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Dana Gagniuc este un fel de interfaţă a 
Consiliului Judeţean, asigură relaţia cu 
presa şi este consilier al preşedintelui 
Zamfir Ciceu. Foarte bine pregătită pro
fesional, dăruită şi pasionată de cuvântul 
scris, este un exemplu de eficienţă. Se 
descrie simplu: „un om neliniştit, care 
detestă rutina şi plafonarea, un om întro 
permanentă căutare de provocări, de 
lecturi noi”.  
Traseul său profesional a început în 
presă: „Evident, că miam început cariera 
prin a lucra în presă, mai întâi la Cluj, în 
perioada primei studenţii – la drept , 

apoi, timp de nouă ani, am fost redactor 
la Glasul Maramureşului. Asta, întro 
perioadă în care se făcea presă cu agenda 
şi cu pixul pe teren. Atât! Fără internet, 
fără telefon mobil, având un telefon fix 
şi un fax în redacţie şi un abonament 
gratuit pe autobuzele din Baia Mare. 
Atunci se făcea presă de creaţie, de 
sinteză, mai puţin comercială, dar mai 
profundă, cu multe materiale aparţinând 
genurilor nobile, cu multe exclusivităţi. 
Sigur că azi e un alt ritm, un alt prototip 
de jurnalist… Azi e un permanent război 
cu timpul, e o goană nebună după spec
taculos şi asta superficializează puţin. 
Am renunţat la presă în 2007, când am 
devenit consilierul primarului muni
cipiului Baia Mare, iar din 2012 sunt 
consilierul preşedintelui Consiliului 
Judeţean Maramureş şi purtător de 
cuvânt al instituţiei. 
Între timp, am mai făcut o facultate de 
comunicare, un masterat în etnologie şi 
antropologie socială şi… sper că va urma 
şi un doctorat. Poate în filozofie. Chiar 
dacă nu mai fac presă efectiv, asigur 
relaţia instituţiei cu media, şi mie drag 
acest lucru, pentru că mă menţine mereu 
în formă, mereu în preajma adrenalinei.
Cine a lucrat în presă, rămâne cu micro
bul acesta… Dar îmi place ceea ce fac în 

prezent. Vin cu bucurie şi entuziasm la 
lucru în fiecare zi, iar uneori plec seara 
de la birou. Aceasta, pentru că există 
perioade teribil de încărcate, mai ales în 
preajma evenimentelor pe care Consiliul 
Judeţean Maramureş le organizează, gen 
Crăciun în Maramureş. 
Lucrând aici am învăţat cum se face  co
municarea la proiectele cu finanţare eu
ro peană, cum e să faci în aceleaşi timp 
audienţe, comunicate de presă şi să 
răspunzi la trei telefoane, cum e să uiţi 
că programul se termină la 16,30 şi nu 
la 18.00. Dar am avut privilegiul de a 
cunoaşte oameni minunaţi, de a lega 
prie tenii frumoase şi asta e un imens 
câştig”.  
Pe plan personal, are încă proiecte ne
terminate, dar pe care cu siguranţă le 
va duce la bun sfârşit: „aici sunt mul
te lucruri încă neterminate, adică nişte 
cărţi de scris, începute şi lăsate deoparte 
din lipsă de timp. Visez să fac film docu
mentar în timpul liber. Filmul e o mare 
dragoste. Cu ani în urmă, am făcut film 
documentar şi aveam chiar o emisiune la 
TV Cinemar. Se numea „România fără 
fard”. Cu câteva dintre ele am participat 
şi la festivaluri de film. Lumea aceea a 
festivalurilor e fascinantă şi te marchează 
definitiv”. 

Sorina Simicorescu este, din toamna anu lui 
trecut, coordonator al compar timentului 
re surse umane din cadrul Consiliului Jude
ţean Maramureş. Se descrie ca fiind „o fire 
conştiincioasă, în viaţă nu am obţinut nimic 
fără muncă, ambiţioasă, perseverență, tact 
şi diplomaţie în relaţiile interumane, in
tegritate şi simţ al responsabilităţii ridicat”. 
La capitolul „defecte” spunem că: „pun 
prea mult suflet” în munca mea de zi cu zi şi 
uneori acest lucru este în detrimentul meu 
şi mă afectează”. 
Are o experienţă de 14 ani în spate şi schim
barea a venit firesc: „Harta carierei este 
un plan pentru o viaţă. Astăzi schimbarea 
locului de muncă a devenit ceva normal. 
Fiecare dintre noi este liber să muncească 
acolo unde valorile sale personale sunt 
respectate. Deşi pare dificil, demersul 
angajării sau obţinerii unui loc de muncă 
satisfăcător depinde de hotărârea şi de 
munca depusă în acest scop. Munca la 
Consiliul Judeţean Maramureş reprezintă 
pentru mine un pas important în dezvoltarea 
carierei mele profesionale, oferindumi 
po  si bilitatea de a deprinde cunoştinţe şi 
abilităţi noi, extrem de folositoare în acti
vitatea de practician al administraţiei 
publice locale pe care o desfăşor în prezent. 
La începutul venirii mele a fost o oarecare 
reticenţă din partea unora dintre colegi, dar 
majoritatea miau oferit sprijinul de care 
am avut mare nevoie, aşteptând de la mine 
schimbări în ceea ce priveşte activitatea mea 
la compartimentul resurse umane”.  Traseul 
său profesional a fost unul durabil, na sărit 
etape, sa bazat mereu pe muncă: „Lucrez 
din anul 1983, primul loc de muncă fiind la 
Primăria comunei Tiream – jud. Satu Mare, 
unde mam născut, iar din anul 1985, până 
în 2001, am lucrat la S.C. ROMNORD 
S.A. – fosta Întreprindere Judeţeană de 
Producţie şi Prestări Maramureş. Din  anul 
2001 am lucrat în administraţia publică la 
Serviciul Public Ambient Urban, o subor
donată a Consiliului Local Baia Mare în 

domeniul resurselor umane. De anul trecut, 
din luna septembrie, lucrez la Consiliul 
Judeţean Maramureş, ca şi coordonator al 
compartimentului resurse umane, noul loc 
de muncă fiind o provocare – noi colegi  şi 
muncă mult mai complexă în ceea ce pre
vede gestiunea resurselor umane. 
Fac munca aceasta de 14 ani şimi place 
mult ceea ce fac. Întotdeauna mia plăcut 
să mă afirm, să mă realizez profesional 
prin muncă. Activitatea din cadrul 
compartimentului resurse umane implică 
crearea şi menţinerea unui climat de lucru 
care să faciliteze for marea unei forţe de 
muncă stabile şi efi ciente, coordonarea şi 
conducerea tu tu ror activităţilor de resurse 
umane (pla ni  ficarea resurselor umane, 
recrutare şi selecţie, orientare, instruire). 
Este un com par timent în care trebuie să dai 
multe răspunsuri, să rezolvi situaţii în care 
legislaţia se schim bă des şi trebuie sa fii la 
curent cu toate modificările apărute.
Atuurile unui astfel de post sunt profe
sionalismul, promptitudinea, coo pera rea, 
seriozitatea, sinceritatea şi asumarea res pon
sa biltăţilor pentru performanţele indivi
duale indiferent de  nivelul acestora
Satisfacţia cea mai mare este atitudinea 
pozitivă faţă de munca din fiecare zi, şi 
implicit rezultatele, dorinţa de a face ca rieră 
în domeniul resurselor umane.
Îmi plac lucrurile organizate, nu suport 
tergiversarea şi indolenţa. În fiecare pas din 
cariera profesională am folosit cu succes 
abilităţile dobândite în timpul facultăţii şi 
programului de master”. 
Planurile de viitor sunt simple şi la fel de 
fireşti: „Ce îmi doresc: pe primul loc în viaţă 
este familia mea: soţul, mama şi „iubirea 
vieţii mele” – fiul meu de 7 ani, care mă 
sprijină şi mă înţeleg în toate momentele 
dificile. Pe plan personal îmi doresc mie şi 
familiei mele sănătate. Pe plan profesional: 
încrederea primită la noul loc de muncă şi 
pe care nu vreau sub nici o formă so deza
măgesc”. 

Ana Glodan este un exemplu de pro
fesionalism, eficienţă şi dăruire. A 
absolvit Facultatea de Ştiinţe Econo mi
ce la Cluj în 1982 şi a pornit de „jos”, 
urcând pe scara profesională prin multă 
muncă. În 2007 a devenit director 
eco nomic şi unul dintre oamenii care 
sprijină prin efort administraţia jude

ţului. Şia promis că va avea grijă de banii 
Consiliului Judeţean ca şi de ai săi, de
acasă. Şi sa ţinut de cuvânt. Chiar şi pe 
timp de criză, Consiliul Jude ţean tot a 
avut excedent bugetar, na avut niciodată 
probleme, datorită responsabilităţii şi 
profesionlismului doamnei Glodan şi a 
restului echipei. 

Ana Glodan este o persoană extrem de 
modestă, ca şi toţi oamenii bine pregătiţi 
şi inteligenţi: 
„Mie mia plăcut munca de finanţe, 
dar şi şcoala. Am învăţat foarte multe 
în liceu, terminând Liceul Economic 
în Baia Mare. Pe vre mea aceea se învăţa 
serios carte şi luam locuri fruntaşe la 

olimpiadele naţionale, deci eu zic că 
acolo miam pus bazele. Apoi munca, 
pentru că doar lucrând înveţi”. 

Încearcă să se perfecţioneze continuu 
şi să fie la curent cu noutăţile în do
meniu: „În fiecare dimineaţă deschid 
Monitorul Oficial şi mă uit ce a mai 

apărut, indiferent dacă mă interesează 
direct sau nu. Sunt multe modificări, 
mai ales pe contabilitatea proiectelor şi 
tre buie să deschidem ochii de trei ori”. 
Doamna Glodan are şi o familie fericită, 
de economişti: un soţ tot economist care 
o susţine şi o fiică care sa specializat în 
acelaşi domeniu. 

Profesionalism  
şi dăruire, la feminin, 
în Consiliul Judeţean 
Maramureş 

„Lucrând aici am învăţat 
cum se face  co municarea 
la proiectele cu finanţare 
eu ro peană, cum e să faci 
în aceleaşi timp audienţe, 
comunicate de presă 
şi să răspunzi la trei 
telefoane, cum e să uiţi 
că programul se termină 
la 16,30 şi nu la 18.00. 
Dar am avut privilegiul 
de a cunoaşte oameni 
minunaţi, de a lega prie
tenii frumoase şi asta e 
un imens câştig”.  

Dana Gagniuc

Dana GaGniuc, 
Consilierul preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş  
şi purtător de cuvânt al instituţiei

Sorina SimicoreScu, 
coordonator al compartimentului resurse umane

ana GloDan, 
directorul economic al Consiliului Judeţean Maramureş 



Pentru Florentina Cerneştean, cariera 
pro fe  sională înseamnă 20 de ani de acti
vitate în administaţie, în domeniul finan
ciarcontabil, respectarea unor va lori 
fun damentale şi, mai presus de toa te, 
modestia: „În viaţă contează cine suntem, 
ce valori avem, cum îi tratăm pe ceilalţi şi 
cum trăim. Am rămas o persoană simplă, 
ambiţioasă, cu mulţi prieteni, sinceră, dar  
uneori prea directă – ceea ce de multe ori 
mă dezavantajează”. Şia început cariera în 
urmă cu două decenii şi de aproape 10 ani 
lucrează la Consiliul Judeţean Maramureş: 
„În anul 1995 miam început activitatea 
profesională la Primăria Baia Sprie în 
domeniul financiarcontabil, iar din 2006 
lucrez în cadrul Serviciului Contabilitate 
şi Execuţie Bugetară din  Consiliul Jude
ţean Maramureş”. 
Munca sa implică o responsabilitate mare, 
o atenţie sporită şi o seriozitate fără cusur, 
calităţi de care Florentina Cerneştean 
dispune din plin: „în cadrul Serviciului 
Con tabilitate şi execuţie bugetară pe 
lângă activităţile curente desfăşurate, sunt  
implicată în derularea unor pro iecte cu 
finanţare europeană, precum şi în proiecte 
AM POS Mediu, ca expert financiar.  
Am o mare responsabilitate în ceea ce 
priveşte controlul financiar pre ven tiv al 
investiţiilor derulate la nivelul adminis
traţiei judeţene. Finan ţările neram bursa
bile acordate în domeniul cultură şi sport 
au însemnat relaţii deosebite de co la borare  

cu oameni  diferiti şi situaţii diferite.
În domeniul financiarcontabil, trebuie 
să ai calităţile solicitate de orice situaţie 
legată de muncă: punctualitate, onestitate, 
confidenţialitate şi depunerea eforturilor 
maxime. În acest domeniu se lucrează tot 
timpul cu un volum mare de date, fiind 
necesar  să ai un ochi format pentru detalii.
Deşi pare un mediu calm, respectarea 
termenelor limită, atenţia pentru detalii 
necesară în lucrul cu cifrele, simţul respon
sabilităţii, pot duce la diferite situaţii de 
stres. Abilitatea şi voinţa de a învăţa sunt 
indispensabile pentru o carieră în zilele 
noastre şi în domeniile unde apar mereu 
actualizări şi schimbări”.
Etica şi onestitatea sunt principii pe care le 
respectă cu sfinţenie, atât pe plan personal, 
cât şi profesional, iar aprecierea muncii 
sale este cea mai mare realizare: „Apreciez 
încrederea care mia fost oferită  de către 
persoanele de conducere din CJMM şi 
sper că am reuşit sămi duc cu bine sar
cinile până la capăt. Să îţi îndeplineşti 
corect atribuţiile implică respectul pentru 
profesie, să fii absolut onest şi etic în tot 
ceea ce faci. Acest lucru se referă atât la 
viaţa profesională, cât şi cea personală. 
Sunt o femeie împlinită şi fericită. Am un 
soţ care mă înţelege şi doi copii frumoşi de 
care sunt foarte mândră e cea mai mare 
realizare pe care miam dorito vreodată. 
Pentru mine, armonia în familie este cea 
mai mare sursă de energie”.

Sanda Mora este doamna care 
conduce un serviciu vital, deosebit 
de important al Consiliului 
Judeţean Maramureş: Contabilitate 
Şi Execuţie Bugetară. O sarcină de 
care se achită cu succes din 2007, 
devenind un exemplu de eficienţă 
şi corectitudine. Se descrie ca 
fiind „O persoană activă, dornică 
de cunoaştere şi perfecţionare 
şi motivată să fac faţă diverselor 
provocări. În timpul liber îmi place 
să călătoresc, dar şi să mă delectez în 
grădina de flori alături de cei dragi 
din familie.” Traseul său profesional 
este legat, integral, de Consiliul 

Judeţean Maramureş, unde a urcat 
pas cu pas, pe scara ierarhică: „am 
absolvit Liceul Gh. Şincai din Baia 
Mare în anul 1992 şi apoi Facultatea 
de Ştiinte economice din cadrul 
Universităţii BabeşBolyai din 
ClujNapoca în anul 1997, an în 
care mam angajat şi la Consiliul 
judeţean Maramureş. Deşi în 
facultate cursurile de contabilitate 
mi se păreau grele, în special 
cele de contabilitate bugetară, 
întrucât erau materii complet noi 
pentru mine, spre deosebire de 
alţi colegi care au absolvit licee cu 
profil economic, după angajare 

mam străduit să înţeleg ceea ce 
fac şi să aplic în practică ceea ce 
am învăţat. Coordonez serviciul 
contabilitate şi executie bugetară 
din anul 2007. Munca şi atributiile 
de serviciu sunt variate şi constau 
în principal în efectuarea plăţilor 
către furnizorii de bunuri şi servicii, 
întocmirea execuţiei bugetare, 
înregistrarea în contabilitate a 
tuturor operaţiunilor derulate 
în unitatea noastră şi întocmirea 
situaţiilor financiare. Contabilitatea 
este o activitate exactă, trebuie să 
operezi mereu cu cifre, de aceea 
necesită multă logică, corectitudine 

şi rigurozitate. Am continuat să mă joc 
cu numerele,  aşa cum făceam în liceu la 
rezolvarea problemelor, am învăţat mereu 
să le ordonez aşa cum este logic, corect şi 
necesar. Seriozitatea, răbdarea, implicarea 
şi de multe ori sacrificarea timpului 
liber pentru finalizarea unor raportări 
sunt atuurile necesare pentru a munci 
şi obtine satisfacţii în meseria aceasta.”.  
Spune că activitatea în Consiliul Judeţean 
a modelato şi ca om şi ca profesionist, 
a avut în jur persoane devotate şi bine 
pregătite de care a avut ce învăţa: „De la 
începutul carierei în această instituţie, ca 
tânără absolventă am fost primită cu multă 
bunăvoinţă, am fost îndrumată şi ajutată  

şi mi sa acordat o mare încredere, ceea 
ce ma onorat şi obligat în același timp. 
Am învăţat de la persoane devotate, buni 
profesionişti, unii dintre aceștia fiindu
mi  în  continuare colegi. Le mulțumesc 
pe această cale şi le doresc multă sănătate 
şi o primăvară frumoasă”. Cea mai mare 
realizare a sa o reprezintă familia „unită 
şi fericită, în mijlocul căreia îmi găsesc  
linistea şi îmi reîncarc bateriile. Pe plan 
profesional îmi doresc ca şi în viitor să 
îmi păstrez entuziasmul şi forţa necesară 
pentru rezolvarea cu promptitudine a 
sarcinilor de serviciu alături de echipa 
extraordinară din care fac parte”.

zent. Deci, sunt angajată în ad
ministraţie publică de aproape 18 
ani”. 
Activitatea sa în cadrul Consiliului 
Judeţean este extrem de complexă 
şi stufoasă, dar Cristina Barbul 
reuşeşte să se achite responsabil şi 
onest de sarcini: „Evidenţa con
ta   bilă, urmărirea execuţiei buge
tare, atât a unor categorii de plăţi 
şi cheltuieli ale activităţii cu ren
te a Consiliului Judeţean, cât şi a 
activităţilor desfăşurate în ca drul 
unor proiecte cu finanţare ne ram
bursabilă la care instituţia este 
fie lider de proiect, fie partener. 
Responsabilă cu acordarea vizei 
de Control Financiar Preventiv 
pen tru anumite categorii de plăţi 
atât din activitatea curentă, cât şi 
din cadrul proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă. 
Contribui la pre luarea, verificarea, 
centralizarea şi raportarea situaţiilor 
financiare lu nare, trimestriale şi 
anuale atât ale ordonatorilor ter ţiari 
de cre di te, instituţii din subordinea 
Con siliului judeţean Ma ra mureş, 
cât şi la întocmirea şi raportarea si
tuaţiilor financiare referitoare la 
acti vitatea proprie a instituţiei. Mul
te alte evidenţe, statistici, ra por tări, 
situaţii etc”. 
De fapt, spune că profesionalismul 
este principala sa atribuţie: „Atri

buţia principală a unui anga jat din 
cadrul unui serviciu de con tabilitate 
indiferent de insti tu  ţia sau societatea 
în slujba că reia îşi desfăşoară ac
tivitatea, a oricărui contabil din 
ori ce do me niu de activitate este de 
a fi un bun profesionist. Aceasta 
pre su pune implicare, etică, disci pli
nă, seriozitate, siguranţă, conştiin
ciozitate, confidenţialitate precum 
şi informare şi perfecţionare per
manentă”. 
A încercat să se dezvolte personal 
şi profesional în permanenţă şi a 
reuşit, studiind şi învăţând de la 
alţii: „Am învăţat în principal să 
lucrez în echipă şi să comunic.. 
De când mam angajat şi până în 
prezent am avut şi am conducători 
profesionişti de la care am avut şi 
voi mai avea de învăţat”. 

Este o persoană împlinită, atât pe 
plan personal, cât şi profesional: 
„Sunt căsătorită din 1998 cu o 
persoană deosebită împreună cu 
care mă străduiesc să educ şi să cresc 
întro armonie familială normală şi 
sănă toasă cei doi băieţi în vârstă 
de 5 ani, respectiv 14 ani. Pe plan 
personal îmi doresc doar să reuşesc 
să am intuiţia, sănătatea şi puterea 
de a face faţă cu verticalitate, co
rec titudine şi optimism tuturor 
problemelor ce vor urma”.
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cristina BarBul, 
Consilier superior în cadrul Serviciului Contabilitate şi Execuţie 
Bugetară din cadrul Consiliul Judeţean Maramureş

Florentina 
cerneŞTean, 
Consilier superior Serviciul 
Contabilitate şi Execuţie Bugetară 
în cadrul Consiliului Judeţean 
Maramureş

Sanda mora, 
Şef Serviciu Contabilitate şi Execuţie Bugetară
Consiliul judeţean Maramureş

Lucrează în administraţie de aproa
pe 18 ani şi este un profe sio nist 
pursânge întrun domeniu extrem 
de dificil, supus mereu schimbărilor 
legislative. 
Cristina Bar bul este o persoană 
analitică, sin ceră şi tranşantă. Spune 
că, uneori este „ prea analitică şi 
critică cu cei din jur”: „Am absolvit 
în anul 1997 Facultatea de Ştiinţe 
Economice din cadrul Universităţii 
Babeş Bolyai din Cluj Napoca. 
Din septembrie 1997 lucrez în 
administraţie publică. 
Din 1999 lucrez la Compartimentul 
Contabilitate din cadrul Direcţiei 
Economice a Consiliului judeţean 
Maramureş, unde activez şi în pre
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„Cel mai mare secret al vieţii  
este că nu există se cret. Orice ţiai 

propus, poţi obţine dacă eşti dispus 
să lucrezi pentru asta!”

Daciana Vălean
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laura Danci, 
Compartimentului Comunicare și 

Relații cu Presa

Noemi Ganea lucrează la Consiliul Jude
ţean Maramureş de un deceniu, fiind 
și primul său job, literalmente a cres
cut în cadrul acestei organizații, iar pe 
parcurs a cunoscut o serie de oameni care 
au inspirato, au formato, nu doar din 
punct de vedere profesional,  iar expe
riențele prin care am trecut, au ajutato 
să proiecteze mult mai realist viitorul 
său profesional și nu numai: „Am fost 
angajată în cadrul acestei instituții în 
anul 2005 la scurt timp după terminarea 
Facultății de Științe Administrative (UBB 
Cluj Napoca), făcând parte din echipa 
dlui vicepreședinte de atunci, Pamfil 
Bercean. În momentul angajării se derula 
o campanie de înfrățiri cu localități din 
județele Jasz Nagykun Szolnok și Szabolcs 
Szatmar Bereg din Ungaria și am fost 
implicată în această activitate, știind de 
pe atunci că munca în domeniul relațiilor 
internaționale îmi va defini cariera. În 
2007, am lucrat o perioadă scurtă în cadrul 
Biroului de Turism, parte a instituției 
noastre, după care, la sfârșitul acelui an  
mi sa ivit oportunitatea de a activa în 
cadrul Biroului de Relații Externe. Până 
în prezent, consider că munca în cadrul 
acestui birou ma format din punct de 
vedere profesional, dar și personal, cres
când și maturizândumă pe măsura 

experienței căpătate în cadrul biroului”.  
Biroul de Relații Externe se preocupă de 
promovarea județul Maramureș pe plan 
internațional prin dezvoltarea înfrățirilor 
şi cooperărilor  existente, găsirea de noi 
parteneri, cât şi promovarea de proiecte cu 
finanțări  externe, implementate alături de 
parteneri din regiuni europene: „ Am avut 
ocazia să particip la campanii intensive de 
înfrățiri, să activez în cadrul unor echipe 
de implementare ale unor proiecte cu 
finanțare externă cum ar fi : restaurarea 
Bastionului Măcelarilor, două generații de 
proiecte finanțate prin Programul INTER
REG IVC  și mai recent o serie de proiecte 
de cooperare transfrontalieră finanțate 
prin Programul ENPI – HUSKROUA.
Am derulat mai multe proiecte mici, 
dedicate promovării tinerilor și educației, 
susținute prin mici finanțări internaționale 
și momentan întreaga echipă a biroului 
nostru este concentrată pe identificarea 
noilor finanțări internaționale, potrivite 
obiectivelor stabilite pentru dezvoltarea 
județului nostru. Cunoașterea mai multor 
limbi de circulație internațională ma 
ajutat să mă implic în acelea activități 
care pe viitor miau definit cariera, iar 
din punctul meu de vedere, faptul că am 
întâlnit o echipă în cadrul căreia am reușit 
să mă integrez si să mă dezvolt, ma ajutat 

să îmi consolidez parcursul profesional”. 
Se descrie ca fiind pragmatică şi pozitivă, 
dar lasă evaluările pe seama altora, care, 
cu siguranţă, nu o pot descrie decât la 
superlativ. Cele mai mari realizări sunt 
familia şi cariera profesională: „în primul 
rând familia, fiul meu, mă mândresc cu 
oamenii pe care iam cunoscut și am 
reușit să le preiau câte ceva din experiențe, 
proiectele pe care leam implementat. Îmi 
doresc să nu mă plafonez și să continuăm 
parcursul propus de echipa biroului nostru 
în domeniul relațiilor internaționale”. 

Laura Danci lucrează întrun compar
timent nou înfiinţat în cadrul Consiliului 
Judeţean Maramureş: Compartimentului 
Comunicare şi Relaţii cu Presa. 
Este o persoană energică, perfecţionistă, 
comu ni cativă, motiv pentru care a ales 
să lucreze în slujba cetăţeanului: „Am 
absolvit facultatea de Ştiinţe Economice 
în anul 2006 şi Facultatea de Drept în 
anul 2009. În perioada 20102012 am 
urmat cursurile masterale – Drepturile 
omului la Universitatea Tehnică din Cluj
Napoca, Centrul Universitar Nord Baia 
Mare,  iar din 2013 sunt doctorand la 
aceeaşi universitate, specializarea Filosofia 
Dreptului. În paralel am urmat diverse 
cursuri de perfecţionare în administraţia 
publică. Din 2000 până în 2013 am 
lucrat în mediul privat, după care miam 
început activitatea în administratie la 
Com partimentul  Învăţământ, Cultură, 
Să nă tate, Asistenţă Socială din cadrul 
Direcţiei Juridice şi Administrație Publică 
a Consiliului Judeţean Maramureş.
Începând din 1 Ianuarie 2015, îmi desfăşor 
activitatea în cadrul Compartimentului 
Comunicare şi Relaţii cu Presa, un com
partiment nou înfiinţat, în care, îm preună 
cu cei 2 colegi, ne ocupăm de asigu rarea 

legăturii Consiliului Judeţean Mara mureş 
cu cele 25 de instituţii din subordine,  de 
monitorizarea sistemului de informare 
massmedia, atât în ceea ce priveşte acti
vitatea Consiliului Judeţean, cât şi a anga
jaților acestuia.  Am multe alte atribuţii, 
pentru că acest domeniu al comunicării 
e foarte vast. Tocmai de aceea îmi place 
activitatea pe care o desfășor, pentru că, 
așa cum spuneam, comunicarea este una 
dintre cele mai nobile activități ale omului”. 
Anterior desfășurării noilor atribuții din 
compartimentul de comunicare a avut o 
activitate publicistică în domeniul admi
nistrației publice și în cel universitar, 
lucruri care o ajută substanţial în munca pe 
care o desfăşoară. 
Pe lângă cursurile absol vite, la capitolul 
realizări personale se evidenţiază cele 
3 cărți publicate în calitate de coautor:  
Aplicarea teoriilor în practica studenţilor 
facultăţii de Comunicare şi relaţii publice 
- Curs universitar de practică, Editura 
Universităţii de Nord Baia Mare 2012; 
Îndrumar de practici utile pentru cetățeni, 
Ed. Universității de Nord din Baia Mare, 
2011;  Unele aspecte privind medierea 
penală  Ed. Universității de Nord din Baia 
Mare, 2012.

noemi Ganea, 
consilier Birou Relații Externe

Galeria doamnelor 
eficiente si bine pregătite 
din UAC Europe
UAC Europe este o companie care cultivă în primul rând 
respectul: faţă de clienţi, faţă de comunitate, faţă de angajaţi, faţă 
de colegi, faţă de munca prestată şi, bineînţeles, faţă de doamne. Femeile au, cu adevărat, 
şanse egale de promovare cu bărbaţii în cadrul companiei, drept dovadă stă numărul mare de 
doamne aflate în posturi de conducere. Urmează un multiinterviu cu opt dintre doamnele de 
elită din UAC Europe. 

Rep.: De cât timp lucraţi la 
UACE şi care a fost traseul dvs. 
profesional?

Daciana Vălean: Miam început 
ac tivitatea în familia UACE în 
vara anului 2012 în departamentul 
Production Control, Planner.
Du  pă 1 an de activitate, în care 
am învăţat că lucrul în echipă 
este cel mai important, iar prin 
faptul că am fost ambiţioasă şi am 
perseverat, am avut posibilitatea de 
a promova pe funcţia actuală. 

Rep.: Care sunt lucrurile pe 
care le apreciaţi cel mai mult la 
companie şi echipă?

Daciana Vălean: Sunt mândră că 
astăzi fac parte dintrun colectiv 
tânăr şi ambiţios, cu perspective 
de îmbunătăţire continuă. De ase
me nea, apreciez mult faptul că ini
ţiativa personală este încurajată de 
managementul nostru, ceea ce rar 
găseşti întro companie din Ro
mânia.

Rep.: Care sunt cele mai 
importante realizari profesionale 
şi personale?

Daciana Vălean: Sunt responsabilă 
pentru  furnizarea de componente 
pentru cel mai mare avion comercial 
din lume, Airbus A380, lucru cu 

care mă mândresc. Principalul pro
iect pentru care lucrez este cel al 
unui „transfer de activitate”, care 
presupune comunicarea neîntre
rup tă cu  clientul. 

Rep.: Ce obiective aveţi din 
punct de vedere profesional?

Daciana Vălean: Vreau să îmi folo
sesc cunoştinţele şi implicarea pen
tru a face o treabă şi mai bună în 
continuare. Feedbackul pozi tiv pri
mit de la client îmi confirmă roadele 
muncii mele, ceea ce îmi dă încredere 
şi mă motivează să con tinui.  

Rep.: Cum v-aţi descrie în cinci 
cuvinte?

Daciana Vălean: Cum pot să mă 
descriu cel mai bine … ambiţioasă, 
perseverentă, câteodată exigentă 
cu mine, sincera şi „bătăioasă” – în 
sensul bun al cuvântului. Îmi place 
să mă implic şi să lucrez cu oamenii, 
iar când este necesar să „lupt” 
pentru ami atinge obiectivul, ni
mic nu mă poate opri.

Rep.: Un motto care vă 
caracterizează?

Daciana Vălean: Cel mai mare se
cret al vieţii este că nu există se cret. 
Orice ţiai propus, poţi obţine dacă 
eşti dispus să lucrezi pentru asta!

Daciana Vălean, 
Program Manager UAC Europe 



Rep.: De cât timp lucraţi la UACE şi care a 
fost traseul dvs. profesional?

Florentina Dobrican: În august 2008 
am fost angajată la această companie ca 
economist pentru activitatea de conta bi
litate, fiind unul dintre angajaţii care şia 
început activitatea în această companie 
odată cu înfiinţarea ei. Fac această muncă 
de mai bine 15 ani, şi îmi place foarte 
mult ceea ce fac. Rezultatele mele în 
această companie sunt interdependente 
de ale departamentului financiarcontabil 
din care fac parte,  department care are ca 
membri oameni bine pregătiţi profesional, 
şi pe care îl consider ca fiind a doua familie, 
deoarece aici ne petrecem o mare parte din 
timpul unei zile.

Rep.: Care sunt lucrurile pe care le 
apreciezi cel mai mult la companie şi 
echipă ?

Florentina Dobrican: Cel mai mult apreciez 
la UACE încrederea şi respectul pe care le 
acordă atât angajaţilor, cât şi membrilor 
comunităţii locale, profesionalismul acestei 
companii şi respectarea cuvântului dat. Mă 
bucur foarte mult că avem în comunitatea 
noastră această companie, care se dezvoltă 
şi care aduce beneficii comunităţii noastre 
şi nu numai.

Rep.: Care sunt cele mai importante 
realizări profesionale şi personale?

Florentina Dobrican: Consider că este 
important să evoluezi profesional, iar 
aceasta, în meseria pe care o fac, înseamnă 
prefecţionare şi formare profesională 
continuă care este cerinţa unei bune 
stăpâniri a fenomenului contabil, pe care 
o fac atât  împreună cu echipa mea, cât și 
individual, prin perfecţionarea, adaptarea 
la nou a metodelor de lucru precum şi din 
punct de vedere al cunoaşterii legislației 
în domeniu, pentru a pune în practică 
cunoştinţele dobândite  şi a nui dezamăgi 
pe cei pe care neau acordat şi ne acordă 
în continuare încredere atât mie, cât şi 
colegilor. Ca să fii profesionistul care 
impune respectul tipic pentru profesie, 
trebuie să fii absolut onest şi etic în tot 
ceea ce faci. Acest lucru se referă atât la 
viaţa profesională, cât şi la cea personală. În 
executarea sarcinilor contabile, trebuie să 
fii de asemenea în totalitate obiectiv, şi să 
nu laşi sentimentele sau subiectivitatea să 
îţi afecteze munca.

Rep.: Cum v-aţi descrie în 5 cuvinte?

Florentina Dobrican: Dacă ar fi să mă 
descriu în 5 cuvinte, nu aş faceo, dar mi se 
cere: sunt un om simplu şi atât.

Rep.: Un motto care vă caracterizează?

Florentina Dobrican: „În viaţă este mai 
bine să dai greş încercând ceva, dacât să 
excelezi în a nu face nimic.” 

Rep.: De cât timp lucraţi la UACE şi care 
a fost traseul dvs. profesional?

Eva Parascineti: Îmi aduc cu plăcere amin
te de ziua toridă de vară a anului 2013, 
în care am început activitatea în cadrul 
companiei Universal Alloy Corporation 
Europe. Debutul carierei mele a avut loc în 
Departamentul de Vânzări, unde am fost 
responsabilă de o mare parte a clienţilor 
germani, reprezentând, în primplan, UAC 
Europe ca şi companie. Aici am învăţat ce 
înseamnă profesionalism şi soluţionarea 
problemelor în cel mai scurt timp pentru 
a atinge 100% satisfacţia clientului. După 
un an plin de împliniri şi bucurii alături de 
colegii mei din Departamentul de Vânzări, 
am promovat pe postul de Customer 
Account Manager din cadrul Secţiei de 
Prelucrare prin Aşchiere şi Asamblare. 
Aici am preluat unul dintre cele mai 
complexe programe de asamblare din 
cadrul companiei, coordonândul din faza 
de extruziune, prelucrare prin aşchiere, 
tratament de suprafaţă  până în faza de 
asamblare.

Rep.: Care sunt lucrurile pe care le 
apreciaţi cel mai mult la companie şi 
echipă?

Eva Parascineti: UAC Europe este o 
companie multinaţională, care îţi oferă 
extrem de multe șanse de a te dezvolta atât 
pe plan profesional, cât şi pe cel personal. 
Apreciez faptul că suntem o echipă tânără, 
unită, plină de dinamism şi dornică de a 
ne dezvolta cât mai mult. Avem parte de 
o echipă de management deschisă, care 
ne oferă posibiltatea de a promova sau de 
a aduce idei de îmbunătăţire în proces. 
Sunt mândră că fac parte din familia UAC 
Europe!

Rep.: Care sunt cele mai importante 
realizări profesionale şi personale?

Eva Parascineti: Din punct de vedere 
profesional, cea mai mare realizare ar 
fi buna relaţie pe care o am cu clienţii/
colegii. Satisfacţia clientului referitor la 
produsul livrat mă motivează în munca 
de zi cu zi. Din punct de vedere personal, 
cea mai mare realizare a fost că am reuşit 
să mă afirm în toate societăţile cu care am 
interacţionat, indiferent de activităţile pe 
care leam desfăşurat.

Rep.: Ce obiective ai din punct de 
vedere profesional?

Eva Parascineti: Doresc să acumulez cât 
mai multă experienţă şi să avansez pe scara 
ierarhică a companiei.

Rep.: Cum v-aţi descrie în 5 cuvinte?

Eva Parascineti: Am avut parte de o 
educaţie exigentă, învăţând sămi dezvolt 
un caracter puternic, disciplinat şi corect.

Rep.: Un motto care vă caracterizează?

Eva Parascineti: „Sunt o femeie în con
tinuă dezvoltare. Mă străduiesc la fel ca şi 
ceilalţi. Încerc să învăţ din orice conflict, 
din orice experienţă. Viaţa nu este ni
ciodată plictisitoare.” (Oprah Winfrey)

eva maria 
ParaScineTi 
Customer Account Manager 
Vertical Integration

„Sunt o femeie în con tinuă dezvoltare.  
Mă străduiesc la fel ca şi ceilalţi. Încerc să învăţ din 
orice conflict, din orice experienţă.  
Viaţa nu este ni ciodată plictisitoare.”  
(Oprah Winfrey)

Rep.: De cât timp lucraţi la UACE şi care 
a fost traseul dvs. profesional?

Antonela Rusu: Am început să lucrez 
la UACE în 2011, în departamentul 
Inside Sales Extruziuni, iar din anul 2013 
fac parte din Divizia de Prelucrări prin 
aşchiere / Asamblare.

Rep.: Care sunt lucrurile pe care le 
apreciezi cel mai mult la companie şi 
echipă ?

Antonela Rusu: UACE oferă tuturor 
posibilitatea de a evolua şi de a se dezvolta 
profesional. Totul depinde de implicarea şi 
dăruirea cu care îţi faci munca de zi cu zi. 
Este extraordinar cât de multe poţi să înveţi 
întrun interval relativ scurt, iar UACE 
este una dintre acele companii care oferă 
această provocare. Totul depinde de fiecare 
dintre noi pentru a ne atinge obiectivele. 
Întro societate de talia UACEului, cu 
echipa extraordinară care îi dă aripi, nu 

poţi să îţi doresti altceva decât să faci parte 
din echipajul de zbor.

Rep.: Care sunt cele mai importante 
realizări profesionale şi personale?

Antonela Rusu: Cel mai greu este probabil 
ca între toate aceste provocări să menţii 
echilibrată balanţa între familie şi carieră. 
Şi adevărul este că se poate. Sunt fericită 
să afirm că am găsit acest echilibru. 
Sentimentul este minunat: să te trezeşti 
în fiecare dimineaţă cu bucuria unei vieţi 
împlinite: un soţ şi un copil minunat, şi o 
carieră înfloritoare în cadrul uneia dintre 
cele mai mari companii din judeţ. Nicicând 
nu ai mai multă adrenalină şi satisfacţie 
ca atunci când faci ceea ceţi place. Parcă 
zbori, dar fără avion. 

Rep.: Ce obiective aveţi din punct de 
vedere profesional?

Antonela Rusu: Mă aştept ca provocările să 
nu se oprească aici şi să pot să demonstrez 

în continuare că limita nu este decât 
orizontul albastru. 

Rep.: Cum v-aţi descrie în 5 cuvinte?

Antonela Rusu: Ceea ce mă caracterizează 
este faptul că întotdeauna am fost atrasă 
de tot ceea ce este nou, indiferent dacă 
la momentul respectiv a intrat sau nu 
în aria mea de activitate. Curiozitatea, 
flexibilitatea şi capacitatea de analiză şi 
sinteză sunt foarte importante pentru a 
avea o imagine corectă asupra lucrurilor şi 
pentru a putea lua deciziile cele mai bune.

Rep.: Un motto care te caracterizează?

Antonela Rusu: „Nu înălţimea la care ai 
ajuns contează, ci ceea ce rămâne în sufletul 
tău din înălţimile pe care leai atins.”
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„Nu înălţimea la care ai 
ajuns contează, ci ceea 

ce rămâne în sufletul tău 
din înălţimile pe care le

ai atins.”

Antonela Rusu

„Ca să fii profesionistul 
care impune respectul 

tipic pentru profesie, 
trebuie să fii absolut 

onest şi etic în tot ceea 
ce faci. Acest lucru 

se referă atât la viaţa 
profesională, cât şi la cea 
personală. În executarea 

sarcinilor contabile, 
trebuie să fii de asemenea 

în totalitate obiectiv, şi 
să nu laşi sentimentele 

sau subiectivitatea să îţi 
afecteze munca”.

Florentina Dobrican

antonela ruSu, Contract Manager

Florentina DoBrican,
Economist



cătălina raDu, 
Analist Calitate
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e Rep.: De cât timp lucraţi la UACE şi 
care a fost traseul dvs. profesional?

Raluca Ardelean: Am venit la UACE la 
sfârşitul anului 2013, pe postul de Analist 
calitate, după o pauză profesională, timp 
în care mam concentrat pe cariera de ma
mă. Iar din primăvara anului 2014 sunt 
Manager Sistem Calitate.

Rep.: Care sunt lucrurile pe care le 
apreciezi cel mai mult la companie şi 
echipă ?

Raluca Ardelean: UACE este o firmă 
dinamică şi în continuă dezvoltare, iar 
colegii sunt cel mai important motiv care 
mă face să vin la serviciu cu plăcere. Fiecare 
zi aduce noi întrebări, provocări şi încă nu 
am întâlnit o situație care nu a putut fi 
lămurită prin comunicare deschisă. 

Rep.: Care sunt cele mai importante 
realizări profesionale şi personale?

Raluca Ardelean: Cea mai importantă 
realizare personală sunt cele două fete ale 
noastre, Sofia şi Iris, care îmi amintesc 
în fiecare zi ce este prioritar în viaţă. 
Decizia de a urma o carieră în domeniul 
managementului calităţii a fost una 
inspirată, eu fiind traducător de profesie. 

Domeniul acesta îmi permite să colaborez 
cu toate depar tamentele din cadrul 
UACE, ceea ce este un mare avantaj, atât 
personal, cât şi profesional. Personal, 
fiindcă am şansa de a interac ţiona şi de 
a cunoaşte mulţi colegi, iar profesional 
pentru că îmi permite să înţeleg tot 
procesul de fabricaţie, de la turnare, până 
la prelucrare şi, mai nou, piese vopsite. 

Rep.: Ce obiective aveţi din punct de 
vedere profesional? 

Raluca Ardelean: Profesional, îmi do resc 
să învăţ ceva nou în fiecare zi şi să am o 
poziţie care sămi permită să împart aceste 
cunoştinţe.

Rep.: Cum v-aţi descrie în 5 cuvinte? 

Raluca Ardelean: deschisă, directă, opti
mistă, exigentă, perseverentă.

Rep.: Un motto care vă 
caracterizează? 

Raluca Ardelean: Îmi vine în minte un 
proverb chinezesc la care ţin mult: „Dacă 
dorești un an de prosperitate, cultivă grâu. 
Dacă doreşti zece ani de prosperitate, 
plantează copaci. Dacă doreşti o sută de 
ani de prosperitate, cultivă oameni, ajutăi 
să fie mai buni”.

raluca arDelean, 
Manager Sistem Calitate

Rep.: De cât timp lucraţi la UACE şi care a 
fost traseul dvs. profesional?
Laura Hiticaş: Am început prin a profesa 
în cadrul învăţământului  ca şi profesor de  
Limba Engleza  iar din Mai 2013 am avut oca
zia sa lucrez in cadrul  UACE  pe postul de 
Receptionist. 

Rep.: Care sunt lucrurile pe care le apre-
ciezi cel mai mult la companie şi echipă ?
Laura Hiticaş: UACE este întradevar o mare 
oportunitate pentru mulți tineri, și nu numai, 
ca să nu mai vorbim de faptul că îți permite să 
evoluezi în cadrul companiei. Colectivul este 
minunat, nu degeaba se numește „familia UACE”.  

Rep.: Care sunt cele mai importante 
realizări profesionale şi personale?
Laura Hiticaş: Pe plan profesional, con si der 
că mai am multe de realizat; pe plan personal 
pot să spun că am contribuit la realizarea unei  
familii minunate,  cred că mereu avem ceva de 

laura HiTicaŞ, recepţionist

mădălina PoP
Auditor Intern

Rep.: De cât timp lucraţi la UACE şi care 
a fost traseul dvs. profesional?

Mădălina Pop: Am început să lucrez la 
UACE la 1 octombrie 2013 ca inspector de 
calitate în departamentul de prelucrări prin 
aşchiere. Pe parcursul perioadei în care am 
lucrat ca şi inspector am avut ocazia de a mă 
familiariza cu fluxul tehnologic, cu varietatea 
produsele prelucrate şi programele din care 
acestea fac parte. Mia oferit şansa de a 
interacţiona cu diverse departamente şi de a 

cunoaste diferite categorii de oameni, de la 
care am avut foarte multe lucruri de învăţat.
După 6 luni, am fost responsabilă de crearea 
pachetului de documente pentru primul 
articol produs la UACE, ocupând postul 
de FAI Technician. Acest post ma ajutat 
să înţeleg importanţa repectării cerinţelor 
clienţilor, necesitatea legăturilor dintre dife
rite departamente, cât şi impactul care ar 
surveni din nerespectarea procesului sau a 
cerinţelor clientului. 
De curând fac parte din noua echipă de 
auditori interni, care până la momentul 
actual mia oferit posibilitatea de a înţelege 
mult mai bine fluxul tehnologic din toate 
diviziile companiei şi legăturile dintre aces
tea, dar şi de a avea o vedere de ansamblu 
asupra tuturor activităţilor întreprinse în 
cadrul acestei organizaţii. Faptul că fac parte 
din această echipă este o provocare, este o 
responsabilitate mult mai mare, dar şi o deo
sebită plăcere şi un mare privilegiu.

Rep.: Care sunt lucrurile pe care le 
apreciezi cel mai mult la companie şi 
echipă ?

Mădălina Pop: UACE este o companie 
în plină dezvoltare care îţi oferă şansa de a 
te dezvolta pe mai multe planuri, de a avea 
o carieră de succes, aducânduţi satisfacţii 
atât profesionale, cât şi personale. În cadrul 
companiei UACE, ai oportunitatea de 

a cunoaște oameni deosebiţi pe care îi 
poţi considera o a doua familie, creând o 
atmosferă plăcută de lucru.

Rep.: Care sunt cele mai importante 
realizări profesionale şi personale?

Mădălina Pop: Toată experienţa acumulată 
şi cunoştinţele dobândite pe parcursul 
activităţii mele profesionale în cadrul 
acestei companii mau dezvoltat şi miau 
oferit oportunitatea de a avansa pe actualul 
post (auditor intern). Din punct de vedere 
personal, ma ajutat să mă maturizez în felul 
de a gândi, a soluţiona problemele şi situaţiile 
de criză apărute, devenind o persoană mai 
responsabilă şi organizată.

Rep.: Ce obiective aveţi din punct de 
vedere profesional?

Mădălina Pop: Îndeplinirea sarcinilor și a 
responsabilităților zilnice întrun mod pro
fesionist, contribuind astfel la dezvoltarea și 
organizarea companiei UACE întrun mod 
cât mai eficient.

Rep.: Cum v-aţi descrie în 5 cuvinte?

Mădălina Pop: Responsabilă, perfecţionistă, 
perspicace, sociabilă şi plină de viaţă.

Rep.: Un motto care vă caracterizează?

Mădălina Pop: „Soarta îl favorizează pe cel 
pregătit !” (Pasteur)

Rep.: De cât timp lucraţi la UACE şi 
care a fost traseul dvs. profesional?

Cătălina Radu: Lucrez în UACE de 
3 ani şi jumătate. În această perioadă 
am lucrat timp de aproape 2 ani în 
departamentul de livrări, un an în 
departamentul de relaţii cu furnizorii 
–aprovizionare, iar de la începutul 
anului 2015, în departamentul de 
Sisteme de Calitate.

Rep.: Care sunt lucrurile pe care le 
apreciezi cel mai mult la companie 
şi echipă ?

Cătălina Radu: UACE este o com pa
nie care pro movează valori şi principii 
sănă toase, oferă angajaţilor stabilitate 
şi oportunităţi de dezvoltare. Com
pania apreciază şi respectă munca 
angajaţilor.  Echipa UACE este în 
con tinuă dezvoltare, îmi place că 
suntem o echipă tânără, dornică 
de a învăța lucruri noi şi de a  aduce 
îmbunătăţiri continue atât companiei, 
cât şi dezvoltării personale.

Rep.: Care sunt cele mai importante 
realizări profesionale şi personale?

Cătălina Radu: În experienţa acu
mu lată în UACE, am  învăţat mul
te lucruri importante, atât de la 
superiorii mei, colegii din celelalte 
departamente, cât şi de la furnizorii cu 
care am colaborat. Fiecare post/ de
partment în care am lucrat ma ajutat 
sămi dezvolt anumite abilităţi, am 
ajuns să cunosc mai bine organizaţia, 
procesele.

Rep.: Ce obiective aveţi din punct 
de vedere profesional?

Cătălina Radu: Ca în orice domeniu, 
este loc de mai bine, aşa că îmi doresc 
sa evoluez pe parcurs, să învăţ lucruri 
noi. 

Rep.: Cum v-aţi descrie în 5 
cuvinte?

Cătălina Radu: Creativă, hotărâtă, 
am biţioasă, încăpăţânată, mă adaptez 
uşor schimbărilor. 

Rep.: Un motto care vă 
caracterizează?

Cătălina Radu: “What doesn’t kill 
you, makes you stronger”

„UACE este o firmă dinamică şi în continuă dezvoltare, iar colegii sunt 
cel mai important motiv care mă face să vin la serviciu cu plăcere. 

Fiecare zi aduce noi întrebări, provocări şi încă nu am întâlnit o situație 
care nu a putut fi lămurită prin comunicare deschisă”. 

Raluca Ardelean

„Com pania apreciază şi respectă 
munca angajaţilor”. 

Cătălina Radu

„În cadrul companiei UACE, ai oportunitatea 
de a cunoaște oameni deosebiţi pe care îi 
poţi considera o a doua familie, creând o 

atmosferă plăcută de lucru”.

Mădălina Pop

„Nu cred că am  un motto 
care să mă caracterizeze 
dar «Carpe Diem»  este 

preferatul meu”. 

Laura Hiticaş

îmbunătăţit pe toate planurile, atât profesional, 
cât şi personal. 

Rep.: Ce obiective aveţi din punct de 
vedere profesional?
Laura Hiticaş: Doresc să îmi continui munca 
în cadrul UACE. Am fost întrebată recent dacă 
nu regret că am părăsit învăţământul? Nu regret 
nici o secundă, desi sunt domenii total diferite. 
UACE a devenit parte din viaţa mea şi doresc 
să evoluez în cadrul acestei companii minunate 
unde ai mereu ceva de învăţat. 

Rep.: Cum v-aţi descrie în 5 cuvinte?
Laura Hiticaş: În doar 5 cuvinte?   Sunt o per
soană sociabilă, altruistă, veselă, comu nicativă şi 
empatică.

Rep.: Un motto care vă caracterizează?
Laura Hiticaş: Nu cred că am   un motto care 
să mă caracterizeze, dar „Carpe Diem”   este 
preferatul meu.  Trăiesc fiecare clipă, viaţa este 
prea scurtă pentru regrete. 



Gabriela Florica 
TulBure, 
primarul oraşului Seini 

Profesionalism  
şi perseverenţă 

Este singura femeie primar de oraş din 
judeţ şi una dintre puţinele din ţară. 
Mai mult, Gabriela Florica Tulbure 
este un exemplu de perseverenţă şi 
profesionalism. În mai puţin de trei ani 
de mandat a reuşit să bifeze o lungă listă 
de realizări şi, de asemenea, să gândească 
o strategie de dezvoltare a oraşului. 
Gabriela Tulbure a fost femeie de 
afaceri, administrând, vreme de 15 
ani o companie serioasă, aşa că simţul 
practic, ambiţia şi mai ales tăria de aţi 
urma visurile nu iau lipsit niciodată. 
Are un master financiar şi unul în drept 
administrativ, ceea ce fac din primarul 
oraşului Seini un om extrem de bine 
pregătit, un bun profesionist. Înainte 
de a candida la funcţia de primar, a fost 
consilier local vreme de două mandate 
şi unul dintre cei mai vechi şi mai activi 
membri ai PSD. 
Şia dorit „mai binele seinenilor”, iar de 
peste doi ani, acest bine se conturează 
în proiecte şi realizări concrete, Seiniul 
devenind un model de dezvoltare locală, 
bazat pe principiul transparenţei şi 
durabilităţii. Mai mult, este unul dintre 
puţinii primari din ţară care sprijină 
cu adevărat dezvoltarea economică 
şi mediul de afaceri, prin dialog, pro
movare şi sprijin permanent. Spune că 
„re ţeta succesului” său este „Munca, 
per severenţa şi, mai ales, dorinţa de a 
schimba, în bine, viaţa celor care ţiau 
acordat încrederea”, iar principiile pe 

care se bazează în activitatea de primar 
sunt: „aceleaşi principii pe care le aplic în 
viaţa de zi cu zi, aceleaşi principii pe care 
miam clădit cariera: respectul faţă de 
sine, faţă de ceilalţi, faţă de munca bine
făcută, sinceritatea, transparenţa, cinstea 
şi demnitatea. Şi, mai ales credinţa, 
încrederea şi curajul de a face primul 
pas chiar dacă nu vezi toată scara”. Cum 
arată o zi din viaţa doamnei primar? 
„Sunt obişnuită de 23 de ani sămi încep 
ziua când mă trezesc şi o închei cnd mi
am terminat lucrul şi miam îndeplinit 
sarcinile. Nare importanţă cât e ora. 
Important e ca, la sfârşitul zilei să am 
mulţumirea sufletească am făcut tot ce
mi stă în puteri pentru seineni”.
Dar munca îi dă şi satisfacţii pe măsură. 
Gabriela Tulbure spune că cea mai mare 
realizare a sa e: „în primul rând faptul 
că nam făcut niciun compromis când a 
venit vorba de viaţa, viitorul Seiniului şi 
nici de principiile mele. Apoi, faptul că 
lucrurile merg întro direcţie bună”.

Mai puțin prezentă în presa maramure
șeană, după principiul: „tace și face”, 
Irina Iusco este primar în Șieu, la al 
doilea mandat, și cu realizări pe măsura 
încrederii pe care oamenii din comună 
iau arătato la urna de vot. 

În primul mandat a avut nevoie de mai 
multă forță pentru a se impune întrun 
Consiliu Local tributar unei filozofii 
potrivit căreia femeile nu pot face admi

nistrație pe funcții de conducere. Anii 
au trecut și Irina Iusco a demonstrat că 
femeile pot conduce o Primărie la fel de 
bine, sau chiar mai bine ca un bărbat. 
Este printre puținii primari maramu
reșenifemei și cetățenii au încredere că 
multe din promisiunile electorale vor 
deveni realități, dar mai ales că Șieu va 
deveni o comună și mai frumoasă, mai 
respectată pentru realizările din ultimii 
ani.  

irina iuSco, 
un liberal adevărat

Ana Moldovan este una dintre cele 
active şi mai marcante doamne din PSD 
Maramureş. Un om care sa remarcat 
în domeniul educaţiei şi administraţiei, 
având mai multe mandate de consilier 
judeţean. 
Este inspector şcolar general al Inspec
toratului Şcolar Judeţean al judeţului 
Maramureş din 2012, înainte de asta 
a mai deţinut o poziţie de adjunct în 
cadrul ISJ şi de director al Direcţiei 
pentru Protecţia Copilului Maramureş. 
Spune că, sub conducerea sa „echipa 
ISJ sa mobilizat pentru a crește cali
tatea actului educațional în toate com
ponentele sale. Nu am reușit să rezol
văm toate problemele, dar am intervenit 
unde a fost nevoie și am făcut pași 
importanți înainte. Îmbucurătoare au 
fost rezultatele deosebite obținute de 
elevii noștri la olimpiadele naționale și 
internaționale. Am demonstrat astfel 
că avem posibilitatea să oferim elevilor 
noștri accesul la un învățământ de cali
tate, performant oriunde în lume”. 

Creșterea calității actului educațional și 
a performanțelor școlare rămâne preo
cuparea sa constantă, materializată în 
planuri remediale la nivelul fiecărei 
unități de învățământ, în inspecții te
ma tice și în programe de formare 
profesională a cadrelor didactice.
Totodată, sau efectuat demersuri de 
consiliere a tuturor actorilor educa
ționali: elevi, părinți și profesori. Sub 
conducerea sa, şcoala maramureşeană se 
dezvoltă bazânduse pe temelii solide: 
„Performanța și calitatea reprezintă 

țin tele noastre principale, în atingerea 
lor fiind implicați o serie de factori 
majori, ce țin atât de dimensiunea 
umană a actului educațional, cât și de 
dimensiunea materială a acestuia. Ast
fel, demersurile noastre se centrează 
pe asigurarea condițiilor necesare pen
tru ca elevii noștri să beneficieze de 
un act educațional de calitate, prin 
intermediul căruia să poată să ajungă la 
performanță. Toate demersurile noas
tre au în centru preocuparea pentru 
asigurarea condițiilor necesare ca elevii 
maramureșeni să primească o educație 
ce le va permite să se implice activ în 
dezvoltarea societății noastre. Iar cum 
societatea este una extrem de dinamică, 
și mijloacele prin care se desfășoară actul 
educațional trebuie mereu adaptate la 
evoluția, până la urmă firească, pe care 
o parcurgem cu toții. Instituția noastră 
este partener și beneficiar în multe 
proiecte ce au ca obiectiv informatizarea 
și digitalizarea învățămân tului. 
Pe lângă evoluția tehnicii, există, de 
asemenea, și o evoluție deosebită a fac
torului uman implicat în procesul edu
cațional, în acest sens remarcânduse 
o preocupare constantă legată de per
fec ționarea cadrelor didactice, de creș
terea gradului de pregătire a perso na
lului didactic. În concluzie, educația 
reprezintă un proces complex, care se 
construiește în jurul elevului și care 
nu poate să funcționeze decât dacă 
toți factorii implicați în acest proces se 
implică activ și responsabil în ceea ce 
înseamnă până la urmă dezvoltarea și 
stabilitatea societății noastre.”.

ana molDoVan, 
doamna învăţământului maramureşean 

„Demersurile noastre se centrează pe asigurarea condițiilor necesare 
pen tru ca elevii noștri să beneficieze de un act educațional de calitate, 

prin intermediul căruia să poată să ajungă la performanță. Toate 
demersurile noas tre au în centru preocuparea pentru asigurarea 

condițiilor necesare ca elevii maramureșeni să primească o educație ce 
le va permite să se implice activ în dezvoltarea societății noastre. Iar 

cum societatea este una extrem de dinamică, și mijloacele prin care se 
desfășoară actul educațional trebuie mereu adaptate la evoluția, până 

la urmă firească, pe care o parcurgem cu toții”.

Ana Moldovan
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„Aceleaşi principii pe 

care le aplic în viaţa 
de zi cu zi, aceleaşi 

principii pe care mi
am clădit cariera: 

respectul faţă de 
sine, faţă de ceilalţi, 
faţă de munca bine
făcută, sinceritatea, 

transparenţa, cinstea 
şi demnitatea. Şi, 

mai ales credinţa, 
încrederea şi curajul 
de a face primul pas 

chiar dacă nu vezi 
toată scara”.

Gabriela Florica Tulbure

Educația reprezintă un 
proces complex, care 

se construiește în jurul 
elevului și care nu 

poate să funcționeze 
decât dacă toți factorii 

implicați în acest 
proces se implică activ 

și responsabil în ceea 
ce înseamnă până la 
urmă dezvoltarea și 

stabilitatea societății 
noastre.”.

Ana Moldovan



Gabriela HoFer
un lider de forță

Face politică de mai bine de 12 ani și este 
unul dintre cei mai cunoscuți lideri social
democrați băimăreni și maramureșeni.
Vine din mediul privat și este obișnuită cu 
rigorile economiei de piață. Gabriela Hofer a 
fost consilier local din partea PSD, în perioada 
20042008, iar în urma alegerilor din 2012 a 
obținut un nou mandat de consilier local. 
Față de mandatul anterior, Gabriela Hofer 
a fost aleasă ca viceprimar al Băii Mari, 
devenind prima femeie pe o astfel de funcție 
din istoria administrației băi mă rene. De pe 
această poziție a reușit să se impună întro 
lume a bărbaților cu funcții de decizie prin 
perseverență și profesionalism. Desigur, au 
fost și voci care au spus că o femeie nu poate 
face față pe o funcție executivă în Primăria 
Baia Mare. Cârcotașilor, Gabriela Hofer lea 
răspuns cu munca depusă înspre mai binele 
băimărenilor.

Viceprimarul băimărean este disci plina tă, 
are simț de răspundere, este loială, co rec
tă, conştiincioasă, disciplinată, cu putere 
de muncă. Merge pe teren, se ocu pă de pro
ble mele de asistență socială, de problemele 
copiilor, a tinerilor și de orice este nevoie.
Dincolo de administrație, Gabriele Ho fer este 
președinte executiv al celei mai importante 
organizații PSD Maramureș, cea din Baia 
Mare, are un rol determinant în organizația de 
femei și aduce în rândul socialdemocraților 
echilibru şi putere de muncă în campaniile 
electorale, dar și în activitățile de partid, 
multe și interesante. Este unul dinte cei mai 
importanți lideri ai filialei maramureșene 
PSD. 

mihaela BraD, 
medic 

Profesionalismul şi dăruirea poartă halat alb. Mihaela Brad este 
unul dintre cei mai apreciaţi medici ai judeţului. Sigheteancă 
prin naştere şi dăruire, îşi pune fiecare clipă şi efort în slujba 
oamenilor. Este o persoană deschisă, cu multă disponibilitate 
pentru pacienţi, îi place să lucreze cu oamenii şi pune mare 
accent pe seriozitate şi profesionalism:

„Sunt născută în Sighetu Marmaţiei şi am absolvit 
Liceul Dragoş Vodă în 1996. Apoi am fost la 
Universitatea de Medicină Cluj până în 2002. În 
perioada 2003 – 2008 am avut rezidenţiatul la 
Psihiatrie ClujNapoca. Din 2013 sunt medic primar 
în Sighetu Marmaţiei, Secţia de Psihiatrie şi din 2014 
sunt şef de secţie tot la Psihiatrie Femei acut. Din 
punct de vedere profesional, realizările 
sunt legate de rezidenţiat, de 
examenul de primariat etc. Acum 
îmi doresc în primul rând sănătate, 
un doctorat şi eventual o a doua 
specializare.”. 
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Mirela Buftea este interfaţa Primăriei Sighetu Marma
ţiei. O doamnă serioasă, exigenta, bine pregătită şi cu 
abilităţi de comunicare, bineînţeles. Ocupă funcţia 
de consilier pe imagine şi comunicare a primarului 
municipiului Sighetu Marmaţiei, Ovidiu Nemeş, iar 
calităţile care o recomandă pentru acest post sunt 
seriozitatea, loialitatea şi profesionalismul: „Traseul 
meu profesional a debutat departe de Sighet, locul 
unde mam născut şi am copilărit. După terminarea 
liceului, am avut şansa de ami continua studiile în 
străinătate, la Roma, la una dintre cele mai prestigioase 
universităţi ale Statului Vatican, „Pontificia Universita 
Lateranense”. 
Am urmat mai apoi un curs de specializare ca „Mediator 
intercultural” la Universitatea „Sapienza  Centrul 
de aplicare a televiziunii şi a tehnicilor de instruire la 
distanţă” din Roma, Italia. Deşi mam integrat perfect 
în ţara de adopţie, întotdeauna am simţit că locul meu 
este acasă, în Maramureş, loc în care mam restabilit 
împreună cu familia acum cinci ani. Am lucrat în 
presă ca redactor/prezentator ştiri, până în anul 2012, 
iar în prezent îmi desfăşor activitatea la Biroul de 
presă al Primăriei Sighet. Despre mine aş putea spune 
că sunt ambiţioasă, determinată şi pregătită mereu 
pentru o nouă provocare, calităţi care mă ajută mult 
în munca de zi cu zi, în relaţionarea cu cetăţeanul, cu 
presa, cu colegii”. Administraţia publică a fost o nouă 
provocare pentru ea şi din această poziţie poate să facă 
comparaţie între cele două părţi ale baricadei, presa şi 
administraţia: „Îmi place ceea ce fac, îmi place munca 
în echipă şi consider că entuziasmul şi atitudinea 
pozitivă la locul de muncă, dau roade pozitive. Mereu 
conectată la realitate, aleg să evadez prin lectură şi să 
petrec cât mai mult timp cu familia, soţul şi cei doi 
copii ai mei, Alex şi Sara. Nu am ambiţii extraordinare. 
Îmi doresc sănătate şi armonie”.

Doamnele de succes  
din „capitala” 
Maramureşului Istoric 

Educaţie, administraţie, 
sănătate sau politică. 

Indiferent de ce domeniu 
vorbim, doamnele din 
Sighetu Marmaţiei au 
demonstrat că ştiu şi 
pot să exceleze şi să 

reprezinte modele 
demne de urmat. 

„Îmi place ceea ce fac, 
îmi place munca în 

echipă şi consider că 
entuziasmul şi atitudinea 

pozitivă la locul de 
muncă, dau roade 

pozitive. Mereu conectată 
la realitate, aleg să 

evadez prin lectură şi 
să petrec cât mai mult 

timp cu familia, soţul şi 
cei doi copii ai mei, Alex 

şi Sara. Nu am ambiţii 
extraordinare. Îmi doresc 

sănătate şi armonie”.

Mirela Buftea

 Chiar dacă spui 
„educaţie muzicală”, 

nu pare puţin pentru că 
este absolut obligatoriu 

ca un învăţător să ştie 
şi să predea muzică. 

Pentru că un părinte îşi 
aduce copilul la şcoală 

şi după ce îl dă pe mâna 
învăţătorului nu mai 
vine până la serbare 
şi atunci trage prima 

concluzie „dacă serbarea 
nui bună, înseamnă că 

învăţătorul nui bun”. 

Rodica Gheorghiu

„Îmi place ceea ce fac, îmi 
place munca în echipa şi 

consider că entuziasmul şi 
atitudinea pozitivă la locul de 

muncă, dau roade pozitive. 
Mereu conectată la realitate, 
aleg să evadez prin lectură şi 

să petrec cât mai mult timp cu 
familia, soţul şi cei doi copii ai 

mei, Alex şi Sara. Nu am ambiţii 
extraordinare. Îmi doresc 

sănătate şi armonie”.

Mirela Buftea

mirela BuFTea, 
consilierul pe imagine şi comunicare a 
primarului municipiului Sighetu Marmaţiei, 
Ovidiu Nemeş
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Rodica Gheorghiu este un nume cu 
rezonanţă în educaţia sigheteană, un nume 
clădit prin muncă şi dăruire. Este o persoană 
extrem de sociabilă, nu face diferenţe între 
oameni, îi place să vadă în om întotdeauna 
frumosul şi acest lucru îl cultivă elevilor zi 
de zi : „Am terminat Şcoala de Muzică la 
Sighetu Marmaţiei, am continuat cu Liceul 
de Muzică la Cluj, pe urmă Conservatorul 
„George Dima” şi am intrat în învăţământ 
în 1980. La Liceul Pedagogic din Sighetu 
Marmaţiei am ajuns în 1990. Şi acum 
predau tot la Liceul Pedagogic, educaţie 
muzicală, metodica predării muzicii, cor. 
Am toate aceste specializări, plus, am o 
a doua specializare ca profesor de pian. 
Predau şi ore de pian la Şcoala de Muzică. 
Cea mai importantă realizare, din punct 
de vedere profesional, este faptul că din 
’90 conduc Corul liceului şi organizez 
spectacolele cele mai importante ale ora
şului. Sunt, fără modestie singurul pro fesor 

care poate săşi facă spectacolele fără să aibă 
nevoie de nimeni altcineva, în sensul că îmi 
concep singură textele, lucrez cu absolut 
toate formaţiile şcolii pe care le coordonez. 

De asemenea, tot din ’90 conduc şi Corul 
Bisericii GrecoCatolice din Sighet. Practic, 
în fiecare an organizez 4 – 5 spectacole la 
nivel de oraş, şi de fiecare dată urc pe scenă 
peste 200 de copii. În plus, tot din ’90 
coordonez Corul de fete al Liceului. La 
Liceul Pedagogic am o meserie extraordinar 
de nobilă prin faptul că pregătesc viitoarele 
cadre didactice. Chiar dacă spui „educaţie 
muzicală”, nu pare puţin pentru că este 
absolut obligatoriu ca un învăţător să ştie 
şi să predea muzică. Pentru că un părinte 
îşi aduce copilul la şcoală şi după ce îl dă 
pe mâna învăţătorului nu mai vine până 
la serbare şi atunci trage prima concluzie 
„dacă serbarea nui bună, înseamnă că 
învăţătorul nui bun”. 

Mariana Vida este o persoană altruistă 
până la ultima celulă, profund dedicată 
nobilei sale profesii: aceea de medic: 
„Am absolvit Liceul Dragoş Vădă din 
Sighetu Marmaţiei, apoi Facultatea 
de Medicină şi Farmacie la Târgu 
Mureş în 1989. Sunt medic primar 
pneumolog cu primariatul luat în 
2005. Cele mai importante realizări 
ale mele sunt cele două fete, una de 17 
ani şi una de 23 de ani, iar din punct 
de vedere profesional, satisfacţiile 
sunt aproape zilnice atunci când îmi 

văd cazurile rezolvate sau că pacienţii 
pleacă mul ţumiţi”. 
Obiectivele sale sunt săşi înde pli
nească datoria ca medic la fel de bine 
până la pensie şi săşi vadă fiicele rea
lizate profesional şi familial: „În rest, 
îmi doresc sănătate. Sunt o per soană 
altruistă până în ultima ce lulă, „mă ri
tată” cu profesia de medic şi cu Spitalul. 
Am ajuns chiar sămi fac procese 
de conştiinţă că familia miam cam 
neglijato din cauza profesiei şi, cu toate 
că îmi pare rău, este destul de tardiv”. 

Sunt o persoană 
altruistă până în 

ultima ce lulă,  
„mă ritată” cu 

profesia de medic 
şi cu Spitalul. Am 

ajuns chiar sămi fac 
procese de conştiinţă 

că familia miam cam 
neglijato din cauza 
profesiei şi, cu toate 
că îmi pare rău, este 

destul de tardiv”.

Mariana Vida

 Chiar dacă spui 
„educaţie muzicală”, 
nu pare puţin pentru 

că este absolut 
obligatoriu ca un 

învăţător să ştie şi 
să predea muzică. 

Pentru că un părinte 
îşi aduce copilul la 

şcoală şi după ce îl dă 
pe mâna învăţătorului 

nu mai vine până 
la serbare şi atunci 

trage prima concluzie 
„dacă serbarea nui 

bună, înseamnă că 
învăţătorul nui bun”. 

Rodica Gheorghiu

adeziunea miam luat foarte în serios 
rolul în sensul că am adunat semnături 
şi tot ce se face întro campanie politică. 
În 2011 au fost alegeri şi la nivel local şi 
am fost aleasă la Baia Mare preşedinta 
femeilor liberale. Iar de anul acesta, 
din 31 ianuarie 2015, am fost numită 
preşedinte al femeilor liberale la nivel 
de Maramureş. Chiar în 24 februarie 
am împlinit 4 ani de când am condus 
Organizaţia de femei PNL Baia Mare şi 
pot să spun că dea lungul mandatului 
am obţinut multe premii la nivel naţional 
pe diferite domenii de activitate, cum ar 
fi antreprenoriat, sănătate, învăţământ, 
economic, mediu. 
Am obţinut premii la fiecare gală, 
pentru că o dată pe an se desfăşoară 
Gala Femeilor Liberale la Bucureşti şi 
în fiecare an organizaţia Maramureş a 
fost recompensată datorită Organizaţiei 
Baia Mare, pentru că pe atunci asta o 
conduceam. Şi datorită acestui fapt am 
fost numită anul acesta la nivel de judeţ. 
În ceea ce priveşte obiectivele, avem un 
plan de activităţi foarte amplu pentru 
acest an de a veni în sprijinul familiilor 
din România cu diferite politici liberale 
şi îmi doresc să avem în continuare 
o organizaţie puternică să venim în 
sprijinul cetăţenilor cu toate activităţile 
ce urmează să le desfăşurăm în viitor. Din 
2012 sunt şi consilier local în Consiliul 
Local Baia Mare”. 

Cum sar descrie? „Ca să pot să răspund 
la această întrebare, aş vrea să pornesc 
de la un citat: Goethe spunea: „Spun şi 

magii, spun şi regii, Că din câte n lume 
 avem, Personalitatea este Binele suprem”. 
Am dat exemplu acest citat tocmai ca 
să subliniez importanţa personalităţii 
unui om. Pot spune că sunt un om cu o 
personalitate puternică, ce mi a influe
nţat în mod semnificativ succesul în 
viaţa de zi cu zi şi, evident, şi în cariera 
politică. 
Dintre cele mai importante calităţi şi 
trăsături ce îmi caracterizează persona
litatea aş enumera: dragostea faţă de 
acest oraş, dragostea şi respectul faţă de 
oamenii acestei comunităţi. Trebuie să 
ştii să te apropii cu simplitate de oameni, 
să dovedeşti o mare răbdare, să le asculţi 
problemele, ca mai apoi să le poti 
prezenta mai departe.   
Este, apoi, nevoie să fii pătruns de un 
înalt spirit de dreptate, să ştii să apreciezi 
obiectiv şi nepărtinitor toate problemele 
,cu care trebuie să te confrunti. La 
acestea se adaugă calităţi de voinţă şi 
trăsături de caracter care se exprimă în 
energia, fermitatea şi perseverenţa cu 
care m am străduit să îmi îndeplinesc 
sarcinile ce mi au fost încredințate, 
spiritul de disciplină, cinstea şi modestia, 
dăruirea în muncă, exigenţa faţă de mine, 
plăcerea de a lucra în echipă. Vizavi de 
acest ultim aspect, niciodată nu mi am 
impus părerile. Adevăraţii lideri sunt 
cei care ştiu să instaureze un climat de 
încredere şi respect, să dea ascultare 
tururor. Prin întreaga mea personalitate, 
prin acţiunile şi comportamentul meu 
am cautat să devin un exemplu pozitiv 
pentru comunitatea noastră”. 

mariana ViDa, medic 

rodica GHeorGHiu, 
profesor 

mihaela câmPan,
Preşedinte Organizaţia de femei PNL Maramureş,  
Consilier local în Baia Mare

Mihaela Câmpan este una din doamnele 
care a reuşit întrun domeniu considerat 
ca fiind un apanaj al bărbaţilor: politica. 
A condus vreme de patru ani Organizaţia 
de Femei PNL Baia Mare, iar recent a 
devenit preşedintele Organizaţia de fe
mei PNL Maramureş. Întreaga sa ca
rieră a fost construită prin muncă. 
Şia demonstrat din plin capacitatea şi 
profesionalismul întrun alt domeniu 
dificil: mediul de afaceri, iar din 2012 
este şi consilier local al municipiului 
Baia Mare. 
Este o persoană altruistă, optimistă, 
pozitivă, consecventă, cu spirit de echipă 
dezvoltat. Abordează cu seriozitate şi 
obiectivitate orice problemă din viaţa 
de zi cu zi: „Sunt inginer de profesie şi 
lucrez în domeniul privat de 20 de ani. 
Îmi conduc propria afacere pe domeniul 
silvicultură. În politică activez din 
2008 şi imediat după ce miam depus 

„Adevăraţii lideri sunt cei care ştiu să instaureze un climat de 
încredere şi respect, să dea ascultare tururor. Prin întreaga mea 

personalitate, prin acţiunile şi comportamentul meu am cautat să 
devin un exemplu pozitiv pentru comunitatea noastră”. 

Mihaela Câmpan



Ziua de 8 Martie ne oferă prilejul pentru 
spune doamnelor cât de mult înseamnă 
pentru noi, să le mulţumim pentru tot ceea 
ce am învățat de la ele. Un gând mărunt 
pentru imensul respect pe care lil purtăm.

La mulţi ani,  
multă sănătate şi fericire! 

Emil Marinescu,  
vicepreşedinte CJ Maramureş 

De ziua femeii, urez tuturor doamnelor şi domnişoarelor  
o primăvară şi o viaţă frumoasă, plină de împliniri şi bucurii.  

Un gând de respect, recunoştinţă şi preţuire! 

La mulţi ani! 

De 8 Martie doresc tuturor mamelor, soţiilor, tuturor fiicelor noastre,  
colegelor de serviciu, o primăvară plină de bucurii, de speranţă şi căldură sufletească.  
Vă mulţumim, pentru că, prin grija, sacrificiul şi iubirea voastră,  
dăruite necondiţionat ne faceţi viaţa mai frumoasă şi lumea mai bună. 

La mulţi ani tuturor femeilor  
de 8 Martie! 

Gabriel Zetea, vicepreşedinte  
CJ Maramureş

Doamnelor, vă doresc un 8 Martie special!

Pentru că e anotimpului renaşterii şi al bucuriei, acum mai mult ca 
oricând, ne gândim cu dragoste şi respect la cele care ne fac viaţa 
frumoasă² mame, soţii, iubite, fiice. Lor le datorăm bucuria,  
iubirea, emoţia, speranţa şi împlinirea. 

Doresc ca mireasma primăverii să vă înflorească  
grădinile din suflet cu florile iubirii,  
ale recunoştinţei şi respectului nostru. 
Primăvara să vă înmiresmeze viaţa,  
să vă păstreze frumuseţea şi candoarea,  
să vă redea speranţa şi zâmbetul.

Vă doresc  
un 8 Martie special!

Zamfir Ciceu, 
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

Dorin Vasile Paşca,  
primarul oraşului Baia Sprie



Femeia este simbolul bunăvoinţei, a frumuseţii şi a grijii discrete şi, 
totodată, ferme pentru ceilalţi. Mamele, soţiile, fiicele, colegele, sunt 

cele care ne fac, în fiecare zi a anului, viaţa mai frumoasă. 
De ziua lor, e rândul nostru să ne plecăm cu respect  

în faţa domniilor lor şi să le mulţumim. Tuturor doamnelor şi 
domnişoarelor o primăvară frumoasă în suflet şi în gând!  

Să aveţi parte de tot ceea ce vă doriți. 

La mulţi ani de 8 Martie! 
Iulian GHEORGHE,  

director general UAC Europe 

Primăvara, anotimpul renaşterii naturii, să ne intre 
în case şi în suflete! Să învăţăm să ne bucurăm 
mai mult de oamenii din jurul nostru şi mai ales 
de doamnele din viaţa noastră² mame, soţii, fiice, 
surori, colege. Să le respectăm, preţuim şi să le 
amintim în fiecare zi, cât sunt de importante  
pentru noi. 

De ziua lor, le doresc tuturor doamnelor  
şi domnişoarelor multă sănătate,  
fericire şi împliniri. 

La mulți ani!

Ovidiu NEMEŞ,  
primarul municipiului Sighetu Marmaţiei 


