cu ultimele tehnici și 
substanțe utilizate în dermatologie, participând pe-
riodic la congrese și cursuri de perfecționare în Eu-
ropa.

Consideră că munca în echipă, respectul față de pa-
cienți și colaboratori este secretul unor servicii medi-
cale de calitate. În prezent lucrează la Medart Clinic 
în Cluj-Napoca si Estetderm în Bistrita, unde oferă 
servicii dermatologice la standarde europene actuale.

VERONICA 
MOISIL
medic specialist dermato-venerolog
MedArt Clinic, Cluj-Napoca

www.med-art.ro

Creație de frumos și dulce, cu asta se ocupă 
Cofetăria Dana, o afacere de familie din Tur-
da, care a pornit la drum acum 26 de ani. 

Condusă de Daniela Nicoară, compania s-a 
transformat permanent, ținând cont de felul 
în care clienții i-au cerut dulciuri tot mai so-
fisticate și mai creative. 

Atenția la detalii, folosirea de ingrediente să-
nătoase și transformarea meseriei de cofetar 
într-o creație de frumos sunt motivele pen-
tru care Cofetăria Dana se menține în topul 
preferințelor clujenilor de 26 de ani.

DANIELA
NICOARĂ
owner
Cofetăria Dana

www.cofetariadana.ro
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Avocat cu experiență de peste 15 ani în dome-
niul comercial, mamă și soție de peste 17 ani, 
Natalia Berindean încearcă cu multă abilitate să 
alterneze aceste pasiuni ale vieții sale.

“Consider că încrederea pe care Clientul trebuie 
să o aibă în avocatul său este cheia succesului 
unui parteneriat de lungă durată. Este vorba 
despre încrederea că împreună vom găsi cea mai 
bună soluție, încrederea că este informat despre 
tot ce își asumă pentru a lua o decizie și încrede-
rea că avocatul îi asigură în mod eficient accesul 
la cei mai buni profesioniști, din orice domeniu”, 
spune Natalia Berindean.

Experiența în domeniul comercial și al manage-
mentului calității, dobândită înainte de a intra 
în avocatură, aduc un plus valoare în actul co-
mercial.

„Proiectele A.F.A. mă emoționează. În plus, ca 
femeie, înțeleg motivația de a oferi familiei și co-
piilor mei cele mai solide valori, respect, dragos-
te și dorința de a fi mai bun, faptul că interesul 
pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor, per-
sonală și educațională, este cheia nu doar a unei 
familii împlinite, dar și a societății de mâine”, a 
spus Natalia Berindean.

NATALIA
BERINDEAN
avocat coordonator
BERINDEAN S.C.A.

www.berindeanu.ro

„Frumusețea trezește sufletul la viață”, spu-
nea Dante Alighieri. Pentru Adina Racoviță, 
frumusețea a devenit, de 17 ani, sinonimă cu 
afacerea sa, Esteline Beauty Center, pe care 
a deschis-o din dorința de a oferi clienților 
sentimentul de acasă.

„Clienții vin la noi pentru calitatea servicii-
lor oferite, pentru relația pe care o dezvoltăm 
cu ei și pentru deschiderea cu care le stăm la 
dispoziție”, spune Adina Racoviță.

De peste 17 ani, Esteline Beauty Center 
oferă servicii complete de înfrumusețare și  
consultanță specializată, cu promptitudine 
și profesionalism, într-o atmosferă destin-
să creată de echipa noastră de profesioniști 
bine pregătiți.

ADINA
RACOVIȚĂ
manager
Esteline Beauty Center

www.esteline.ro www.facebook.com/EsteLine.Beauty.Center
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Antreprenor motivat, experimentează viața 
provocându-se constant să își atingă poten-
țialul. Se simte inspirată să lucreze din greu 
în fiecare zi și a descoperit că implicarea cu 
tot sufletul și atitudinea pro-activă o ajută să 
ia cele mai bune decizii și să evite eventuale 
regrete.

Construiește relații umane durabile fiind 
empatică, comunicativă și având spirit de 
echipă. Prețuiește relațiile construite cu 
partenerii săi și consideră ca aceste relații 
umane îi influențează viața, inclusiv setul de 
valori proprii.

Cu efort susținut și pasiune, a fondat Clarity 
Financial, societate de consultanță financi-
ar-bancară, care sprijină clienții cu soluții 
optime pentru finanțarea afacerilor.

„Implicarea în A.F.A. îmi oferă prilejul de a 
relaționa cu oameni deosebiți, cu experien-
ță în diverse domenii de activitate, ocazia de 
a contribui cu drag la reușita unor proiec-
te culturale și sociale ale asociației”, a spus 
Carmen Bichescu.

CARMEN
BICHESCU
fondator
Clarity Financial

carmen.bichescu@clarfin.ro

Mirela Mazurec este antreprenor din 2004, dar 
se simte definită cel mai bine de viața familială 
împlinită, de umor și de speranța că face tot ce 
poate pentru ca mâine să fie mai bine decât azi.
 
Prin firma PaperCups, care produce pahare 
ecologice, din carton, albe sau personalizate, 
își propune să le ofere clienților posibilitatea 
de a transmite un mesaj. “Noi le desenăm, le 
formăm, le ambalăm și le trimitem către voi”, 
a spus Mirela Mazurec, cu rugămintea ca apoi 
clienții să aibă grijă și de reciclare.

“A.F.A. pentru mine este un <loc> de inițiativă, 
acțiune, inspirație și de bine. Pentru cei din jur 
și pentru mine”, a spus Mirela Mazurec.

MIRELA
MAZUREC
administrator
Paper Cups

www.papercups.ro
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Mihaela Miron este managing partner la tipo-
grafia Impress, ocupându-se în mod direct de 
departamentul comercial. Conceptul Studio 
Impress Design s-a născut în urmă cu 23 de 
ani, iar de atunci tipografia continuă să scrie 
„povești excelente pe hârtie printată”. 

Mihaela Miron consideră că „tipografia, până 
să fie o vocație, este, întâi de toate, o frumoasă 
artă”, iar această atitudine se reflectă în succe-
sul pe care Impress îl are, fiind lider pe piața 
tipografică din România. Datorită echipamen-
telor de ultimă generație utilizate, Impress 
oferă clienților soluții complete de prepress, 
tipar și finisare a tiparului, în sistem „one-
stop-print-shop”.

S-a alăturat A.F.A. din dorința de a ajuta. “Per-
sonal, m-au inspirat și motivat poveștile de 
viață ale colegelor de asociație. Iar proiectele 
minunate, cauzele alese și energia cu care te 
încarcă de fiecare data reușita lor mă motivea-
ză să fiu parte dintr-o echipă care investește 
nu doar timp, ci suflet și emoție în tot ceea ce 
fac”, a declarat Mihaela Miron.

MIHAELA
MIRON
managing partner
Impress

www.impress.ro

Sensibilitatea, feminitatea și creativitatea 
Mihaelei se reflectă perfect în valorile pro-
movate de compania sa, Mido Studio. 

“Adevărata libertate este atunci când îți lași 
mintea să cadă în inimă,” spune Mihaela An-
doni, care vede dincolo de imagini și reușeș-
te să pună senzații și emoții în acțiuni care 
să inspire.

”Mă simt bine când mă implic să schimb 
lucrurile în jurul meu. Acest lucru mă mo-
tivează să fiu parte din A.F.A. Am o satisfac-
ție extraordinară când reușim împreună”, a 
spus Mihaela.

MIHAELA
ANDONI
producător și regizor
Mido Studio

www.mido-studio.ro
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Alexandra Stoica a urmat la Cluj-Napoca cursuri-
le Universității Tehnice și are studii postuniversi-
tare de Executive Master in Business Administra-
tion la Universitatea de Business din Viena - WU 
Wien.

Este co-fondator al companiei de antreprenoriat 
DAS Engineering Grup, în cadrul căreia ocupă 
poziția de director executiv.

Pasionată de sustenabilitate și de domeniul efi-
cienței energetice, este consultant de certificare 
clădiri verzi în sistem Breeam - Breeam Internati-
onal Assessor și director executiv al Transylvania 
Energy Cluster.

ALEXANDRA 
STOICA
director executiv
DAS Engineering Grup

www.grupdas.ro

A devenit antreprenor la începutul anilor ’90, 
iar din 2003 administrează compania Cleanet, 
dealer Karcher, firmă creată împreună cu fiul 
ei. Dinamica pieței și schimbările în cereri-
le clienților găsesc un răspuns în activitatea 
Cleanet, care este orientată în special către 
companii din mediul privat și s-a adaptat din 
mers și la comerțul online.

În cadrul A.F.A., Valeria Maria Nețin s-a impli-
cat în proiecte precum Ore în dar, Minibibli-
oteci în spitale, CuGeT. „Sunt proiecte dragi, 
la care am participat cu multă disponibilitate. 
Timpul este cea mai prețioasă resursă pe care 
o pot oferi acțiunilor A.F.A. Apreciez energia, 
optimismul și frumusețea proiectelor A.F.A. 
care aduc o schimbare evidentă în societate, 
de la elevii olimpici la personalități feminine 
din universul clujean. Le iubesc mult pe fi-
ecare din doamnele și domnișoarele A.F.A., 
multe devenite adevărate prietene. Echipa 
este fantastică!”, a spus Valerian Maria Nețin.

VALERIA
NEȚIN
administrator
S.C. Cleanet S.R.L.

www.cleanet.ro
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Liana Manciu este de profesie economist 
și a ales să lucreze în sistemul bancar, fiind 
deschisă provocărilor profesionale.

„Sunt o fire dinamică, veselă, pasionată de 
călătorii și de sport. Apartenența la Asocia-
ția Femeilor de Afaceri Cluj îmi dă posibili-
tatea de a mă implica în proiecte culturale, 
sociale și educaționale”, spune Liana Man-
ciu.

Liana Manciu face parte din echipa de au-
dit și consultanță a Asociației Femeilor de 
Afaceri Cluj.

LIANA
MANCIU
analist credite
CEC Bank Sucursala Cluj-Napoca

Diana Roșca își împarte viața cu entuziasm 
și energie între familie, prieteni și biroul de 
contabilitate pe care îl conduce cu succes de 
14 ani. 

Este pasionată de coaching și consideră im-
portantă dezvoltarea permanentă, pentru că 
procesul de învățare aparține cunoașterii, dar 
este și un gest de generozitate și sacrificiu.

K&D Conta oferă servicii contabile, expertiză 
contabilă și consultanță fiscală cu seriozitate 
și profesionalism, având clienți în domenii 
diverse precum: comerț, servicii, producție, 
consultanță, turism.

DIANA
ROȘCA
director
K&D SRL

www.kdconta.ro
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U B B F S E G A
O pe r spec t i vă  un ică   

Assidue Operantes, Laboremus Simul,  
Intelligenter Operamur

econ.ubbclu j . ro
facebook.com/fsega
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MIANA
GABRIELA POP
medic rezident chirurg și fondator -
Asociația Femeilor Chirurg din România

Tot mai multe femei medic aleg să se 
specializeze într-un domeniu considerat 
prin excelență al bărbaților - chirurgia.

Cum a început istoria Asociației
Femeilor Chirurg din România?

În sistemul medical actual din România, 
ca să ne dezvoltăm profesional la maxim 
avem nevoie de informație, de conexiuni, 
de tehnologie. Or, individual este dificil 
pentru noi să le accesăm – pregătirea 
continuă, conferințele și trainingurile, mai 
ales cele de top, sunt costisitoare și ne-
cesită recomandări cu greutate. Am ple-
cat de la crezul că împreună suntem mai 
puternice și am fondat Asociația Feme-
ilor Chirurg din România ca să ne acor-
dăm nouă o șansă și să sprijinim și alte 
femei chirurg. Astfel, vom avea cu toții de 
câștigat: femei chirurg, medici, pacienți și 
întreaga comunitate. 

Într-adevăr, chirurgia este, în general, 
asociată cu medicii bărbați. Putem 
vorbi de o creștere a numărului de fe-
mei-chirurg în ultimii ani?

Da, am constatat că sunt tot mai multe 
rezidente pasionate de domeniile chirur-
gicale și care au îndrăzneala să aleagă o 
carieră în această zonă a medicinei, cea 
mai solicitantă. Și da, cred că viitorul 
domeniilor chirurgicale este și al femei-
lor-chirurg. În prezent există femei-chi-
rurg în diverse specialități în țară ce se 
bucură de cariere de succes, dar cu sigu-
ranță vom asista la creșterea numărului 
lor în viitor. 
Apoi, sunt foarte importanți profesorii și 
mentorii – să te înțeleagă, să te susțină, 
să te îndrume în această specializare con-
siderată prin excelență a bărbaților. Eu 
am fost inspirată de mediul în care m-am 
dezvoltat ca rezidentă, care mi-a dat în-

credere în mine și m-a susținut să mă 
dezvolt și să-mi doresc să cresc profesio-
nal. Îmi doresc însă ca generațiile viitoare 
sa aibă parte de un număr mai mare de 
mentori feminini. 

Când ați lansat public asociația?

Am organizat un eveniment de lansa-
re în luna martie 2017, eveniment la 
care ne-am bucurat să avem alături 
reprezentanți de seamă ai mediului 
medical și nu numai, precum și or-
ganizații care ne susțin pe baza ex-
perienței acumulate de acestea până 
acum.

Ce v-ați propus să realizați?

Printre obiectivele asociației se numără 
creșterea vizibilității femeilor în domeni-
ile chirurgicale; susținerea perfecționării 
chirurgicale a acestora prin programe de 
dezvoltare profesională continuă; pro-
movarea schimburilor internaționale și a 
mobilităților naționale cu specific medi-
co-chirurgical; organizarea de cursuri de 
pregătire practică în vederea îmbunătă-
țirii tehnicii chirurgicale. De asemenea, 
dorim să facilităm accesul la informație și 
să susținem participarea femeilor la con-
ferințe și în proiecte de cercetare. 
Asociația se va implica și în educarea so-
cietății privind ne-discriminarea femeilor 
și facilitarea egalității de șanse pe piața 
muncii, stimularea accesului nediscrimi-
natoriu privind angajarea și promovarea 
persoanelor de sex feminin în sistemul 
medical și combaterea ideilor preconce-
pute privind productivitatea și calitatea 
forței de muncă feminine în sistemul de 

sănătate medico-chirurgical. Personalul 
medical feminin va fi sprijinit și în ceea ce 
privește maternitatea, nașterea ori înte-
meierea unei familii.

Cum este organizată Asociația?

Suntem organizați  în zece departamen-
te, corespondente specializărilor chirur-
gicale și coordonate de câte un medic 
specialist în domeniu: Chirurgie generală 
(șef de lucrări dr. Dana Bartoș), Oftalmo-
logie (prof.univ.dr. Simona Nicoară), ORL 
(conf.dr. Magdalena Chirilă), Chirurgie 
vasculară (conf.dr. Claudia Gherman), 
Gastroenterologie intervențională (conf.
dr. Alina Tanțău), Chirurgie plastică și mi-
crochirurgie reconstructivă (șef de lucrări 
dr. Ileana Matei), Obstetrică-ginecologie 
(asist.univ.dr. Ioana Rotaru), Chirurgie 
pediatrică (asist.univ.dr. Anca Budușan), 
Chirurgie buco-maxilo-facială (asist.univ.
dr. Mădălina Lazăr), Urologie (dr. Carmen 
Lăpușan).

Ce urmează?

Am început deja primele proiecte, în co-
laborare cu Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu”, iar în perioada 
următoare dorim să ne extindem prezen-
ța în cât mai multe zone și să dezvoltăm 
parteneriate cu universități și organizații 
preocupate de perfecționarea domeniu-
lui medical.
De asemenea, vrem să înființăm filiale în 
orașele mari ale țării, promovând în acest 
fel schimburile de informații medicale 
între membri prin crearea unei comuni-
tăți medico-chirurgicale la nivel național 
și creșterea gradului de transparență în 
domeniul sănătății. 
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„ Suntem de partea
clienților în relația
cu băncile”
Un credit este o poveste despre nevoi, indicatori și cifre, dar mai 
ales despre oameni și despre visuri împlinite: fie că e un credit 
ipotecar pentru cumpărarea unei case sau un credit de investiții 
pentru dezvoltarea unei afaceri.

D upă o experiență de 13 ani în secto-
rul bancar, Daciana Popa a început 

pe cont propriu activitatea de consultan-
ță pentru clienți persoane fizice și juridice 
pentru obținerea de finanțări și credite de 
la bănci și alte instituții financiare.

Daciana Popa a simțit că experiența și cu-
noștințele acumulate în acest domeniu au 
o mai mare valoare dacă se află de partea 
clientului în relația cu banca. 

Kiwi Finance oferă consiliere clienților per-
soane fizice pentru a obține credite ipote-
care pentru achiziții/construcții de case, 
credite de nevoi personale, având colabo-
rări cu peste zece bănci. 

“Din experiența de peste cinci ani în 
această activitate, am observat că pen-
tru clienții noștri e mult mai ușor, plăcut 
și profitabil să aibă un consultant în rela-

ția cu banca decât să caute singuri soluții 
de finanțare și să negocieze cu mai multe 
bănci. Iar aprecierea clienților mă bucură”, 
a spus Daciana Popa.
 
De asemenea, o mare parte din activitate 
constă în consultanța acordată persoane-
lor juridice pentru a obține credite de in-
vestiții sau pentru activitate curentă.

“Cred că putem face o diferență atât în 
mediul de afaceri local, cât și în mediul 
bancar”, a spus Daciana Popa, care simte 
că face o diferență în viața sau afacerea 
clienților.

“Pasiunea, hotărârea, provocarea, ambiția 
de a găsi soluții bune pentru fiecare client, 
bucuria reușitei și credința că și eu contri-
bui cu ceva important în viața lor, mă face 
să cred în fiecare zi că munca mea are va-
loare”, crede Daciana Popa.

DACIANA
POPA
franchise manager
Kiwi Finance

Mobile: +4 0723662065

daciana.popa@kiwifinance.ro

www.kiwifinance.roCluj-Napoca, Str. Sextil Puscariu, nr.10

Descoperă tradiția Thai și armonia ce izvorăște din aceasta,
printr-o experiență autentică la centrul Thai Therapy. 

Am adus în inima Transilvaniei valorile Thai Therapy, prin personalul 
nostru instruit în cele mai vechi școli de masaj din Thailanda și prin 
dorința de a vă oferi posibilitatea de a vă bucura de momente inedite. 
Masajul thailandez constă într-o metodă străveche de echilibrare a 
corpului ca un întreg: minte, trup și spirit. Tehnicile folosite  induc o 
stare generală de relaxare și de bine și detașează corpul de stresul zil-
nic. Eleganța și unicitatea fac din acest loc un adevărat templu dedicat 
armoniei, sănătății, frumuseții și echilibrului spiritual. 
Arta masajului și a medicinii thai este o metodă străveche angajată în a 
combate probleme de sănătate ce aduce beneficii longevității și calității 
vieții prin susținerea sistemului imunitar. 

Vă așteptăm cu drag să ne descoperiți.

Discover the Thai tradition and the harmony that it provides 
through an authentic experience at Thai Therapy.

We brought the values of Thai Therapy in the heart of Transylva-
nia through our staff, whom was trained in one of the oldest massage 
schools in Thailand, and because of our desire to extend the opportunity 
to enjoy unique moments. 
The Thai massage consists of an ancient method of rebalancing the body 
seen as a whole: mind, body and spirit. The techniques used induce a 
general feeling of relaxation, well-being and relief the body from the daily 
stress. Elegance and uniqueness make this place a real temple dedicated 
to harmony, health and spiritual balance. 
The art of Thai medicine and massage is an ancient method of combating 
health problems that aid the longevity and quality of life by strengthening 
the immune system. 

We await you to discover us!

Ne găsiți la adresa: THAI THERAPY România, str. Emil Racoviță nr. 5, 400165, Cluj-Napoca.
Pentru programări vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0756 753 197 | 0364 737 829.
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Ecaterina Teodoroiu este singurul caz cunoscut 
oficial de femeie care a luptat cu arma în mână 
în Primul Război Mondial. Născută Cătălina Va-
sile Toderoiu, a fost o cercetașă și participantă la 
Primul Război Mondial, unde a murit la sfârșitul 
bătăliei de la Mărășești luptând în fruntea unui 
pluton de infanterie al Armatei Române. Născu-
tă într-o familie modestă din Oltenia, Ecaterina 
a plecat la București pentru a deveni învățătoa-
re, iar acolo a contribuit la înființarea primelor 
organizații de cercetași din țară. După intrarea 
României în Primul Război Mondial, a activat ca 
asistentă medicală pe frontul din regiunea ei na-
tală. Din dorința de a-i răzbuna pe toți cei patru 
frați ai ei care muriseră în lupte, Ecaterina a ce-
rut să fie transferată la o unitate de combatanți. 
A fost luată prizonieră, a evadat și a fost rănită 
de două ori. În spital, a fost decorată de Casa 
Regală și avansată la gradul de sublocotenent. 

Din această postură a participat la bătălia de la 
Mărășești, unde a murit comandând un pluton 
de infanterie.

Prinţesele în acţiune
La începutul anului 1917, a fost înființat la Iași 
Comitetul Central de Acțiune, ai cărui lideri au 
fost două femei – Olga Sturdza și Maria Balș. 
Comitetul se ocupa de coordonarea eforturi-
lor de strângere de fonduri și organiza cantine 
pentru săraci, tabere pentru tineri și ateliere de 
cusut pentru armată. Prinţesa Olga Sturdza, 
născută Mavrocordat, a găzduit 150 de elevi la 
moşia din Păuneşti, iar în timpul primului război 
mondial, ea înfiinţează Orfelinatul ”Principesa 
Olga M. Sturdza”, în conacul său de la Miroslava, 
care apoi, în anul 1936, devine Şcoala Agricolă. 
Maria Balş conducea spitalul de fracturi instalat 
în Şcoala de Poduri şi Şosele.

Alexandrina Cantacuzino a făcut parte de 
la început din mişcarea sufragist-feministă de 
după război. Ca arhitectă a efortului pentru ridi-
carea Mausoleului de la Mărăşeşti, Cantacuzino 
a organizat prin Societatea Ortodoxă Naţională 
a Femeilor Române numeroase activităţi come-
morative care au adus vizibilitate femeilor. Ale-
xandrina Cantacuzino a militat în acelaşi timp 
pentru recunoaşterea, prin votul universal, a 
eforturilor civice patriotice ale femeilor din tim-
pul războiului, atât de pe front, cât şi de acasă.

Elena Caragiani, regina văzduhului
A fost prima femeie aviator din România. Elena 
Caragiani şi-a obţinut Brevetul Internaţional de 
Pilot Aviator în anul 1915. A fost printre primele 
zece femei pilot din lume, la doar 27 de ani. În 

România acelor vremuri, aeronavele şi pilotajul 
erau rezervate bărbaţilor, astfel că Elena şi-a 
obţinut brevetul în Franţa. După ce Federaţia 
Aeronautică Internaţională i-a eliberat Breve-
tul Internaţional de Pilot Aviator, Elena a decis 
să rămână în Franţa, unde a lucrat ca repor-
ter-corespondent de război pentru un cotidian. 
Reportajele din avion, în care relata întâmplări 
de pe fronturile din Mexic, Caraibe şi America 
de Sud, s-au bucurat de un mare succes. Gălă-
ţeanca spunea atunci că, de la manşă, este ca 
şi cum vezi ţara prin ochii unei păsări. În anul 
1916, când România era şi ea în război, Elena 
Caragiani şi-a exprimat dorinţa de a contribui la 
apărarea ţării. A cerut să participe, în calitate de 
pilot, la transportarea răniţilor către spitale ori la 
aprovizionarea acestora cu materiale sanitare. 
Şi de această dată, a fost refuzată de autorităţi. 
Dorinţa de a ajuta a fost însă mare, aşa că Ele-
na s-a înscris în Crucea Roşie ca infirmieră şi a 
îngrijit răniţii români într-un spital de campanie 
din Bucureşti.

Bianca
Pădurean este 
ziaristă din 1998. Este 
licenţiată în Filosofie, spe-
cializarea Antropologie, 
are un masterat în Relaţii 
Publice și Comunicare și 
este doctorand în Istorie la 
Școala Doctorală de Rela-
ţii Internaţionale și Studii 
de Securitate a Universită-
ţii Babeș-Bolyai din Cluj. 
Este corespondent local al 
RFI din anul 2010. Din 
2012 este managing part-
ner al Transylvania Today 
Media Group.

Este o datorie morală ca societatea românească să nu uite aceste femei. Articolul de faţă 
vă prezintă o parte dintre aceste femei curajoase care au înţeles că, deși cuvântul lider este 
unul masculin, a fi, cu adevărat, lider, nu ţine de gen.

foto: Regina Maria

foto: Ecaterina Teodoroiu

foto: Elena Caragiani

foto: Alexandrina Cantacuzino

de Bianca Pădurean

Femeile care care au
făcut cu adevărat istorie

Se poate spune, fără a greşi prea mult, că Primul Răz-
boi Mondial a fost prilejul cu care româncele au avut 
ocazia de a arăta de ceea ce sunt, cu adevărat, în 

stare. În ciuda epocii patriarhale în care au trăit, în care 
doamnele şi domnişoarele nu aveau nici măcar dreptul de a 
vota, româncele au arătat că emanciparea lor nu mai poate 
fi stăvilită. În timp ce bărbaţii luptau cu arma în mână, fe-
meile participau, şi ele, la război, aşa cum puteau, în spitale, 
şcoli, cantine, centre de ajutor sau fabrici. Este o datorie 
morală ca societatea românească să nu uite aceste femei. 
Articolul de faţă vă prezintă o parte dintre aceste femei 
curajoase care au înţeles că, deşi cuvântul lider este unul 
masculin, a fi, cu adevărat, lider, nu ţine de gen.

Regina Maria a fost cunoscută drept “mama răniţilor”, pen-
tru curajul şi devotamentul cu care stătea la capul răniţilor, 
citindu-le, dăruindu-le icoane sau portrete semnate ale sale, 
dar mai ales dându-le speranţă de viaţă. Printre cele mai 
cunoscute imagini ale Reginiei Maria este cea în care este 
îmbrăcată în veşmântul alb de infirmieră. Fără frică pentru 
siguranţa personală, Regina Maria mergea până în linia în-
tâi, pentru a îmbărbăta trupele, cu exemplul său personal. A 
organizat nenumărate transporturi umanitare, a adunat do-
naţii cu ajutorul cărora a cumpărat bandaje şi medicamente. 
A organizat reţeaua de ambulanţe Regina Maria. Povestea 
Reginei Maria are un final fericit, ca de basm, pentru că a 
fost încoronată Regină a României Mari, în urma victoriilor 
românilor din Primul Război Mondial.
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Patru ore
de Hedi Hoka

Hedi Hoka este doctor în psihologie, practi-
cian, autor best-seller, antreprenor social și profesor de 
mindfulness. A studiat despre reducerea stresului prin 
mindfulness în cadrul University of Massachusetts 
Medical School din SUA și International Mindful 
Academy. Lucrează atât cu companii, cât și individual 
cu persoane care doresc să dobândească productivitate, 
fericire personală și o viață echilibrată.

A m început să-mi notez câte sarcini  
am de făcut într-o zi ca să am grijă 

de bebelușa mea. După ce le-am pus pe 
hârtie, numărul lor m-a șocat: erau 26. 
Nu puteam să cred! Unde mai vin sarci-
nile pe care vreau să le fac pentru cariera 
mea, afacerea mea, cărțile mele viitoare? 
Ca să nu mai menționez preocupările 
pentru mine: sport, dietă, socializare... 
Mi-am pus mâinile în cap, în timp ce 
aruncam creionul pe masă, și nu puteam 
să nu mă întreb cum a reușit mama mea 
să crească nu un copil, ci patru! “Eu nu 
mă descurc nici măcar cu unul”, mi-am 
zis.

Reflectarea mea a fost întreruptă de 
plânsul fetiței mele care tocmai se trezea 
și mă solicita din nou. Să fii mămică nu 
este ușor, dar să fii mamă cu carieră mi 
se părea un lucru imposibil de realizat. 

Mă simțeam ca într-o capcană, prinsă 
între rolul de mamă și cariera mea. Pri-
mul impuls a fost să caut pe internet 
informații, articole, orice despre cum să 
le împarți pe acestea două. Căutările 
mele au fost mai întâi în limba română, 
desigur. Însă ceea ce am găsit era extrem 
de descurajant pentru mine: 90% dintre 
mame aleg calea maternității de doi ani 
de zile, tipic pentru România.

Eu nu luasem o decizie în timp ce eram 
însărcinată cu privire la maternitate. 
Aveam alte îngrijorări atunci. Dar ideea 
să stau acasă doi ani mi se părea o veș-
nicie. “Oare fug de responsabilitatea de 
mamă?” m-am întrebat. Iar în secunda 
următoare, o anxietate puternică mă cu-
prinse, însoțită de o avalanșă de gânduri 
de vinovăție. Se roteau aceste gânduri în 
jurul capului meu ca niște albine zgomo-

toase. Simțeam că nu pot respira. Că nu mai 
am aer. Și îndată ce mi-am simțit pulsul acce-
lerat, am simțit că urmează să fac un atac de 
panică. Mi-am desfăcut cordonul de la halatul 
de casă și atunci am realizat că este deja ora 
două după-amiază și eu sunt încă în pijama. 
Acum și asta mă îngrijora. Că eram în pijama. 
“Mai sunteți multe, stimate griji?” mă întrebam 
în timp ce mă repezeam să deschid geamul larg.

Era februarie și era frig. Însă aerul rece m-a aju-
tat să mă liniștesc. Inspiram aerul și simțeam 
răceala lui în nări cum pătrunde în plămâni. 
Cum expiram aerul cald, mă linișteam din ce în 
ce mai mult. Apoi mi-am filtrat apă de la robi-
net și am băut un pahar cu apă. Pulsul scăzuse, 
iar criza de anxietate era din ce în ce mai fadă. 
Dar nu a trecut mult timp, că un alt gând își 
croise loc în mintea mea: “Tu, ditamai psiholo-
gul, chiar doctor în psihologie, și faci atac de pa-
nică?” Și atunci m-am prăbușit. Am plâns șapte 
ore fără să mă opresc. Credeam că mi-au curs 
toate lacrimile în acea zi.

A doua zi m-am decis să-mi fac ordine în dulap. 
Da. Activare comportamentală se numește. 
Este un lucru pe care îl recomandăm în cabi-
netul psihologic persoanelor care se află într-o 
stare deprimantă și se simt imobilizate. Știam 
că fetița mea va dormi patru ore, timp suficient 
ca să încep să fac ordine în dulap.
Când am deschis dulapul, mi-am dat seama că 
o serie de haine nu le-am mai purtat de mult 
timp. De un an de zile aproape. Mi-am adus 
aminte cum am scris în cartea mea că dulapul 
păstrează preferințe și decepții care descriu ex-
periențele prin care trecem. E un fel de oglindă 
nu doar a evenimentelor, ci și a relațiilor pe care 
le avem. “Ah, asta am purtat-o atunci! Ooo, ce 
bine îmi venea asta când eram la petrecerea 
aceea!” Tot dulapul reflectă atitudinea față de 
sex, starea financiară, pierderile, creșterile în
greutate, schimbarea locului de muncă etc. 
Culorile sunt indiciile stării noastre emoționale. 
Unele haine te fac să zâmbești, alte îți provoacă 

amintiri dureroase. 
Mi-am dat seama că, de săptămâni întregi, mă 
îmbrăcam cu pijamale sau haine de casă, cum 
le spun eu. Și atunci mi-am zis: “Până să ajung 
să iau decizii pentru cariera mea, mai întâi 
trebuie să încep să mă simt bine”. Așa că am 
luat cea mai mare foarfecă pe care am avut-o 
în casă și mi-am tăiat toate hainele de casă și 
pijamalele. Acele haine nu mă făceau să zâm-
besc! Iar legat de atitudinea față de sex? Oh, 
cale lungă să-ți ajungă. Așa că am făcut ceea 
ce mi-am sfătuit de atâtea ori clientele mele 
în cabinet: mi-am ales ținute, le-am combinat 
cum am crezut eu, le-am făcut câte o poză ca 
să nu uit ce să port în următoarele zile... Dar 
deja încăpeam în câteva haine. “Hmmm... îmi 
stă bine bluza asta”, “e chiar fain să fiu propria 
mea clientă și să aplic metodele mele”, mi-am 
zis uitându-mă în oglindă. Am zâmbit.

Sigur, nu m-am numărat printre femeile care 
după sarcină își revin în două zile și își fac poze 
pe Instagram ca să plesnești de invidie, nu alta! 
Însă, în timp ce îmi asortam ținutele, realizam că 
eram blândă cu corpul meu. Trecusem printr-o 
sarcină și naștere mai complicată, dar totuși 
corpul meu a rezistat și a dat naștere unei fetițe 
minunate. Atunci când am realizat acest lucru, 
în acel moment am simțit recunoștință în suflet. 
Un sentiment de care în ultima vreme uitasem. 
M-am simțit atât de bine observând blândețea 
de care dădeam dovadă în acel moment cu 
corpul meu! Cu ochii închiși, am început să-mi 
mângâi fiecare parte din corp aducând recu-
noștință și atenție ochilor mei, obrajilor, buzelor, 
gâtului, umerilor, sânilor, abdomenului, pelvisu-
lui, feselor, coapselor, genunchilor, gambei, la-
belor picioarelor, degetelor picioarelor, mâinilor 
mele. Inspiram, expiram această blândețe. Fără 
să-mi dau seama, tocmai făcusem o scanare a 
corpului, o tehnică atât de importantă în mind-
fulness. “Of, cum am uitat de tehnica asta?” mă 
gândeam atunci. “Parcă m-am tâmpit de când 
am născut”, mi-am zis.
În acel moment, am realizat un singur lucru: 

mintea mea s-a liniștit. A fost ca și cum m-am 
scufundat în mine. Atunci când suntem stresați, 
gândurile au putere mare asupra noastră. Dar 
și dragostea are o putere la fel de mare asupra 
noastră. Am ales să mă văd cu alți ochi: cu ochii 
dragostei și blândeții de sine. Cu iubire blândă. 
Nu a durat mult această stare, deoarece gându-
rile negative începeau din nou să apară în min-
tea mea. Însă de această dată nu mai luptam 
împotriva lor. Doar le priveam. Fără să le judec. 
Fără să croșetez la ele. Cum veneau așa și ple-
cau. Eram atentă la senzațiile pe care le aveam 
în corp în acel moment. Pulsul meu era regulat. 
Iar respirația o simțeam până în diafragmă. Era 
bine. Eram eu. Și atunci m-am salutat cu vocea 
mea interioară: “Hei, salut, Hedi!
Aici erai. Mi-a fost dor de tine”.

Mi-a plăcut enorm de mult această imagine cu 
mine. A fost ca și cum m-am întors la
mine însămi într-o realitate care este cu mult 
diferită față de ceea ce afli de la prietene, soci-
al media, internet, bloguri de mămici perfecte, 
reviste, talkshow-uri despre maternitatea per-
fectă, sarcina perfectă, fără kilograme în plus, 
naștere perfectă, sâni pentru alăptare perfecți, 
corp suplu și perfect, parenting perfect, viață de 
cuplu extraordinară, având și un copil sau carie-
ră minunată imediat după naștere.

Realitatea este că, uneori, o sarcină poate fi cea 
mai urâtă perioadă din viața ta. Sunt
foarte norocoase femeile care au o sarcină 
ușoară. Nu a fost și cazul meu. Zile care au
fost foarte greu de suportat și nopți lungi și 
dureroase. Perioade în care un singur lucru îți 
dorești: să supraviețuiești.

Și dacă treci cu bine peste naștere, urmează, 
poate, alte zile în care nu-ți vine să te vezi în 
oglindă, să te uiți la picioarele încă umflate sau 
laptele care curge din tine. Nu mai vrei să su-
porți durerea de sâni. Nici să primești vizitatori. 
De niciun fel. Și dacă se poate să stea parte-
nerul tău cât mai departe de tine, ar fi foarte 

Sinele nostru este precum căutarea unei perle. Este nevoie să te 
scufunzi în adâncuri ca să găsești scoica cu perlă. Scufundarea 
este al naibii de dureroasă. Însă fără durere nu există dezvol-
tare.
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bine. Sau să primești de 10 ori pe zi cel mai 
prost sfat dat vreodată unei proaspete mămici: 
“Bucurați-vă de fiecare moment”. 

Ei bine, nu te poți bucura de fiecare moment. 
Și este în regulă să nu te bucuri. Nu este nimic 
în neregulă cu tine dacă simți așa. Pentru că în 
unele nopți alături de bebe poți să simți triste-
țe, neputință. Iar în altele să simți singurătate. 
Unele zile parcă nu au sfârșit și simți că 
cineva a furat luna de nu mai vine seara. 
Iar rutina altor zile alături de bebe pot fi 
și plictisitoare, fără nicio fărâmă de entu-
ziasm.

Însă cele mai ucigătoare zile pot fi acelea 
atunci când te simți vinovată că nu ești 
o mamă bună, că nu te străduiești sufici-
ent. Și îți vine să blochezi toate informați-
ile despre isteria alăptatului, fiind singura 
formă de alimentare a copilului. Iar tu nu 
ai lapte. Și ți se spune că, de fapt, nu vrei 
să alăptezi. Te poți simți neputincioasă în 
fața faptului că nu te încadrezi în tiparul 
de “mamă perfectă”. Că îți vine greață 
atunci când auzi grupuri de mămici în 
parc care vorbesc despre cât s-a căcat copilul, 
dacă s-a beșit, cât a mâncat și cum să schim-
bi scutecul pentru că toate știu mai bine decât 
tine, iar singurul lucru pe care ți-l dorești este un 
duș de 10 minute singură. 

Este în regulă dacă nu ai chef să faci sex cu 
partenerul tău nici după ce ți-a venit ciclul, și 
dacă nu înțelege, este fix problema lui. Adesea 
un copil poate fi precum o bombă în relația de 
cuplu. O poate zdruncina din temelie.  De tot. 
Dar acesta este felul naturii de a consolida un 
cuplu ca să-i sudeze pe cei doi suficient de mult 
timp pentru a crește un copil. Sau, în alte dăți, 
nașterea unui copil poate însemna sfârșitul unei 

relații de cuplu. Iar acest lucru este tare dureros 
și trist. 
Și, peste toate astea, nu ești un monstru dacă 
ai momente atunci când simți că îți ajunge să 
auzi plânsul copilului. Și este în regulă să te 
simți vulnerabilă, să-ți vină să urli și să plângi 
după viața pe care ai avut-o înainte de copil. 
Și dacă nu ți-a spus niciun site sau articol, am 
să-ți spun eu: că este în regulă să spui cuiva că 

așa te simți ca și mămică. Nu ai nicio problemă 
la masardă. Crede-mă!

Dar am să-ți spun un lucru și mai important: 
toate aceste stări vor trece. Nu sunt veșnice.
Însă avem nevoie de ele pentru a ne transforma 
în femei care au copii pe care îi iubesc. Foarte 
mult.  Este un proces prin care trecem. Și viața 
nu te scutește. Nici măcar dacă ești absentă 
nemotivat. Acum că am trăit o grămadă de 
efecte secundare în timpul maternității, am 
ales să traversez acest proces de transformare 
cu iubire și blândețe față de mine însămi.

Să ai grijă de tine. Iar atunci când spun să ai gri-

jă de tine, nu mă refer la băi cu lavandă, masaj, 
unghii, coafură sau datul cu cremă. Ci să faci 
alegeri zilnice pentru tine, astfel încât să nu sim-
ți că vrei să evadezi din viața ta. Asta înseamnă 
să ai grijă de tine.

Sinele nostru este precum căutarea unei perle. 
Este nevoie să te scufunzi în adâncuri ca să gă-
sești scoica cu perlă. Scufundarea este al naibii 

de dureroasă. Însă fără durere nu există 
dezvoltare. Iar atunci când mintea noastră 
se liniștește, în această stare de liniște de-
plină, ne găsim pe noi însene. E ca și cum 
ne-am întoarce acasă. La noi însene. Și, de 
cele mai multe ori, uităm să facem acest 
lucru. Deși timp avem.

O zi are 24 de ore. Într-un calcul simplu, 
7-8 ore dormim pe noapte. Opt până la 
zece ore lucrăm. Iar în medie petrecem 
trei ore cu activități de supraviețuire, ceea 
ce înseamnă asigurarea hranei, îngrijirea 
copiilor, spălat și ne mai rămân patru ore 
pentru noi.

Aceste patru ore sunt orele în care se în-
tâmplă magia în viața noastră. Sunt cele mai 
importante. Cineva spunea că este un timp 
sacru. Deoarece aici se întâmplă dezvoltarea 
noastră umană. Aici este timpul fericirii perso-
nale. Pentru că în aceste ore, practic, este vorba 
de lucrurile care ne fac plăcere, fie că este vorba 
de un hobby, timp petrecut cu persoane apro-
piate, sex, sport, diverse forme de relaxare, acti-
vități în aer liber, citit, educare, spiritualitate, fie 
preocupări cu sănătatea.

Statisticile din ultimii doi ani spun că deși pe-
trecem pentru aceste activități doar 8 minute
pe zi, ne aduc o stare de mulțumire de sine.

Însă există și alte activități pe care le facem, cu 
toate că nu aparțin de această categorie.
Acestea sunt: rețele sociale, gaming, privitul la 
TV sau filme, vbloguri, bloguri, urmărirea
știrilor, căutatul informațiilor pe internet. Deși 
petrecem mai mult timp în aceste domenii,
cam 27 de minute pe activitate, statisticile 
spun că nu ne aduc o stare de fericire. Ci, mai
degrabă, nemulțumire sau stări neutre.

Prin urmare, unde și cum ne petrecem cele pa-
tru ore sacre pe zi dedicate sinelui
este nu doar important. Ci chiar vital. Patru ore 
în care mintea ta se liniștește, iar sinele se
hrănește cu lucruri pozitive. Deci, nu căuta feri-
cirea. Ci fă cât mai multe lucruri care îți
aduc plăcere. Și te vei simți zilnic fericită. Iar fe-
ricirea face bine la sănătate. Iar sănătatea
înseamnă speranță de viață mai mare. 

Aceasta a fost cea mai mare lecție pe care am 
învățat-o de când am adus pe lume ființa care 
azi îmi este atât de dragă: fetița mea. Are deja 
un an și 4 luni. Iar eu învăț în fiecare zi să împac 
rolul de mamă și femeie de carieră. La rolul de 
iubită mai trebuie să lucrez. Însă fac progrese. 
Chiar și în ziua de azi ea doarme după-amiaza 
patru ore. Patru ore doar pentru mine. 
Zilnic.

Să ai grijă de tine. Iar atunci când spun să ai grijă 
de tine, nu mă refer la băi cu lavandă, masaj, un-
ghii, coafură sau datul cu cremă. Ci să faci ale-
geri zilnice pentru tine, astfel încât să nu simți că 
vrei să evadezi din viața ta. 
Asta înseamnă să ai grijă de tine.
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Există zâmbete simple, aparent lipsite de im-
portanță, dar care aduc bucurie, bucurie care ți 
se întoarce când nu te aștepți. 
Noi, oamenii, suntem cu toții foarte sensibili, 
chiar dacă nu arătăm acest lucru. Dacă un 
zâmbet poate da energie, poate  schimba stări, 
poate da încredere, de ce să nu zâmbim celor-
lați cât de des putem? Fără să aștepți nimic, vei 
primi în 99% din cazuri alte zâmbete care 
vor topi răceala sau indiferența. Zâmbe-
tele cele mai sincere sunt ale copiilor. Ele 
determină de multe ori o schimbare majo-
ră de atitudine din partea adulților. Amin-
tiți-vă de câte ori ați fost în parc, într-un 
spațiu comun, mijloc de transport sau 
magazin și un copil v-a zâmbit. I-ați întors 
zâmbetul cu siguranță, chiar ați încercat 
să vedeți dacă se repetă și v-ați bucurat 
de fiecare nou zâmbet. Au zâmbit și pă-
rinții lui și poate a urmat o conversație, la 
care nimeni nu se aștepta. Pot începe pri-
etenii de la un simplu zâmbet al copilului. 
Zâmbetul elevului care a înțeles ce i-am 
am predat ca profesor l-am privit ca o 
mulțumire pentru știința și efortul depus la ora 
de curs. Recompensele sufletești sunt zâmbete-
le elevilor și ochii care au lumină. Trebuie să ai 
sufletul închis bucuriei, dacă nu zâmbești unui 
copil care îți zâmbește.

Din nou am aflat din cărți că ai nevoie doar 
de 17 mușchi ca să zâmbești și de 43 ca să 
te încrunți, așa că efortul corpului e mult mai 
mic. Zâmbiți! Tot învățații au calculat că în fi-
ecare minut în care suntem încruntați pierdem 
60 de secunde de fericire. Fac apel la memoria 
tuturor, oare nu un zâmbet a dus la povestea 

sau poveștile de dragoste pe care fiecare le-am 
avut de-a lungul vieții și care au avut partea lor 
de fericire? A schimbat acest mic gest toată via-
ța voastră? Vă las să răspundeți.
De fapt, atunci când zâmbim, o facem nu nu-
mai pentru ceilalți, dar în mare măsură și pentru 
noi. 
Cred că ar trebui reinventate urările pe care le 

facem și să dorim tuturor: Să ai o zi bună și să 
zâmbești!
Să ai un cuvânt bun pentru cel de lângă tine 
poate fi privit ca un lucru mărunt, dar cel căruia 
te adresezi va simți sentimentul de bunătate. 
Bunătatea poate fi un cuvânt de apreciere spus 
la momentul potrivit, un telefon, o floare sau 
o carte dăruite fără o ocazie specială, o cană 
de apă, un umăr pentru lacrimi, o vizită la spi-
tal, ore petrecute alături de copiii bolnavi sau 
10 minute de ascultare a angajatului la tine în 
birou. Eu am avut parte de mulți oameni buni 
alături de mine, cărora le mulțumesc pentru fi-

ecare gest de bunătate. Datorită lor am învățat 
că lumea poate fi frumoasă și am învățat să fiu 
corectă și bună cu cei din jur.
Mi-ar plăcea să fie cursuri despre importanța 
zâmbetului și a vorbelor bune folosite în institu-
ții, în școli, în spitale, în general aproape oriun-
de. Nimic nu construiește mai temeinic autori-
tatea decât mesajul că ești capabil să zâmbești 

celorlalți în orice condiții. Chiar și când e 
mult de muncă, colegii vor simți autorita-
tea în puterea ta de a le lua pe toate așa 
cum vin, cu zâmbetul pe buze.
Cei cu adevărat buni nu te întreabă dacă 
vrei să te ajute. Te ajută pur și simplu. 
Gândindu-mă la anii mei de dat și adunat 
zâmbete, pot să spun cu tărie că zâmbetul 
m-a ajutat în relația mea cu elevii, timp de 
27 de ani de când sunt profesor și nu mi-
am pierdut din autoritate intrând la cur-
suri zâmbind. Același ajutor l-am primit și 
în relațiile mele interumane. Zâmbetul sin-
cer  este un gest de bunătate și de iubire.
Tot zâmbetul și optimismul că oamenii pot 
fi mai buni, dacă tu ești bun, mă fac să mă 

simt încă utilă unde sunt și să continui ce am 
început acum cinci ani, la Inspectoratul Școlar 
Județean Cluj.
Mi-aș dori să văd că sunt foarte mulți cei care 
doresc să fie buni și acționează în consecință, 
dar unii spun că, dacă toți ar fi buni, nu ar fi 
echilibru. Eu aș risca, dumneavoastră nu?

Doresc revistei SHEnspire să schimbe în noi în-
cruntarea în zâmbet și indiferența în bunătate.

Zâmbetul și bunătatea,
lucruri mărunte?

Mariana Pop este Inspector Școlar 

General Adjunct în cadrul  Inspectoratului Școlar 

Județean Cluj

de Mariana Pop

Și pentru că toate lucrurile au un început, femeia care m-a in-
spirat definitiv e începutul meu, mama mea.

A m scris cuvintele în această ordine 
în titlu, gândindu-mă la viața mea. 

Cred că imediat ce am conștientizat 
că ești mai bun sau îți e mai bine dacă 
zâmbești, am folosit acest gest, devenit 
de foarte multe ori involuntar, ca prim 
salut al meu pentru oamenii de lângă 
mine, pentru plantele din grădină sau 
terasă, pentru animăluțele noastre sau 
ale prietenilor, pentru soare, pentru nori 
sau ploaie, pentru lună și în special pen-
tru stele. Eu cred că zâmbesc și noap-
tea. Eu zâmbesc când gătesc, când fac 

dulceață, când fac curat, când spăl gea-
muri, când îmi spăl câinele, când vor-
besc la telefon. În toate acțiunile există 
bucurie și implicit zâmbet, la începutul 
sau la finalul lor. 
Citeam în cărți că trebuie să înveți să-ți 
întâmpini prietenii cu un zâmbet, deoa-
rece s-ar putea ca unii dintre ei să poar-
te griji în suflete – de ce să îi întristezi 
și tu cu ale tale? Mă consider un om 
cuminte, care învață din orice și am în-
vățat cu siguranță acest îndemn și mă 
simt bine.

Mi-ar plăcea să fie cursuri despre importanța 
zâmbetului și a vorbelor bune folosite în in-
stituții, în școli, în spitale, în general aproape 
oriunde. Nimic nu construiește mai temeinic 
autoritatea decât mesajul că ești capabil să 
zâmbești celorlalți în orice condiții.
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Adevăratul potențial mi 
l-am descoperit însă abia 
acum, de când sunt mamă

Anca Dinu este specialist în comunicare și PR

de Anca Dinu

Am scris la viața mea (jurnalistică și ”piaristică”) mii de texte. 
Unele au fost semnate de mine, altele gândite de mine și scrise de 
alții, despre altele nici nu se va ști vreodată că au fost scrise și/
sau gândite de mine - pentru că așa sunt contractele de PR: scrii 
pentru/despre/în numele altora. Dar foarte rar am scris despre 
mine. Și mai rar despre viața mea personală, în afară de vreo 
două texte în care fie am fost întrebată ceva ”light”, fie am scris 
despre călătoriile mele preferate. Niciodată însă nu am scris cu 
sinceritate dezarmantă despre mine, așa cum am de gând să o 
fac acum. 

D a, știu, acest text este unul care ar tre-
bui să satisfacă o nevoie inspirațională 

destinată unei comunități de doamne-lider de 
succes. Și mai știu la fel de bine un fapt pe care 
acum vi-l mărturisesc cu rușine: dacă invitația 
de a scrie acest text ar fi venit acum 10 luni, aș 
fi ”așternut” în aceste rânduri o semi-prepara-
tă minunăție siropos-idealisto-profesională, de 
tip ”super woman to the rescue”. Bineînțeles, 
și dacă ar fi fost vorba de o clientă de-a mea 
(cum de care? de Personal Branding, of cour-
se!) i-aș fi ”turnat” aceeași, scuzați exprimarea 
neortodoxă, măgărie. Probabil (sigur) că ei i-aș 
fi scris un text mult mai pompos, i-aș fi trântit 
o fotografie business, dar nu prea business - 
cât să îți dea impresia că e totuși o femeie gin-
gașă care zâmbește un pic obosit dintre toate 
gadget-urile Apple.

Ce s-a schimbat în 10 luni? Cam toată via-
ța mea. Cam toate percepțiile, așteptările, 
gândurile, obiceiurile și…”siguranțele” zilei de 
mâine. Nu e nimic de plâns, de compătimit, 
de luat în brațe în sinceritatea aceasta, sunt 
niște fapte existențiale pe care cred că foarte 
mulți dintre oameni, nu doar femei, le trăiesc. 
Mai ales cele referitoare la suferința, bolile oa-
menilor dragi. Poate mai puțin…comune sunt 
durerile cauzate de lipsa unui copil și imposi-
bilitatea de a-l avea, deși, din tot ce am docu-

mentat până acum, și acestea devin, tot mai 
frecvent, o realitate. O ”boală a modernității”, 
cum blând s-a exprimat o asistentă simpatică 
întâlnită în nenumăratele drumuri din ultimii 
ani…

(Pauză de scris. Îmi abandonez temporar ha-
macul în care mi-am lăsat tastele să alerge 
liber, precum fazanii zurbagii din câmpul 
ăsta cu soare molcom de Ardeal. Pentru că 
trebuie să răspund celui mai dulce strigăt din 
câte îi e dat unei femei să audă în viața asta. 
Și în următoarea, mă gândesc 🙂)

Deci, da, percepția realității s-a schimbat pen-
tru mine din momentul în care eram cât pe ce 
să îmi pierd tatăl și șansa de a cunoaște ceea 
ce simțeam că ESTE copilul meu, al nostru la 
începutul acestui an. A continuat însă cu o 
miraculoasă revenire și o extraordinară potri-
vire a destinului. Pentru că, sincer să vă spun, 
acesta este un text despre destin, credință și 
INSPIRAȚIE, trei coordonate care mi-au ghidat 
drumul în momentele în care speranța, forța 
și curajul m-au părăsit, dezertând ca niște…
infractoare, după ce eu le-am (pro)slăvit cu 
iscusință mai bine de 30 de ani. 
Căci m-am născut ambițioasă și iute, am cres-
cut isteață și determinată, și am devenit că-
poasă și furioasă - ”dar în sensul bun”, vorba 

unui prieten. În traducere, am vrut și am reușit 
să mă construiesc ca un OM puternic, serios, 
muncitor, mama m-a făcut simpatică și sufle-
tistă, soțul m-a făcut și ”femeie respectabilă”, 
ținând cu drag (și uneori cu dinții) de mine în 
ultimii 12 ani de căsnicie și 15 ani de relație. 
Ce să mai, cu tot cu modestia bonus, cu mare 
potențial de ”femeie de succes”! 🙂

Adevăratul potențial mi l-am descoperit însă 
abia acum, de când sunt MAMĂ. Iată o ex-
primare pe care nu credeam că o s-o pot scrie 
fără să mă zgârie pe creier ”limba de lemn” im-
plicată de un asemenea clișeu folosit de toate 
bloggerițele de parenting. Dar, ceea ce ignorăm 
să spunem noi, ”piarițele care fac pe deștepte-
le” este că, pentru fiecare femeie, exprimarea 
aceasta are conotații diferite, o istorie diferită, 
mai mult sau mai puțin dureroasă în spate, 
idei și INSPIRAȚIE pentru viitor cu siguranță 
complet diferite! Deci, nu, nu m-am lăsat de 
muncă, nici nu m-am refugiat într-un an saba-
tic pentru a-mi trăi feeria, dar…muncesc altfel, 
trăiesc altfel, respir și scriu altfel. S-au schim-
bat multe. Și am multe de spus, tocmai fiindcă 
vreau ca pentru mai multe femei din România 
să se schimbe cel puțin la fel de multe. Dar, 
despre asta...poate într-un articol viitor?!🙂
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RUXANDRA
CESEREANU
Scriitoare

Premiantă a Galei Excelenței la Feminin,
2015 - Premiul pentru literatură
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După cum bine ştim, nu există un termen 
feminin echivalent pentru dandy-ul con-
sacrat masculin. Şi nu există tocmai pen-
tru că femeii îi este specifică ceremonia şi 
cultivarea frumuseţii, femeia are în sân-
ge şi în datul ei acest lucru. Or, termenul 
dandy este aplicat pentru bărbatul care 
cultivă (ori chiar manufacturează, fie-mi 
îngăduit acest barbarism) frumuseţea ar-
tificială. Am fost întrebată dacă sunt un 
dandy feminin? Ştiu şi eu? Poate sunt per-
cepută astfel datorită histrionismului meu 
în a aborda măşti felurite (în literatură) şi 
în a face o puzderie de lucruri care nu au 
legătură unele cu altele (sau au o legătură 
invizibilă) şi care sunt exotice în România 
noastră destul de misogină şi destul de 
conservatoare. Definiţia cea mai adecvată 
despre mine a dat-o acum mulţi ani un cri-
tic literar care a afirmat că sunt un bisturiu 
visându-şi floarea. Chiar asta sunt, dar nă-
dăjduiesc că între timp mi-am găsit floarea 
mea şi floarea din mine, ca să nu rămână 
tăiosul bisturiu de unul singur.
Nu reneg niciuna din ipostazele mele, chiar 
dacă ştiu că sunt (şi simt că sunt) mai ales 
poetă şi prozatoare. Actualmente mă simt 
mai ales o născocitoare de poveşti (fie că 
este vorba de proză sau de poezie) sau, 
poate, o scormonitoare de poveşti. Aceas-
ta este o ipostază de povestaş. Lumea 
noastră de aici şi acum şi dintotdeauna 
este făcută din poveşti: iar acestea aşteap-
tă să fie revizitate sau pur şi simplu găsite şi 
rostite. Esenţial pentru autorul care se do-
reşte a fi un născocitor sau scormonitor de 
poveşti este ca el să aibă o dotare narativă 
epidermică, astfel încât poveştile să se să-
lăşluiască în el ca într-un marsupiu sănătos 
şi hrănitor. Recunosc că percep adesea oa-
menii în funcţie de dotarea lor narativă: că 
sunt sedusă ca făptură de cei care ştiu să 
spună poveşti aromate, că urechile şi chiar 

pielea mea devin în timpul ceremoniei po-
veştilor un fel de pergamente aspirante, că 
sorb inclusiv prin pori poveştile. Că sunt, 
de fapt, un fel de „toxicomană” a ascultării 
poveştilor. Dar la fel de mult îmi place şi ca 
eu însămi să fac poveşti, să le născocesc: 
probabil că trupul şi creierul meu în aceeaşi 
măsură sunt umpluţi cu narativitate, fiind-
că adesea poveştile ies din mine fără nici 
un efort, de parcă aş respira pur şi simplu.
La atâta epicitate râvnită, un medium 
adecvat este histrionismul şi teatralitatea 
pe care le am în sânge. Poate ar fi trebu-
it să fiu actriţă, măcar vreo câţiva ani, aşa 
glumesc uneori (ori chiar mi se spune), mai 
ales că predau, la facultate, în afară de po-
ezie, mult teatru universal (de la tragedia 
greacă la teatrul existenţialist şi absurd din 
secolul XX), de foarte mulți ani. 
Fireşte că există o construcţie de imagine 
a Ruxandrei Cesereanu. Vizibilizarea mea 
ţine, vrând-nevrând, de o construcţie. Ad-
mit că am ceva de entertainer, care nu 
joacă pe scena teatrului oficial, ci pe scena 
fantasmelor şi partiturilor sale de cunoaş-
tere. 
Un autor se reinventează de câte ori poate. 
Esenţial este, însă, să o facă într-o manieră 
veridică şi valoroasă estetic. Altfel ar fi vor-
ba doar de un şir de măşti de carnaval alu-
vionar. Ideea de carnaval este folositoare în 
cazul meu, întrucât carnavalul exorcizează, 
curăţă prin exces, astfel încât, la sfârşitul 
lui, făptura umană să îşi poată lua viaţa de 
la capăt. 
Scriitorii sunt făpturi care mizează pe îm-
părtăşanie. Scriitorii pot să scrie pentru ei 
înşişi, dar poate că scriu mai ales pentru 
ceilalţi. Ca să îi vindece şi să îi mângâie şi 
să-i răsfeţe ori înminuneze pe ceilalţi (şi, 
uneori, ca să îi înnebunească). Sau ca să 
limpezească vremurile şi lucrurile în aceas-
tă lume. Scriitorii sunt, oricum am lua-o, un 
fel de “doftori” şi terapeuţi şi, poate, chiar 
nişte simili-şamani.
Prin urmare, sunt scriitoare.
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Despre
literatură

Florina Ilis este autoarea romanului Cruci-
ada copiilor, care a primit Premiul pentru Proză al Uni-
unii Scriitorilor din România, Premiul pentru Proză al 
Academiei Române (2006) și a fost numită Cartea anului 
2005 (România literară). Romanul a fost tradus în ebrai-
că, maghiară, franceză, spaniolă și italiană.

de Florina Ilis

Viaţa fiecăruia dintre noi este istoria nescrisă a proceselor 
psihice, spirituale și sufletești pe care le trăim de-a lungul 
întregii existenţe. 

D escrierea acestei istorii nu este 
deloc uşoară deoarece viaţa indivi-

duală nu poate fi separată de condiţiile 
de ansamblu ale realităţii lumii şi, în plus, 
evenimentele psihice, spirituale şi cele su-
fleteşti, care alcătuiesc fondul individual, 
personal, al fiecăruia, nu pot fi descrise cu 
exactitate din cauza modului inconştient 
şi obscur în care acestea interacţionează, 
atât între ele, cât şi cu lumea exterioară. 
Apoi, nu ar trebui să pierdem din vedere 
nici următoarele aspecte: maniera în care 
se descrie o astfel de istorie, pentru cine 
şi în ce scop. Este limpede faptul că adre-
sabilitatea şi scopul implicit al unei istorii 
individuale pot să determine substanţial 
maniera narării respectivei istorii. Iar des-
coperirile din psihologia ultimului secol 
ne-au demonstrat că, pentru descrierea 

şi înţelegerea comportamentului unui in-
divid, nu mai este relevantă opoziţia din-
tre lumea reală şi lumea fantasmelor psi-
hice, cele două lumi situându-se uneori în 
stare de complementaritate vrăjită una 
faţă de cealaltă. În confruntarea cu lipsa 
de consistenţă a naturii şi a structurii eu-
lui şi, implicit, cu limitele descrierii psiho-
logizante, pozitiviste, lumea modernă s-a 
declarat neputincioasă, accentuându-şi 
fatal crizele. Demascând, dincolo de rigo-
rile raţiunii, caracterul iluzoriu al identită-
ţii eului, culminând la Musil cu lipsa totală 
de însuşiri a subiectului, marele roman al 
secolului al XX-lea s-a străduit să descrie 
inconsistenţa eului ca pe un fenomen in-
erent modernităţii. 

Postmodernismul, chiar dacă nu va fi 

reuşit să scoată eul cu neputinţă de salvat al 
modernilor din melancolia vidului existenţial în 
care fusese azvârlit, a izbutit totuşi să-i trezeas-
că interesul pentru alte identităţi, identităţi noi, 
ficţionale, identităţi ce ar putea fi activate prin 
povestire, istorisire, implicit, prin scriere. Conşti-
ent de apetenţa umană pentru ficţional, post-
modernismul a oferit eului posibilitatea de a se 
re-inventa prin povestire, de a se ficţionaliza prin 
scriere. Lumea virtuală a făcut restul. Într-un fel, 
limbajul deţine o anumită capacitate de a de-
scrie realitatea lăuntrică, reprezentând-o, dar, 
adeseori, imposibilitatea de a acoperi semantic 
anumite realităţi semnificative ca psihic, conşti-
inţă sau suflet conduce la confuzie şi, implicit, la 
o nevoie tot mai acută de clarificare. Limbajul 
(învăţarea şi folosirea cuvintelor) a pus capăt 
frumosului, dar mult prea scurtului vis al eter-
nităţii elementare şi mute din care am apărut. 
Abia însuşit, limbajul îşi trădează limitele puterii 
de acoperire semantică a realităţii lumii. Aşa a 
apărut poezia şi, apoi, literatura: ca o încercare 
de iluminare a zărilor unei realităţii neacoperite 
de limbajul comun (rămase în bezna unor înce-
puturi atemporale). În acest sens, metafora nu 
este decât încercarea limbajului de a clarifica re-
alitatea, făcând-o, în cele mai obscure zone ale 
sale, cel puţin perceptibilă dacă nu comprehen-
sibilă. A face, aşadar, descrierea exactă a unei 
istorii individuale într-o lume în care realitatea şi 
ficţiunea se întrepătrund este o acţiune extrem 
de dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Dar, tocmai 
acesta este rolul literaturii: să transpună în cu-
vinte ceea ce rămâne nespus şi inexprimabil în 
limbajul comun; să descrie cât mai precis orice 
istorie individuală ca pe una consistentă şi, în-
tregind astfel realitatea, să-i completeze spaţiile 
albe, făcându-le, implicit, perceptibile simţului 
comun.

Fizica lui Newton, presupunând existenţa unui 
fundal neschimbat în care spaţiul şi timpul re-
prezintă mărimi absolute, este, din această cau-
ză, dependentă de fundal. Relativitatea generală 
a impus, ca o adevărată revoluţie în fizică, per-

spectiva independenţei de fundal. Dar, cu toate 
schimbările majore produse în mentalul euro-
pean de către noile descoperiri din fizică, marea 
majoritate percepe lumea ca pe o scenă în care 
fiecare îşi joacă rolul de la naştere până la moar-
te, în timp ce scena pe care ne mişcăm, rămâne, 
în esenţă, cu excepţia decorului, neschimbată. 
Deşi, în teoria relativităţii generalizate, spaţiul şi 
timpul sunt concepute ca mărimi relative, după 
aproape un secol de la formularea ei, reprezen-
tările cu care operează mintea umană au rămas, 
în esenţă, newtoniene. Indiscutabil, universul nu 
se conduce după legi umane. Iar legile fizice ale 
universului sunt cum nu se poate mai abstracte 
şi mai greu de înţeles pentru marea majoritate 
dintre noi. 

Nu e oare mult mai uşor să ne gândim la spaţiu 
şi la timp în termeni umani, să umanizăm aces-
te mărimi abstracte, lipsite de concreteţe? Nu 
e oare mult mai uşor să mă gândesc la timp ca 
având o semnificaţie newtoniană, curgând de la 
trecutul infinit de dinaintea naşterii mele până 
la viitorul infinit de după moartea mea, decât 
să-l văd ca pe un ceva invizibil, modificând o 
abstractă reţea de relaţii care să descrie câmpu-
rile spaţiale?! Iar spaţiul? Să nu fie decât un joc 
imperceptibil de noduri, bucle şi curburi ascunse 
ochiului liber?! O ţopăială drăcească şi fierbinte 
de particule!? Tot ceea ce vreau să spun este că, 
având o percepţie atât de limitată asupra struc-
turii lumii, mintea noastră este încă incapabilă 
să se desprindă de ideea unui fundal fix cu care 
se găseşte într-o dureroasă şi grea dependenţă. 
Până când, fără ajutorul tehnologiei, nu ne vom 
desprinde de pământ şi nu vom zbura ca păsă-
rile sau, după cum anticipează literatura scien-
ce-fiction, nu vom fi trăit experienţa teleportării 
cuantice, nu vom reuşi să înţelegem şi să simţim 
adevărata natură a spaţiului şi a timpului. Până 
atunci însă nu vom face nimic altceva decât să 
ne consumăm în lumea mecanică a fizicii clasi-
ce, o mecanică de care depindem în mod fatal 
şi inevitabil, şi să ne adaptăm conştiincios la 
nivelul la care simţurile noastre au fost reglate 

perceperii conştiente ale mecanismelor ei.

Chiar dacă, undeva în dimensiuni invizibile, 
cuantice, structurile elementare care alcătuiesc 
ţesătura intimă a universului au proprietăţi stra-
nii, imperceptibile, greu de urmărit cu mintea 
omenească, la scara la care omul îşi duce exis-
tenţa, în lumea reală, vizibilă, cauzalitatea fizică, 
descrisă de legile lui Newton, corespunde cel 
mai bine modului de percepţie uman. Conform 
principiului cauzalităţii fizice, dacă evenimentele 
se produc sub influenţa forţelor gravitaţiona-
le, prin calcul, se pot cunoaşte stările trecute 
şi viitoare ale unui sistem pornind de la starea 
sa iniţială. În temeiul acestui principiu se poa-
te explica mişcarea planetelor, a sateliţilor şi a 
cometelor, dar şi fluxul şi refluxul sau chiar miş-
carea de precesie a Pământului. Într-un cuvânt, 
se poate măsura şi explica vizibilul. Dimpotrivă, 
universul descris de teoria relativităţii generali-
zate şi de mecanica cuantică nu este decât un 
vis insesizabil. Şi complet inuman. 

Universul descris de Newton e unul familiar, 
chiar şi sistemul nostru solar a devenit un Vest 
sălbatic parcelabil în viitorul foarte apropiat. 
De la mişcările planetare la mişcările mărilor şi 
oceanelor, totul se conformează sistemului nos-
tru de percepţie. În schimb, cum am putea să ne 
imaginăm inseparabilitatea cuantică a particu-
lelor sau să ne reprezentăm principiul indeter-
minării? Ce să mai vorbim de discontinuitatea la 
scară Planck a spaţiului şi a timpului?! Vă puteţi 
imagina că nu trăiţi într-o lume tridimensiona-
lă, aparent netedă şi regulată, ci într-una cu un 
număr oarecare de dimensiuni, discontinuă şi 
aparent haotică? Ce s-ar întâmpla dacă, într-o 
bună dimineaţă, maşina parcată în faţa casei 
v-ar apărea sub forma intimităţii materiei din 
care este compusă şi suprafaţa din jurul ei ar pu-
tea fi brusc observată în structura sa cuantică, 
dezvăluind o geometrie stranie, discontinuă?! 
Aţi încerca să puneţi cheia în contactul unei 
asemenea maşini?! Ceea ce am vrut să relev 
este faptul că în viaţa de zi cu zi manifestăm un 
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dezinteres total faţă de manifestările cuantice 
ale materiei, tot ceea ce ne preocupă pe par-
cursul nostru de timp numit viaţă sunt formele 
cele mai adecvate de adaptare la mecanismele 
perceptibile ale lumii. În multe privinţe, aşadar, 
Newton continuă să-şi pună amprenta pe felul 
de a gândi al omului. Einstein, un mare admira-
tor al lui Newton, dar şi un fizician circumspect 
în privinţa lumii cuantice, afirma într-o scrisoare 
către M. Solovine că, în fapt, nu ne putem aş-
tepta ca lumea să fie ordonată, că dimpotrivă, 
a priori, lumea este haotică. Dând drept exem-
plu axiomele teoriei relativităţii care presupun 
un înalt grad de ordine al lumii obiective, ordine 
pe care nu suntem îndreptăţiţi să o admitem ca 
fiind dată, Einstein afirmă că orice încercare de 
a gândi lumea şi de a o ordona este un miracol. 
Ordonarea lumii devine, astfel, mai mult decât 
necesară, ea fiind, în cazul omului, vitală.

Servindu-se de cauzalitate ca de una dintre 
legile sacre ale existenţei, în felul său de a de-
scrie lumea şi sentimentele, şi scriitorul este un 
Newton, dacă nu unul al merelor, cel puţin, unul 

al cuvintelor. Indiscutabil, drumul spre cunoaş-
tere al omului e unul presărat cu meri! Dar dacă 
Adam muşcând din măr n-a descoperit legile 
gravitaţiei şi atracţiei universale a fost numai 
fiindcă, din lăcomie, a muşcat din măr şi nu l-a 
lăsat să cadă. Newton, mai atent la mişcarea 
merelor decât la foşnetul pomului, a înţeles că, 
dincolo de forţa care face ca lucrurile să se atra-
gă între ele, există o altă forţă care echilibează 
tendinţele excesive de apropiere, făcându-ne 
ca dimineaţa, când ne trezim, să nu deschidem 
ochii într-o casă cu tavanul prăbuşit pe podea, ci 
într-o încăpere în care toate lucrurile sunt exact 
la locul în care le-am lăsat cu o noapte înainte. 
Sunt excluse de aici cazurile speciale de efracţii, 
fie datorate fantomelor, fie hoţilor sau somnam-
bulilor care ar fi putut să mişte scaunele sau să 
provoace dezordine. Nu intră în discuţie nici fe-
nomenele naturale, furtuni, uragane sau cutre-
mure de pământ, acestea supunându-se altui 
set de cauzalităţi. 

În fine, la fel se întâmplă şi în literatură, în spe-
cial în roman. Fie că e vorba despre romanul 

de factură clasică, fie că e vorba despre roma-
nul modern sau despre experienţele ficţionale 
postmoderne, principiul cauzalităţii este cel 
care determină într-o măsură mai mult sau 
mai puţin precisă firul relatării evenimentelor. 
Până şi experienţele de tip textualist, ca să nu 
se consume inutil într-un vid amar de semnifi-
caţii, presupun o dimensiune cauzală, dacă nu 
a evenimentelor narate atunci a relaţiilor dintre 
cuvinte care, inevitabil, se supun unei anumite 
logici gramaticale. Dacă, însă, după cum afirmă 
fizicienii, cauzalitatea este cea care dă structura 
lumii, explicând atât consistenţa cât şi relaţiile 
cauzale ale lucrurilor, atunci literatura sau fic-
ţiunea, când relatează povestea evenimentelor, 
interesându-se mai mult de procesualitatea lor 
decât de descriere, vorbeşte cel mai bine des-
pre structura şi ţesătura intimă a lumii. Şi, totuşi, 
literatura nu este o fizică camuflată în cuvinte 
poetice, iar romanul, cu toate teoriile sale, n-a 
dus la descoperirea niciunei legi în fizică. Nicio-
dată, de pildă, superba lege a coincidenţelor şi a 
întâmplărilor, lege care, guvernând în formă ab-
solută ficţiunea, generează poveştile, nu a putut 

fi demonstrată în realitate prin ecuaţii matema-
tice. Toate sunt ecuaţiune, scria Eminescu. Orice 
moment în viaţa Universului e ecuaţiunea mo-
mentului următor. Orice moment prezent e ecu-
aţiunea momentului trecut. Eminescu formula 
cu aceste cuvinte simple legea ordinii cauzale a 
lumii. Adaptând-o cerinţelor ficţionale, se poate 
afirma că unul dintre cele mai active principii 
care guvernează universul ficţional se datorează 
tocmai legii coincidenţelor şi întâmplărilor, dina-
mica acestuia funcţionând în conformitate cu 
legea ordinii cauzale a lumii. 

Dacă aş spune că, exact în momentul în care 
scriu aceste rânduri, privind din când în când 
cu mare atenţie ecranul laptop-ului, undeva de-
parte, pe un lac anume, între păduri, alţi ochi 
privesc fascinaţi dârele de lumină rece pe care, 
pe suprafaţa imobilă a apei, le lasă luna, atunci 
legea coincidenţelor şi a întâmplării cauzale s-ar 
pune uşor în mişcare. Cel care priveşte melan-
colic oglinda mată a lunii nu e nimeni altul decât 
Luca, care, la rândul lui, are în minte figura unui 
alt poet român, Mihai Eminescu, care, în acelaşi 
loc, a privit şi el luna într-un luciu închipuit de 
apă. Mă întreb câte procese şi evenimente ar 
trebui să descrie, în ordine cauzală, fizica, pentru 
ca de la privirea mea înspre ecranul luminos al 
laptop-ului să se ajungă până la privirea inde-
pendentă una de cealaltă a celor doi poeţi ce 
contemplă lunecarea lunii pe suprafaţa sticloa-
să a cerului? Probabil o infinitate! De memoria 
câtor calculatoare ar avea nevoie fizica ca să re-
facă toată ţesătura trecutului cauzal al celor trei 
evenimente independente unul de celălalt şi să 
le construiască un viitor cauzal comun sau, cel 
puţin, un prezent în care ele să coincidă? Greu 
de răspuns la aceste întrebări... 

În mintea mea însă exprimarea simultaneităţii 
dintre cele trei evenimente nu a durat aproa-
pe nimic, poate doar câteva secunde, secunde 
necesare aşezării în cuvinte şi exprimării co-
erente a acestei idei. Într-un fel, acesta este şi 
rostul literaturii, de a lumina, de a face vizibilă 

reţeaua secretă de relaţii imperceptibile dintre 
evenimente aparent îndepărtate şi ireconcilia-
bile. De a alege din infinitul ocean de procese 
şi evenimente simultaneităţi corespondente şi 
semnificative. Şi, în acest punct, intervine legea 
coincidenţelor şi a întâmplărilor. Dar literatura 
nu poate lumina totul dintr-o dată, acest lucru 
este imposibil, ci o face pe porţiuni, alegându-şi 
subiectele sau evenimentele pe care doreşte să 
le învie, stabilind între acestea, conform legii 
amintite, raporturi mai mult sau mai puţin în-
tâmplătoare, fără a neglija însă, se înţelege, cau-
zalitatea determinantă a propriului său univers. 
În al doilea rând, literatura mai are, faţă de reali-
tate, un avantaj enorm, respectiv acela de a ma-
nipula, conform legilor de dezvoltare ficţională, 
timpul. În al treilea rând, felul în care percepem 
lumea se reflectă implicit şi asupra raportului în 
care ne aflăm cu noi înşine şi cu caracterul nos-
tru. Drama conştiinţei omeneşti este aceea că, 
dacă pe parcursul unei vieţi, în caracterul nos-
tru, ne schimbăm foarte puţin, uneori impercep-
tibil, devenind în fapt exact ceea ce suntem, în 
ceea ce priveşte însă sentimentele, acestea sunt 
mereu schimbătoare, antrenându-ne într-o dis-
pută permanentă cu imuabilitatea caracterului 
nostru, punându-l în situaţia neplăcută adeseori 
de a se adapta la schimbările prilejuite de insta-
bilitatea noastră emoţională. 

Evident, şi în realitate există o scară de timp 
la care orice schimbare devine semnificativă, 
această scară, însă, imperceptibilă şi imposibil 
de controlat, trasează o hartă imaginară a pro-
ceselor care, în funcţie de evoluţia lor, sunt mai 
rapide sau mai lente la scara universului. Fizica 
actuală defineşte, din acest punct de vedere, 
lumea noastră ca o istorie a proceselor care au 
loc în întregul univers. Nu ne putem lipsi de lite-
ratură fiindcă este singura artă capabilă să pre-
zinte, cu ajutorul cuvintelor, a povestirii, o istorie 
parţială a lumii noastre. Suma tuturor istoriilor 
parţiale ar putea conduce la o istorie comple-
tă a lumii. Pentru a face asta ar fi nevoie de o 
cooperare la întreaga scară umană. Numai un 

scriitor ca Borges putea să-şi închipuie că acest 
lucru ar fi posibil...
La scara de timp a unei vieţi obişnuite, eveni-
mentele semnificative care compun existenţa 
individuală se produc în succesiunea dată de 
măsura temporală a lumii noastre, măsură de-
pendentă de biologia din care suntem alcătuiţi. 
Nu putem nici să accelerăm timpul, nici să-l 
încetinim după dorinţa noastră. În schimb, li-
teratura, romanul, dispune de anumite artificii 
ficţionale care înlesnesc anumite intervenţii în 
fluxul temporal al evenimentelor. Aşa sunt, de 
pildă, opririle în timp, accelerarea acţiunii, în 
funcţie de succedarea evenimentelor, sau înce-
tinirea acestora, dar şi întoarcerea în timp sau 
călătoria în viitor. Este un privilegiu de care, însă, 
scriitorii nu trebuie să abuzeze de dragul puterii 
de care dispun, ci să-l utilizeze cu măsura obiec-
tivă a cerinţelor ficţionale proprii lumii pe care 
o construiesc. Un alt avantaj al literaturii este 
acela de a proiecta un spaţiu de întâlnire pentru 
indivizi, oferindu-le, astfel, şansa de a se întâlni, 
ceea ce în realitate, trebuie să recunoaştem, se 
întâmplă destul de rar. 

De câte ori în viaţă întâlnim pe cine visăm?! Din 
păcate, viaţa este plină de singurătăţi care abia 
dacă se privesc de la o distanţă respectabilă. Iar 
acest lucru se observă astăzi cu atât mai bine 
cu cât relaţiile inter-umane au început să sufere 
o deteriorare cumplită. Neantul care se întin-
de între oameni nu mai poate fi acoperit nici 
de optimismul comercial pe care dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare ni-l garantează, nici 
de dobândirea libertăţii sexuale care, în loc să 
ne apropie, ne accentuează parcă singurătatea 
interioară. Singura posibilitate de traversare a 
acestui neant rămân totuşi sentimentele care, 
din păcate, nu mai sunt la modă. În literatură, 
în roman, având la dispoziţie numai un număr 
finit de pagini, scriitorul trebuie să creeze toate 
condiţiile pentru ca personajele sale să se întâl-
nească. Nu e însă atât de simplu pe cât pare: 
aceste condiţii nu trebuie să contravină legilor 
interioare de funcţionare a universului ficţional...
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