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DIGITALIZAREA ÎN DOMENIUL PHARMA POATE FI DOAR O 
”DIGITALIZARE UMANĂ” 

INTERVIU CU UN PROFESIONIST: MARIJA STARCEVIC
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Digitalizarea în domeniul Pharma
poate fi doar o ”digitalizare umană” 
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Vă prezentăm un interviu cu Ecaterina Pop, coordonator HR în cadrul unui grup de farmacii din 
Iași
Discutăm despre cum a trecut industria prin pandemie, despre trenduri și despre digitalizarea 
unui sector în care relația și interacțiunea farmacist/pacient este esențială

Reporter (R): Coordonezi departamentul de HR în 
cadrul unui grup de farmacii din Iași. Ce ne poți 
spune despre această industrie și despre experiența 
ta cu acest domeniu?

EcaterinaEcaterina Pop (EP) : Ecaterina Pop este numele meu și 
coordonez departamentul de HR al unui grup 
farmaceutic de companii din zona Moldovei cu sediul la 
Iași și acționariat 100% local. Farmaciile Fortis  reprezintă 
un brand cu tradiție în piață farmaceutică ieșeană, 
acumulând 30 ani de activitate. Suntem printre primele 
farmacii independente care au fost înființate la începutul 
aniloranilor 90 și ne-am propus să continuăm dezvoltarea 
antreprenoriatului românesc prin extinderea continuă a 
acestui tip de business.

Un moment cheie al companiei  a fost reprezentat de o 
fuziune în 2019, integral capital românesc, ce a însemnat 
accesarea unui nou nivel al businessului,  23 de locații  și  
depozit farmaceutic propriu. 
Activăm în domeniul sănătății publice, iar pentru noi 
sănătatea înseamnă familie, prieteni vacanțe și visuri 
împlinite. Vorbim de calitatea vieții, motiv pentru care 
experiența în cadrul unei farmacii ar trebui să fie mai 
mult decât o simplă achiziție a unui produs. În acest sens, 
ne-am propus să aducem schimbarea în domeniul retail 
și să creștem calitatea serviciilor de consiliere în 
farmaciilefarmaciile ieșene, românești, pentru a poziționa/integra 
pacientul, cumpărătorul, ca parte a echipei, co-echiperul 
nostru principal

Eu m-am alăturat Farmaciilor Fortis la început de 2016. 
Veneam cu o experiență de peste 5 ani dintr-o companie 
locală de consultanță, asistasem la dezvoltarea rapidă a 
mediului business ieșean prin venirea companiilor IT&C 
și intensificarea proiectelor de recrutare, training și 
dezvoltarea a echipelor corporate.
CuCu experiența din mediul ONG ca președinte 2011/2012 
(AIESEC), consultanță HR și proiecte diverse către clienți 
în domenii predominate de IT&C, BPO și producție am 
decis că e o provocare să încerc să duc informațiile noi și 
oarecum firești din mediul corporate către aria pharma, 

un domeniu cu orizonturi atât de extinse și în continuă 
mișcare.

DinamicaDinamica în mediul antreprenorial e una intensă și m-a 
format în așa fel încât flexibilitatea și reziliența să devină 
comportamente confortabile.  Piața de retail farmaceutic 
e una complexă, dominată de competitori de calibru, 
prin urmare supraviețuirea și performanță din partea 
unui business în acest mediu e o reușită.
PePe lângă posibilitatea de a lua decizii într-un termen 
foarte scurt și de a pilota cu ușurință idei și proiecte noi, 
consider că investiția în oamenii companiei e una din 
abordările care îți pot aduce continuitate în business, 
oricât de clișeic ar suna. Aș puncta, însă, cu precădere 
investiția în formarea tinerilor, a generațiilor noi, astfel 
încât profesia în sine de farmacist să fie percepută 
într-un mod vocațional, și nu unul pur comercial. într-un mod vocațional, și nu unul pur comercial. 
În cazul de față, vorbim de un business în servicii cu o 
puternică interrelaționare, motiv pentru care e absolut 
necesar accentul pe resursa umană, perfecționarea în 
aria de comunicare, acesta fiind clar elementul 
diferențiator între succes, mediocritate sau eșec!

R: Care sunt principalele tendințe in industria in care 
activezi, la nivel local dar si european si global

EP:EP: Prevenția reprezintă o oportunitate în industria de 
retail farmaceutic, știm cu toții că în momentul de față ne 
axam pe a trata probleme de sănătate deja existente ale 
pacienților, mai ales în România și țările est-Europene. Ar 
fi ideal dacă am reuși să concentrăm eforturi în  direcția 
mai sus amintită ce implică o reorientare spre consumul 
suplimentelor și produselor de prevenție reprezentate 
dede suplimente pe partea de imunitate, vitaminizare, 
suplimentare a carențelor de substanțe și nutrienți din 
traiul cotidian modern. 
Tot ca tendință, ce schimbă deja dinamică pieței, este 
achiziția online a produselor farmaceutice și în România, 
tendința încă timidă comparativ cu țările vestice. Ca 
exemplu, în vestul Europei este deja un comportament 
firesc ca medicamentele pe baza prescripției medicale să 
fie achiziționate online. Consider că zona această va fi 
una câștigătoare și la noi, dar cu implicare mai mare de 
relaționarerelaționare și comunicare în triunghiul vital domeniului: 
medic, farmacist, pacient.
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R: Care sunt principalele oportunități pe care le vezi 
pe viitor în industria în care activezi? 

EP:EP: Digitalizarea e o oportunitate obligatorie dacă pot 
spune așa. În domeniul farmaceutic va fi o „digitalizare 
umană” pentru că în continuare farmacia are central 
farmacistul și relația acestuia cu pacientul, doar că ea va 
fi transpusă în online. Câștigător va fi cel care va reuși să 
facă asta cel mai bine. 

R:R: Care au fost și poate mai sunt principalele 
provocări întâmpinate de industria în care activezi 
de-a lungul pandemiei?

EP:EP: Pentru noi provocarea a fost cea legată de reziliență. 
Am trecut cât se poate de activ în mod fizic prin această 
pandemie. Pentru industria pharma, opțiunea remote nu 
era valabilă, expunerea angajaților la riscuri a fost 
majoră, similară cu cea a sistemului medical. 

AA fost o oportunitate pentru farmaciști să se poziționeze 
că fiind specialiști în domeniul medical și să contribuie în 
mod activ la depășirea acestei situații de criză.
PandemiaPandemia a reprezentat un punct bun de redefinire a 
ceea ce înseamnă activitatea personalului de specialitate 
din farmacie și cred că ar trebui insistat pe acest lucru. 
Comerțul poate fi făcut în multe modalități, chiar și 
online, am văzut cu toții tendințele, însă consilierea de 
specialitate și oferirea unui tratament revine 
persoanelor care au studii de specialitate.

R:R: Cum a schimbat pandemia modul de lucru în 
companii (compania ta sau alte exemple pe care le 
cunoști)? Work from home sau work from anywhere 
vor deveni modele funcționale și pentru viitor? De ce 
da, de ce nu?

EP:EP: În cazul farmaciilor, schimbarea majoră a intervenit 
în relaționarea fizică dintre farmacist-pacient care a 
trebuit să respecte cu strictețe și nu întodeauna comod 
regulile de distanțare și prevenire a infectării, dar work 
from home sau work from anywhere nu cred că e o 
opțiune viabilă din motive evidente, în prezent cel puțin. 
Așa cum am mai spus, digitalizarea nu este foarte 
dezvoltatădezvoltată încă iar retail farmaceutic online de înalta 
calitate este doar un orizont spre care tindem în acest 
domeniu.
Însă, pentru alte companii acest trend a demonstrat că 
poate exista flexibilitate. Cred că din punct de vedere 
psihologic, doar simplu fapt că poți avea un soi de 
libertate și putere de decizie asupra locului și timpului 
ajută. Pentru manageri a fost extrem de util să le fie 
testată încrederea pe care ei înșiși o au în echipele pe 
care le coordonează. Acest lucru a fost adus pe masă 
într-unîntr-un mod brutal de conceptul „work from home”.  
Dacă vor deveni modele funcționale? Depinde.

Modul de lucru, ca și cultura sau structura unei 
organizații ar trebui să fie în strânsă legătură cu modelul 
de business. De asemenea, contextul economic are o 
influență mare. Într-o lume prosperă în care călătoriile 
sunt activități uzuale, flexibilitatea modului de lucru e 
necesară pentru a stabili un „work life balance”. 
Observăm că în momentul de față tendința 
internaționalăinternațională e cea a unui echilibru „3 cu 2”, însemnând 
zile de la birou, zile de acasă sau de oriunde îți dorești. 
Cred că va fi interesant să vedem tendința muncii remote 
într-un context de recesiune economică.

R: A afectat războiul din Ucraina industria în care 
activezi? În ce fel? Care consideri că este cea mai 
potrivită atitudine a unui manager în situații 
imprevizibile ca aceasta? Cum putem pregăti 
compania pentru a face față unei situații cu impact 
major și care se află în desfășurare, cu opțiuni 
deschise?

EP:EP: Industria farmaceutică nu a fost afectată în mod 
direct, însă războiul are un impact psihologic asupra 
tuturor. În momente de criză ca acestea sunt câteva 
domenii, cel medical, care e cunoscut că devin implicate 
în prima linie – e un stres major pentru angajații din 
domeniu. Cultura organizațională are un impact direct 
asupra angajatului, e un punct de stabilitate într-un 
contextcontext macro care devine haotic. La nivelul 
organizațiilor, HR-ul va juca un rol din ce în ce mai 
important, strategic, în situații ca acestea, când apar crize 
economice, sociale sau de securitate.

Resimțim impactul economic, la fel că toate industriile, 
dar am învățat în pandemie, de fapt am reconfirmat 
faptul că în momente de criză, oricare ar fi ea, oamenii 
urmează lideri, viziuni, principii, valori și se uită la 
exemplele din jurul lor. Acționează după ceea ce îi 
inspiră. Cea mai potrivită atitudine a unui manager e să 
își conștienteze rolul de leader și să îl activeze în prim 
plan.plan. Din gestiunea resurselor, tranziționăm la gestiunea 
emoțiilor în primă fază, și apoi urmează acțiunea și 
implicarea angajaților.

R: Pandemia, război și criză economică în același 
timp. Ce decizii ai luat sau ai lua în compania ta 
pentru a face față provocărilor actuale? De ce? În 
opinia ta, cum putem reduce impactul acestor 
provocări la nivel de companie?

EP:EP: Comunicare, echilibru și iar comunicare. Iar echilibrul 
într-o companie este dat tot de comunicare...deci acesta 
este răspunsul meu atât pentru a face față provocărilor 
actuale, cât și pentru a reduce impactul acestora, alături 
de o strategie managerială sănătoasă și inovatoare, 
bineînțeles, dar centrată pe comunicare. 
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Degeaba ai strategia dacă nu există cultura comunicării 
într-un business, iar greșeala acesta este specifică stilului 
antreprenorial românesc de după 90 ale cărui 
reminiscențe se simt încă.

R: Care sunt principalele provocări și oportunități 
aduse de procesul accelerat de digitalizare adus în 
prim plan de evoluția din ultimii ani (pandemia)?

EP:EP: Pentru domeniul farmaceutic digitalizarea cred că se 
va impune în viitor și în România, dar lent, așa cum am 
spus și mai sus. Consider că e una din principalele 
skill-uri ce e absolut necesar să fie îmbunătățite în 
sistemul medical, pe toate axele – medic – farmacist – 
pacient. Aplicațiile, mediul online și tot ce ține de digital 
ar trebui folosit în direcția aceasta, a centralizării 
informațiilorinformațiilor a unui acces cât mai rapid și util la servicii 
medicale, iar trendul aceasta a fost accelerat de 
pandemie.

R: Care sunt reperele care te ajută să dezvolți o 
cultură organizațională stabilă și o atmosferă de 
lucru prietenoasă?

EP: Coerența e cuvântul cheie. Valorile companiei sunt 
principalele repere, dar comunicate corect echipei. În 
momentul în care există corelație între acțiunile 
managementului față de angajați și valorile pe care le 
promovează organizația în mediul extern poți pune 
bazele unei culturi organizaționale. 
CulturaCultura organizațională e o dimensiune care se formează 
în timp. E nevoie de consecvență. Și...întrebarea ar fi, 
cum să fii consecvent într-o lume care e în continuă 
schimbare, când trebuie să de adaptezi mereu? Revenind 
mereu la bază, valorile de la care ai pornit. 

R:R: Care este revista de business/site-ul de știri 
economice pe care o/îl consulți în mod frecvent? De 
ce? Ce consideri că lipsește din piața actuală de 
media economică? 

EP:EP: Harvard Business Review, vizualizez constant 
site-urile unor metodologii de specialitate HR cum ar fi 
Situational Leadership (US), Metodologia Belbin (UK). În 
ceea ce privește media economică cred că lipsește 
structura, organizarea, e foarte haotic totul. E atât de 
multă informație de toate tipurile încât provocarea e să 
aloci timp să o structurezi pentru a extrage ceea ce e 
calitativ.calitativ.

R: Sfat! Ce ai da mai departe ca lecție de business?

EP: Învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Se aplică în 
orice mediu, fie el antreprenorial, corporate, public, la 
orice nivel profesional la care te afli, în orice tip de carieră 
pe care o alegi. Consider că evoluția presupune 
informații pe care le procesezi în mod constant. 

La o anumită perioada de timp stagnăm, e extrem de  
important să îți oferi un refresh, să regândești situația 
prezenta în care te afli, să te expui informațiilor noi, 
interacțiunilor cu oameni și medii noi. Pentru mine 
personal, programul MBA Bucharest Business School – 
CNAM Conservatoire National des Arts et Metiers – 
Paris a însemnat exact acest pas, de refresh și upgrade 
într-unîntr-un mediu format din persoane pe care îți dorești să 
le cunoști. 

R: Recomandă 3-5 cărți pe care ar trebui sa le citească 
un profesionist! De ce?

EP: Un impact diferit îl are momentul din viață în care 
citești anumite cărți. Interesant este că același titlu citit la 
vârste diferite, în etape diferite, îți poate aduce noi idei și 
surse de inspirație, de aceea top 3 cărți, ca și piața de 
business se află într-o constantă dinamică. 

Momentan, la mine top 3 este format din:  
Tribes – Seth Godin, 
NonviolentNonviolent communication – Marshall B. Rosenberg, 
Never split the difference – Chris Voss.
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  Născută în Belgrad, Marija Starcevic a lucrat peste trei ani în România în cadrul companiei Siemens 
Mobility, timp în care a urmat aici și programul MBA Româno-Canadian. Experiența sa profesională a 
continuat cu poziții de conducere în companii de top. Acum lucrează în Germania în cadrul Yunex, o 
companie care se ocupă de sisteme de soluții și monitorizare a tracului
  Vă invităm să citiți un interviu fascinant cu un profesionist în domeniul său, o persoană ajunsă la 
maturitate profesională și ale cărei sfaturi de business sunt foarte prețioase
    ” Fii curios, i autentic și del cu tine însuți, i gata să greșești și să nu știi totul, i deschis să înveți”, spune 
Marija

Reporter (R): Ai o carieră impresionantă, cu poziții de 
conducere în companii de top și cu experiențe de 
lucru în mai multe țări, printre care și România. Ne 
poți spune cine este Marija Starcevic și care este 
parcursul tău profesional?

MarijaMarija Starcevic (MS): Adevărata mea călătorie 
profesională a început după absolvirea Facultății de 
Economie a Universității din Belgrad, când m-am alăturat 
departamentului de audit al companiei KPMG. Aceasta a 
fost prima mea întâlnire cu mediul corporativ, în care am 
petrecut 3,5 ani intensi și cu siguranță incitanți.
ÎnÎn această perioadă, am făcut parte din angajamente de 
audit și proiecte de due diligence pentru companii care 
lucrează în diverse industrii, de la alimentație și băuturi, 
industria auto, fabrici de producție, companii de petrol și 
gaze, până la diferite tipuri de ONG-uri. Am obținut 
informații valoroase despre modul în care funcționează 
toate aceste industrii diferite, cu ce riscuri și provocări se 
confruntă.confruntă. În plus, am avut ocazia să călătoresc prin țări 
din regiunea Balcanică, să cunosc și să lucrez cu oameni 
minunați de la care am învățat multe și am dezvoltat 
prietenii care sunt încă puternice.

După o experiență incitantă în audit, în iunie 2011, îmi 
continui călătoria profesională într-un mediu de lucru 
ușor diferit al Siemens d.o.o. Belgrad. La acea vreme, 
Siemens opera în sectoarele Industrie, Mobilitate, 
Energie, Industria Sănătății și, de asemenea, avea o mare 
fabrică de motoare în Subotica în cadrul operațiunilor 
sale. Am petrecut doi ani în departamentul central de 
controlcontrol financiar în rolul de analist/controller financiar, 
fiind responsabil de raportarea financiară și controlul 
pentru toate aceste segmente de business. În 2013, trec 
la business controlling, în calitate de Country Division 
Controller/CFO pentru Mobility business division a 
companiei Siemens din Belgrad. Următorii 4-5 ani în 
acest rol mi-au adus atât de multe provocări noi, 
experiențeexperiențe și învățături valoroase. Nu mai eram „doar” 
responsabil de crearea și analizarea rapoartelor 
companiei, ci acum influențam activ rezultatele din acele 
rapoarte, luând decizii de afaceri împreună cu CEO-ul 

diviziei, participând la licitații de proiecte, negociind 
contracte cu partenerii noștri de afaceri, gestionând 
execuția pentru proiecte complexe de infrastructură în 
domeniul industriei de management al traficului feroviar 
și rutier. Pentru mine, aceasta a fost un fel de experiență 
la nivelul următor în cariera mea profesională, un salt 
calitativ mare către „lumea reală a afacerilor”.

UrmătorulUrmătorul meu capitol, și mai interesant, începe în 
toamna anului 2017, când mă alătur echipei Siemens 
Mobility din România, ca Manager de Proiect Comercial 
pentru proiecte mari de infrastructură feroviară. Această 
oportunitate a venit destul de neașteptat și nu a fost ceva 
pe care l-am căutat în mod proactiv. Aceasta a fost prima 
mea experiență de viață și de muncă în străinătate.

NoulNoul rol și-a asumat responsabilitatea comercială pentru 
volume de proiecte de zece ori mai mari decât ceea ce 
am gestionat în Serbia, de aceea acesta a fost un aspect 
al creșterii și experienței mele profesionale. Un alt aspect 
a fost despre învățarea de a colabora și de a crea relații 
de încredere într-un mediu nou, străin, în care învățarea 
limbii locale a fost cu siguranță un avantaj. Și așa, am 
petrecutpetrecut trri ani și jumătate frumoși trăind și lucrând în 
București. Orasul care se simte ca acasa, din prima zi in 
care am ajuns acolo. Desigur, adaptarea și integrarea 
culturală a durat ceva timp, atât pentru colegi, cât și 
pentru mine; invățând limba română, creând și 
dezvoltând relatii deschise si de incredere cu colegii, fiind 
acceptată ca parte a echipei lor; precum și construirea 
uneiunei vieți plăcute în afara muncii. Nu este deloc ușor, dar 
merită fiecare moment.

În acest timp petrecutîn România, am reuțit să abordez 
mai ușor proiecte lecomplexe, care mi s-au părut puțin 
copleșitoare în primă etapă. Dar mai mult decât atât, am 
reconfirmat importanța și valoarea construirii unor 
relații de încredere și de încredere cu colegii/membrii 
echipei, creând o atmosferă sigură pentru ca subiectele 
să fie comunicate deschis și problemele rezolvate în 
cadrulcadrul echipei, într-un mod care să protejeze toți 
membrii echipei în loc de a căuta vinovaţi şi modalităţi de 
a-i pedepsi. Cred că doar într-un astfel de mediu de lucru, 
oamenii pot fi motivați să dea tot ce au mai bun, să se 
bucure de ceea ce fac și să fie mândri de 
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compania/echipa în care se află. Pe lângă experiența 
mea profesională în domeniul infrastructurii feroviare 
din România, am avut plăcerea de a mă angaja într-un 
program EMBA româno-canadian de doi ani, organizat 
de ASE/BBS și UQAM. Aceasta a fost o experiență destul 
de valoroasă, atât din punct de vedere educațional, cât și 
personal, deoarece am avut ocazia să avem cunoștințe 
împărtășiteîmpărtășite de cei mai stimați profesori din ambele 
universități din București și Montreal. În plus, am întâlnit 
oameni minunați, inteligenți, ambițioși și creativi care 
lucrează în diverse ramuri ale industriei, cu care am 
construit prietenii frumoase. Situația de pandemie 
globală ne-a creat un pic de probleme în ultimul 
semestru al programului, cu sesiuni extinse de weekend 
onlineonline și, din păcate, nu ne-a permis să mergem pentru o 
vizită de studiu atât de așteptată la UQAM din Montreal. 
Dar una peste alta (și sunt sigur că vorbesc în numele 
tuturor colegilor mei) am fost foarte fericiți și 
recunoscători când am absolvit și am reușit să 
improvizăm o mică ceremonie de sărbătoare în 
octombrie 2021 (respectând toate regulile de restricție 
COVID la timp).COVID la timp).

Ca un comentariu general în acest sens, aș recomanda 
cu căldură orice fel de studii internaționale EMBA sau 
programe similare, care se potrivesc cu interesele și 
capacitățile indivizilor și poate chiar să le întindă puțin. 
După părerea mea, aduc o experiență valoroasă de 
învățare oamenilor care au deja o experiență de lucru 
solidă. Își extind perspectiva și percepția asupra 
oportunitățiloroportunităților de afaceri, stimulează creativitatea și 
gândirea ”out of the box”. În plus, ele susțin dezvoltarea 
personală a fiecărui individ, ceea ce văd și un beneficiu 
foarte important.

După încheierea contractului meu în România, călătoria 
mea profesională continuă în Germania, unde mă alătur 
departamentului R&D al unității de afaceri ITS al Siemens 
Mobility în aprilie 2021 ca șef comercial al 
departamentului la nivel global. În ceea ce privește 
ultimii ani ai carierei mele în Siemens, rămân în domeniul 
managementului traficului, cu toate acestea, de data 
aceasta,aceasta, accentul se trece la soluții de management al 
traficului rutier urban și interurban în loc de 
infrastructura feroviară. Și, în plus, am șansa de a afla 
mai multe despre subiectele agile, scrum și SAFe, 
relevante pentru cercetarea și dezvoltarea de produse 
(atât hardware, cât și software) care permit gestionarea 
inteligentă, sigură și durabilă a traficului în orașe și pe 
drumurile din jurul orașului. lume.drumurile din jurul orașului. lume.

Între timp, departamentul nostru ITS (Intelligent Traffic 
Management Systems) a trecut printr-un proces de 
reorganizare, adică a fost transformat din organizația 
globală Siemens Mobility într-o entitate juridică separată, 
cu un nou nume – Yunex Traffic; și, de la 1 iulie 2022, tot 
cu un nou proprietar, holdingul italian Atlantia. Această 

schimbare de proprietate reprezintă o etapă 
semnificativă pentru întreaga companie ITS/Yunex, care 
se așteaptă să permită un impact pozitiv pe piață în 
viitorul apropiat. Cu siguranță, activitățile de pregătire 
pentru separarea și schimbarea proprietății au afectat și 
dinamica noastră zilnică de afaceri și activitățile din 
ultimul an.
PePe lângă procesul de reorganizare, acest nou rol global 
(de responsabilitate) mi-a extins în mod firesc 
comunicarea și colaborarea cu colegi din diferite regiuni, 
cum ar fi Marea Britanie, SUA, India, Cehia, Spania, China 
etc. M-am trezit bucurându-mă foarte mult de aceste 
multiple interacțiuni culturale și colaborări și, din nou, 
recunoașterea valorii de afaceri de a stabili relații de 
încredereîncredere și de încredere, colaborare și comunicare, 
peste granițele țării, într-un mediu de afaceri online mai 
prezent.

Câteva cuvinte despre traficul Yunex:

Yunex Traffic este lider global al tehnologiei inteligente 
de management al traficului. Oferă cel mai larg 
portofoliu de soluții end-to-end pentru controlul și 
managementul adaptiv al traficului, automatizarea 
autostrăzilor și a tunelurilor, precum și soluții inteligente 
pentru V2X și taxare de pe piață. Cu peste 3.100 de 
angajați în întreaga lume, permite orașelor, autorităților 
dede autostrăzi și operatorilor de mobilitate să facă rețelele 
rutiere și flotele inteligente, să sporească siguranța și să 
crească valoarea în mod durabil pe parcursul ciclului de 
viață. Acesta operează pe piețele din Europa, Marea 
Britanie, America de Nord și de Sud, Asia și Australia.

R: Care sunt principalele tendințe in industria in care 
activezi, la nivel local dar si european si global?

MS: Piața globală de management al traficului se află 
într-o fază de creștere care este susținută de creșterea 
populației urbane, creșterea numărului de vehicule și 
infrastructura insuficientă, creșterea problemelor de 
congestionare a traficului, creșterea preocupărilor legate 
de siguranța publică, inițiative guvernamentale pentru 
gestionarea eficientă a traficului și dezvoltarea orașelor 
inteligente în multe părți a lumii.inteligente în multe părți a lumii.
Majoritatea jucătorilor de pe piață au adoptat strategii de 
creștere prin activități de fuziuni și achiziții, diferite tipuri 
de parteneriate și colaborări, precum și prin lansări de 
noi produse inovatoare pentru a-și extinde ofertele de 
afaceri și a-și lărgi baza de clienți.
Accentul principal este furnizarea de soluții care 
gestionează comportamentele de trafic în timp real prin 
utilizarea rețelei de tehnologii. Aceste tehnologii includ 
senzori, camere inteligente, GPS, etc. care permit un flux 
fluid al traficului, care în cele din urmă ajută la reducerea 
aglomerației și a problemelor majore de trafic. Se 
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estimează că Europa deține cea mai mare cotă a pieței de 
management al traficului, urmată de regiunile SUA și 
Asia Pacific.

R: Care sunt principalele oportunități pe care le vezi 
pe viitor în industria în care activezi?

MS:MS: Toți factorii menționați anterior care contribuie la 
creșterea generală a pieței sunt, după părerea mea, 
principalele oportunități care modelează viitorul 
industriei de management al traficului la scară globală. 
Toate cele patru segmente de afaceri care există în 
prezent vor rămâne relevante în viitor, oferind o 
abordare holistică a infrastructurii de transport, probabil 
cu un nivel ușor diferit de investiții alocat între ele:cu un nivel ușor diferit de investiții alocat între ele:
1) Soluții de management al traficului precum 
semnalizare inteligentă, analiză și supraveghere a 
traficului, ghidare rutieră și optimizare a rutei
2) Componente hardware cum ar fi plăci de afișare, 
senzori, camere de supraveghere
3) Servicii de consultanță, instalare și integrare, suport și 
întreținere
4) Sisteme adaptive de control al managementului 
traficului, managementul controlului traficului urban, 
modelarea predictivă a traficului, detectarea 
incidentelor, sistemele de management de mediu și alte 
sisteme de management al traficului

OO altă oportunitate importantă pentru creșterea 
industriei de management al traficului este legată de 
Mobility as a Service (MaaS). Acest concept transformă 
soluțiile de transport către un serviciu la cerere. În loc ca 
persoanele fizice să dețină și să opereze propriile 
vehicule, furnizorii MaaS oferă opțiuni de transport 
atunci când și unde utilizatorul le solicită. În acest caz, 
Yunex,Yunex, precum și alte companii de gestionare a traficului, 
lucrează pentru a crea un punct de contact pentru 
utilizatorul rutier, oferind o aplicație pentru toate 
modelele, toate ofertele de mobilitate și toate plățile și 
rezervările.

Toate aceste soluții inteligente nu ar putea fi posibile fără 
utilizarea noilor tehnologii precum cloud computing, 
dispozitive edge și AI, comunicații Wi-FI/5G, care permit 
procesarea algoritmilor complecși și a datelor în timp 
real, în cele mai optime configurații și internet rapid. 
comunicare.

R:R: Care au fost și poate mai sunt principalele 
provocări întâmpinate de industria în care activezi 
de-a lungul pandemiei? A reprezentat pandemia 
doar o provocare sau a fost și o oportunitate? În ce 
fel?

MS:MS: Provocările bine cunoscute apărute în timpul 
pandemiei de COVID19, care au afectat puternic 
economiile și industriile de pe tot globul, sunt, de 

asemenea, relevante pentru domeniul industriei de 
gestionare a traficului:
a) creșterea nivelului general al costurilor, rate mai mari 
ale inflației, costuri salariale mai mari care trebuie să 
compenseze creșterile generale ale prețurilor pentru a 
păstra angajații
b)b) încetinirea pieței și ratele ridicate de îmbolnăvire, 
lacune și reduceri în activitățile operaționale, transferând 
astfel veniturile către perioade ulterioare
c)c) scăderi generale în lanțul de aprovizionare, întârzieri 
de livrare, creșteri ale costurilor, indisponibilitatea 
componentelor critice ale produsului; provocând atât 
riscul financiar, cât și reputațional, de penalități ale 
clienților pentru nelivrare sau livrare întârziată
d)d) clienții reticenți să accepte o parte din creșterea totală 
a costurilor din partea lanțului de aprovizionare, ceea ce 
duce la marje de profit mai mici ale companiei în 
comparație cu cele standard prepandemice

Pe lângă aceste provocări macroeconomice generale, 
mai aveam câteva care erau specifice companiei:
e)e) lipsa personalului calificat de lucru pe teren - 
tehnicieni de service și personal de instalare pe șantier 
(mulți oameni nu mai doresc să lucreze pe teren, din 
cauza riscului de infectare cu COVID, dar preferă 
alternative de muncă la domiciliu)
f)f) Piața dezvoltatorilor SW a devenit și mai globalizată, 
crescând posibilitățile de angajare pentru dezvoltatorii 
SW calificați, permițându-le să aleagă locurile de muncă 
cele mai bine plătite oriunde în lume, devenind astfel 
independenți de standardele lor locale ale pieței muncii 
-> acest lucru provoacă fluctuații mari a experienței și 
dezvoltatori SW cu înaltă calificare, care nu pot fi păstrați 
cucu ușurință decât dacă li se oferă o creștere substanțială 
a nivelului salarial

R: Cum a schimbat pandemia modul de lucru în 
companii (compania ta sau alte exemple pe care le 
cunoști)? Work from home sau work from anywhere 
vor deveni modele funcționale și pentru viitor? De ce 
da, de ce nu?

MS: Ca și pentru multe companii din întreaga lume, și în 
Yunex, conceptul de lucru la domiciliu a devenit un nou 
standard de lucru („noul normal”) în ultimii 2 ani. De cele 
mai multe ori, restricții severe (măsuri 3G și altele 
asemenea) au fost incluse în majoritatea locațiilor 
companiei din întreaga lume, iar munca s-a făcut în mod 
predominant de acasă, ori de câte ori a fost posibil. Cu 
câtevacâteva luni în urmă, compania a comunicat oficial 
conceptul de lucru flexibil, care permite angajaților să își 
combine timpul de lucru atât la birou, cât și de acasă cc 
50%:50%. Cel mai probabil, acest model va continua mai 
mult timp în viitor, deoarece s-a dovedit a fi o soluție 
eficientă atât pentru companie, cât și pentru angajați. 
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preferat o structura organizatorică slabă decât una 
piramidală și de asemenea este de dorit evitarea 
efectului sylos între diferitele departamente 
organizaționale.

ValorileValorile companiei trebuie comunicate într-o manieră 
clară și transparentă angajaților. În plus, inițiativele și 
obiectivele strategice trebuie să fie în concordanță cu 
valorile companiei. Odată atinse, obiectivele și succesele 
companiei ar trebui sărbătorite.

NuNu în ultimul rând, pe măsură ce oamenii determină 
comportamentul organizațional, selecția angajaților ar 
trebui făcută astfel încât să meargă pentru oameni care 
împărtășesc aceleași valori ca cele prioritizate de 
companie.

R:R: Care este revista de business/site-ul de știri 
economice pe care o/îl consulți în mod frecvent? De 
ce? Ce consideri că lipsește din piața actuală de 
media economică?

MS:MS: Nu am preferințe speciale față de o anumită revistă 
sau site de știri economice, pe care le consult în mod 
regulat. În funcție de interesul față de un anumit subiect, 
găsesc informații utile din diferite surse de internet, 
LinkedIn, articole Harward Business Review și multe 
altele. În ultimul timp, citesc mai multe despre cele mai 
recente tendințe în organizațiile DevOps și FinOps și 
despredespre conceptele agile aferente care sunt relevante 
pentru organizația DevOps în care lucrez în prezent.

R: Sfat! Ce ai da mai departe ca lecție de business?

MS: Totul în muncă, ca și în viață, este un proces constant 
de învățare, indiferent de experiența anterioară, 
indiferent de vârstă. Și, cu cât mai devreme înțelegem și 
acceptăm acest fapt; mai puțin supărătoare, mai 
distractivă și mai plăcută va fi călătoria noastră. Fii curios, 
fii autentic și fidel cu tine însuți, fii gata să greșești și să 
nu știi totul, fii deschis să înveți. Iubește ceea ce faci și nu 
iei viața/munca prea în serios.iei viața/munca prea în serios.

R: Recomandă 3-5 cărți pe care ar trebui să le citească 
un profesionist! De ce?

MS: Personal, îmi place foarte mult să citesc cărți și să 
ascult podcasturi și/sau discuții TED ale unor autori 
moderni precum Adam Grant, Brene Brown, Simon 
Sinek, care sunt considerați în zilele noastre drept 
creatori de tendințe pentru noi abordări de leadership 
mult mai umane. Acești autori aduc subiecte „soft” în 
lumina fazei de afaceri. Ei scriu, vorbesc și aduc mai 
multămultă atenție subiectelor precum empatia, 
vulnerabilitatea, curajul de a fi autentic și imperfect, 
locuri de muncă semnificative, conducere 
umilă/servitoare, importanța sănătății mintale, 

conștientizarea emoțională și inteligența emoțională etc 
și le îmbină frumos cu cele moderne concepte 
organizaționale și de conducere. Nu le văd ca contrazice 
(cu) strategiile generale de afaceri, ci mai degrabă aduc 
noi perspective asupra modului în care aceste strategii 
pot fi implementate într-un mod mai uman și, prin 
urmare, le completează, într-o anumită măsură.

Exemple de cărți:Exemple de cărți:

- Liderii mănâncă ultimii, Începeți cu de ce – Simon 
Sinek
- Dă și ia, Gândește-te din nou – Adam Grant
- Îndrăznește să conduci – Brene Brown
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  Vă invităm să citiți un interviu cu Adrian Stoica, CFO și Managind Director Siemens Mobility 
România – este un interviu care chiar nu trebuie ratat – o gândire strategică a unui executiv care 
conduce un business matur și consolidat și ale cărui opinii ar trebui să fie reper pentru mulți 
lideri de business
  Despre digitalizare: ”Guvernele nu sunt pregătite din punct de vedere tehnologic, infrastructural 
pentru situații extreme care afectează miliarde de oameni simultan. Mai pregătite pentru a-și 
sprijini clienții s-au dovedit unele corporații”

Reporter (R): Adrian Stoica este CFO și Managing 
Director al Siemens Mobility România, una dintre 
companiile fanion prezente în România. Ce ne poți 
spune despre omul Adrian Stoica și despre compania 
pe care o conduci?

Adrian Stoica (AS): Adrian Stoica (AS): Există un element care mă definește 
în totalitate și fără de care nu aș fi ajuns astăzi să dețin 
funcția de CFO și Managing Director în cadrul echipei 
Siemens Mobility România și de asemenea, fără de care 
nu aș fi acumulat experiența pe care o port cu mine zi de 
zi și anume pasiunea si dăruirea pentru meseria pe care 
mi-am ales-o. Ele au fost startul pentru toate lucrurile 
carecare mi s-au întâmplat de-a lungul anilor de profesie. Din 
ziua în care m-am alăturat aproape cu 10 ani în urmă, 
echipei de ingineri specializați în infrastructură feroviară 
și material rulant, pasiunea și entuziasmul s-au extins 
natural către acest domeniu care mă face să simt că am 
cea mai bună meserie din lume.

Am pornit pe acest drum cu Facultatea de Management 
din cadrul Academiei de Studii Economice din București, 
completată mai târziu cu un MBA Româno-Canadian în 
cadrul aceleiași Universități, fapt care m-a ajutat sa 
acumulez informații mai mult decât necesare despre 
conducerea unei companii.

PePe parcursul anilor, am reușit să înmagazinez în 
portofoliu o experiență de 17 ani în cadrul grupului de 
companii Siemens. Am ocupat funcții importante de 
conducere atât în România cât și în Austria, unde 
întotdeauna am avut ca obiectiv principal oferirea de noi 
perspective asupra modelului de afaceri al organizației și 
să aduc îmbunătățiri constante proiectelor de 
infrastructură.infrastructură. De 4 ani ocup poziția de CFO și Managing 
Director în echipa Siemens Mobility România, unde îmi 
exercit rolul de a construi strategii cât mai eficiente 
pentru soluționarea provocărilor întâlnite în domeniul 
transportului feroviar. Siemens Mobility este o companie 
administrată separat de Siemens AG. În calitate de lider 
în domeniul soluțiilor de transport de peste 160 de ani, 

Siemens Mobility își inovează constant portofoliul în 
domeniile sale principale: material rulant, automatizare 
și electrificare feroviară, sisteme la cheie, sisteme 
inteligente de trafic, precum și servicii conexe. Prin 
digitalizare, Siemens Mobility permite operatorilor de 
mobilitate din întreaga lume să facă infrastructura 
inteligentă, să crească valoarea în mod durabil pe 
parcursulparcursul întregului ciclu de viață, să îmbunătățească 
experiența pasagerilor și să garanteze disponibilitatea. În 
anul fiscal 2021, care s-a încheiat la 30 septembrie 2021, 
Siemens Mobility a înregistrat venituri de 9,2 miliarde de 
euro și a avut aproximativ 39.500 de angajați la nivel 
mondial. 

R: Care sunt principalele tendințe in industria in care 
activezi, la nivel local dar si european si global?

AS: Principala tendință este de creștere a domeniului. 
Tehnologiile de transport care să asigure un nivel ridicat 
de fiabilitate și care să se conformeze simultan cerințelor 
contextului climatic reprezintă viitorul, atât în Europa, și 
mai ales la nivel global. 

DateleDatele arată o creștere a interesului autorităților și al 
companiilor de a investi în infrastructura de transport, 
pentru a-și maximiza capacitățile prin optimizarea 
mobilității. Cu cât o entitate economică sau politică își 
transportă mai repede și mai sigur bunurile dintr-un loc 
într-altul, cu atât va avea o productivitate mai bună și o 
consolidare mai eficientă a întregii activități. Pentru a 
reuși,reuși, este crucial să fii prezent într-un loc, la momentul 
potrivit. Doar cu un grad ridicat de mobilitate poți realiza 
acest fapt. Oportunitățile există și vor apărea mereu. 
Cum ajungi la ele? Aici este gradul ridicat de dificultate. 
În ziua de astăzi, valoarea nu mai este definită prin 
destinația pe care o poți atinge, ci de viteza cu care o poți 
face. Așadar, mobilitatea reprezintă un domeniu de 
viitor, deoarece crește exponențial șansele de succes, 
bunăstare și profit.

R: Care sunt principalele oportunități pe care le vezi 
pe viitor in industria in care activezi?

AS:AS: Oportunitățile principale reies din cursa digitalizării 
care a reînceput și care va ajunge la apogeu în câțiva ani. 
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Geopolitica, sferele de influență și balanțele de putere 
sunt profund modificate de către nivelul de 
tehnologizare. Datorită acestui fapt, infrastructura 
redevine o prioritate pentru mulți actori naționali și nu 
numai, deoarece și piețele s-au schimbat profund. 

UnUn alt aspect se referă la crizele din ultimii ani, care au 
demonstrat că guvernele nu sunt pregătite din punct de 
vedere tehnologic, infrastructural pentru situații extreme 
care afectează miliarde de oameni simultan. Mai 
pregătite pentru a-și sprijini clienții s-au dovedit unele 
corporații. Faptul că statele au realizat acest decalaj 
dintre capacitatea lor de reacție și gravitatea 
potențialelorpotențialelor problemele socio-economice, reprezintă o 
oportunitate de dezvoltare a digitalizării și mobilității. 

Doar prin prioritizarea sectoarelor care contează, statele 
vor reuși să rămână competitive și să asigure bunăstarea 
cetățenilor. De exemplu: criza lanțului de aprovizionare a 
avut un impact major asupra activităților economice la 
nivel mondial și a afectat fiecare individ. Resimțim și 
acum efectele problemelor de acest tip, în inflație, 
scumpiri, limitări ale producției. Există cerere în creștere 
pentru orice, dar blocajele fac imposibilă livrarea. pentru orice, dar blocajele fac imposibilă livrarea. 

Problema este că acest tip de sincope pot apărea 
oricând, deoarece întreg sistemul economic global este 
bazat pe incertitudini. Așadar, într-o lume incertă, vor 
reuși doar companiile pregătite, care vor livra în mod cert 
excelența chiar și în cele mai neașteptate situații globale 
sau regionale. Cred că Siemens Mobility este o astfel de 
companie.

R:R: Care au fost și poate mai sunt principalele 
provocări întâmpinate de industria în care activezi 
de-a lungul pandemiei?

AS:AS: Pandemia a reprezentat un moment important 
pentru a observa unghiurile mai puțin vizibile  din 
strategia noastră sau din modul în care conducem acest 
business. Bineînțeles că a fost o provocare, deoarece 
atunci când contextul se schimbă, în cele mai multe 
cazuri trebuie gândite și implementate acțiuni noi. 
Provocările înseamnă, pentru o companie flexibilă și 
adaptabilă,adaptabilă, cercetare, îmbunătățire, maturizare și 
evoluție.
 
Principalele dificultăți s-au referit la nevoile clienților 
noștri. Acestea s-au schimbat temporar ca formă, dar nu 
ca esență. Oferind soluții de mobilitate într-o lume care a 
stat pe loc, în izolare, câteva luni - un an, am resimțit 
nevoia de a extinde sau transforma activitatea noastră. A 
trebuit să ne adaptăm schimbărilor care au avut loc în 
prioritățile clienților noștri. Bineînțeles că am încercat, și 
cifrelecifrele arată că am reușit, să ne orientăm pe noile 
îngrijorări și cerințe în activitatea noastră.  

R: Cum a schimbat pandemia modul de lucru în 
companii (compania ta sau alte exemple pe care le 
cunoști)? Work from home sau work from anywhere 
vor deveni modele funcționale și pentru viitor? De ce 
da, de ce nu?

AS:AS: Pentru Siemens Mobility, „work from home” sau 
„work from anywhere” făceau parte din abordarea New 
Normal încă dinainte de începerea pandemiei. Ne-am 
dorit mereu să le oferim angajaților noștri flexibilitate și 
mobilitate când vine vorba de muncă, deoarece acestea 
sporesc performanța și implicarea. Nu este o condiție a 
succesului să stai la birou opt ore pe zi, cinci zile pe 
săptămână.săptămână. Dimpotrivă. Cel mai important pentru 
oameni este să aibă control asupra activității lor și mai 
multe opțiuni. 

Cred că au fost multe companii care s-au adaptat cu 
succes la provocările pandemiei și cred că acest model 
„work from home/ anywhere” poate fi extrem de util, 
dacă este bine implementat. Sunt sigur că viitorul va fi 
echilibrul dintre munca de acasă și cea de la birou, 
deoarece ambele au avantaje și dezavantaje. De 
exemplu: unii colegi se pot concentra mai bine de la 
birou,birou, iar alți colegi sunt foarte productivi dimineața, dar 
își pierd energia în trafic sau parcurgând drumul de o oră 
sau două până la birou. 

Aceste modele s-au dovedit deja funcționale și cred că 
vor fi adoptate de multe companii, deoarece vor 
reprezenta un standard de diferențiere pe care viitori 
angajați îl vor lua în calcul când vor alege o companie în 
defavoarea alteia. Cred că o schimbare de mediu are 
mereu rezultate pozitive asupra muncii, dacă se 
realizează la un interval potrivit.

R:R: Pandemia, război și criză economică în același 
timp. Ce decizii ai luat sau ai lua în compania ta 
pentru a face față provocărilor actuale? De ce? În 
opinia ta, cum putem reduce impactul acestor 
provocări la nivel de companie?

AS:AS: Provocările actuale se referă în principal la 
așteptările clienților și partenerilor. Aceștia au nevoie ca 
noi să fim un partener de încredere, pe care se pot baza, 
indiferent de dificultățile existente. Acest fapt înseamnă 
o necesitate de a reuși să fim relevanți când ceilalți au 
nevoie de noi să performăm la cel mai înalt nivel. 
PutemPutem reduce impactul acestor provocări devenind din 
ce în ce mai utili pentru clienți și parteneri, oferind soluții 
corecte, adaptate la prezent și muncind la capacitate 
maximă. Totodată, capitalul uman este crucial în astfel 
de momente. O echipă foarte bună se construiește în ani 
de zile, dar asigură o gestionare aproape perfectă a 
situațiilor problematice. Bineînțeles că aceste probleme 
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au afectat și compania noastră, dar am știut mereu ce 
este de făcut: centrarea pe cei care depind de noi și 
menținerea unei echipe de profesioniști. Situațiile 
complicate de orice tip de natură impun aceeași soluție 
universală și anume să devii mai bun.

R:R: Care sunt principalele provocări și oportunități 
aduse de procesul accelerat de digitalizare adus în 
prim plan de evoluția din ultimii ani (pandemia)?

AS:AS: Cea mai mare provocare a dezvoltării tehnologice a 
fost mereu înțelegerea cuprinzătoare a efectelor pe care 
le va avea tehnologia asupra oamenilor și asupra 
intereselor și drepturilor lor. Sunt multe exemple unde 
dezvoltarea accelerată aduce prejudicii intereselor și 
libertăților indivizilor deoarece nu există reglementări 
sau date suficiente despre efectele complete ale unei 
tehnologiitehnologii asupra societății. Aceasta este cea mai mare 
provocare a tehnologiei: niciodată nu poți anticipa în 
totalitate în ce se va transforma și cum va fi folosită. 

Firește ca digitalizarea are multe implicații pozitive, în 
primul rând în calitatea vieții oamenilor și aduce după 
sine multe oportunități. De exemplu, un pas important 
pentru reducerea aglomerației în cele mai importante 
centre urbane din Romania și a nivelului de poluare este 
asigurarea unei alternative viabile la transportul auto 
individual prin crearea unui sistem de transport public 
inteligent,inteligent, bazat pe soluții digitalizate. Aceste soluții 
permit economii semnificative, deoarece eficientizarea 
rutelor permite operarea mai multor trenuri pe o rută, 
fără a fi nevoie de construirea unor linii noi. De 
asemenea, renunțarea la semnalele convenționale 
aduce după sine o reducere semnificativă a costurilor de 
întreținere. În acest fel, digitalizarea oferă oamenilor mai 
multmult timp liber, aer curat și un transport accesibil ca preț, 
eficient și predictibil.

R: Care sunt reperele care te ajută să dezvolți o 
cultură organizațională stabilă și o atmosferă de 
lucru prietenoasă?

AS: În primul rând, pentru a dezvolta o cultură 
organizațională stabilă este necesar să cunoști foarte 
bine identitatea organizației și scopurile ei. Din acestea 
pornesc celelalte trăsături. Dar pentru a cunoaște cine 
este organizația ta, ai nevoie să înțelegi foarte bine 
persoanele cărora te adresezi prin activitatea ta. Este 
vorba despre clienți, parteneri, asociați, furnizori, toate 
părțilepărțile implicate. Având aceste date, îți poți răspunde la 
întrebările: „cine trebuie să fim astăzi?” și „cine va trebui 
să devenim mâine?”. Răspunzând la aceste întrebări, poți 
armoniza cultura organizațională, mesajele cheie, 
valorile pe care le transmiți angajaților și poți selecta și 
forma eficient noii colegi. În ceea ce privește atmosfera 
de lucru prietenoasă, aceasta este o necesitate. Nu 
putemputem performa într-un mediu ostil și nu le putem cere 

angajaților să aibă rezultate într-un mediu toxic. Este 
imposibil. 

PentruPentru a crea o cultură stabilă, echipa de management la 
cel mai înalt nivel trebuie să identifice permanent și chiar 
să testeze climatul organizațional și care sunt cele mai 
performante, adaptate la context și potrivite valori 
pentru acea companie. Se poate întâmpla ca un 
departament să aibă rezultate mai bune și constante în 
comparație cu altul. În această situație, managementul 
trebuietrebuie să afle ce stă la baza acestui succes și să afle dacă 
extinderea modelului ar avea rezultate pozitive sau nu. 
Cultura organizațională omogenă și stabilă este 
asigurată prin faptul că depunem eforturi ca oamenii 
potriviți să lucreze alături de noi și să ne perfecționăm 
constant, împreună. 

Pentru a menține un mediu prietenos, încerc mereu să 
subliniez că aproape nimic nu trebuie să fie personal în 
contextul profesional. Lucrăm în cadrul unei afaceri de 
top. Factorii externi sunt obiectivi. Aproape totul este 
obiectiv când ne gândim la performanță. Divergențele 
personale sunt imposibil de evitat, dar trebuie limitate. 
Sunt mulți factori care contribuie la neînțelegeri, dar cred 
căcă cea mai mare problemă este că membrii organizației 
renunță la chestiunile obiective și trasează indicatori 
personali, scopuri și obiective personale. Eu aleg și îmi 
încurajez colegii să se trateze fiecare de pe poziția de 
expert în domeniul său, pe aria sa. 

Este de înțeles că uneori petrecem mai mult timp la 
muncă decât acasă și tindem să luăm totul personal, dar 
locul de muncă trebuie să fie un mediu caracterizat de 
profesionalism, bune maniere, respect reciproc și o 
oarecare distanțare față de impulsuri și conflict. Cred că 
atunci când intri în birou trebuie să renunți la bagajul 
personal și, pe cât posibil, să te detașezi de viața 
personală. personală. 

R: Sfat! Ce ai da mai departe ca lecție de business?

AS: Cea mai importantă lecție de business este aceea că 
o entitate economică nu va reuși să obțină profituri sau 
să reziste în piață decât dacă găsește acel ceva pe care 
nicio altă entitate nu îl poate face la fel sau nu îl poate 
oferi. Altfel spus, cele mai importante întrebări sunt: „cui 
pot oferi ceva unic sau rar?” și „ce le pot oferi eu acelor 
grupuri?” Este important să te gândești la toate 
persoanelepersoanele cărora ai vrea să te adresezi prin activitatea 
ta și la cum ar putea fi îmbunătățite sau transformate 
complet lucrurile pe care le vor. Apoi trebuie să înțelegi 
dacă ai putea să le oferi mai mult sau mai bine decât 
primesc deja, și în ce fel ai putea realiza acest fapt. Există 
două căi: identificarea publicului ideal pentru o soluție 
sau găsirea soluției ideale pentru un public. În ambele 
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cazuri vorbim despre un business care va reuși. Succesul 
constă atunci, în a găsi segmentul de piață potrivit și de a 
oferi valoarea pe care nimeni altcineva nu o poate livra 
acum sau peste câțiva ani. 

TinerilorTinerilor le-aș spune că este foarte important să 
înțeleagă din timp ce le pot oferi ei celorlalți. Trebuie să 
se întrebe: „ce lipsește în această lume și pot completa 
eu?”, așa vor genera valoare acolo unde nu există, sau „ce 
poate fi transformat în ceva mai bun și eu am viziunea 
potrivită pentru aceasta?”, așa vor genera valoare 
adăugată. Valoarea este cheia succesului economic și 
social.social.

Bineînțeles, mimetismul este o cale mai accesibilă și mai 
rapidă către succes decât inovația. Dacă ești foarte bun 
în a oferi ceva ce deja există în piață ca soluție, vei avea 
șanse de succes deoarece competiția pe același segment 
și pe același produs aduce beneficii pentru toate părțile 
implicate. Așa că, tinerilor, dacă vă pricepeți la ceva, nu 
ezitați să faceți ce deja fac alți oameni de succes, din 
teamateama de a nu fi originali, deoarece competiția prinde 
bine oricui și dezvoltă domeniul exponențial. Activitatea 
ta va fi originală, deoarece este realizată și transformată 
de către personalitatea și viziunea ta, deși pornește din 
ideea sau activitatea altcuiva. 

Este loc pentru toată lumea, iar dacă nu aveți loc, 
faceți-vă loc. Cum? Fiind orientați pe viitor, pe mai mult, 
pe mai bine, pe mai rapid. E datoria voastră să optimizați 
lumea în care veți crește, pentru că voi simțiți cel mai 
bine decalajul dintre ce este și ce ar putea fi.

SuntSunt de părere că, principalul factor care unește o 
comunitate și care, de asemenea, îi dă sens, este scopul. 
Atunci când știi unde te îndrepți și care îți sunt 
așteptările, lucrurile în jurul tău capătă sens și se 
dezvoltă la intensitate maximă. În mediul de business, 
este necesar să faci lucrurile să se întâmple și nu este 
neapărat o lecție, ci mai degrabă este un obiectiv după 
carecare să ne ghidăm. În companii, liderul își asumă cu 
interes și rolul de execuție, astfel că este important să ai 
o atitudine constantă și să fii deschis la schimbare, încât 
obiectivele stabilite să fie transpuse in proiecte. Consider 
că este singura, dar și sigura cale generatoare de 
rezultate. În business, strategia bine gândită în lipsa 
acțiunii exemplare este o pierdere de timp și o irosire a 
capacitățiicapacității unei echipe de a conduce compania către 
rezultate maxime. 

Cred cu tărie că și deschiderea la schimbare reprezintă o 
cale de acces spre eficiență și rezultate favorabile. În 
zilele noastre și în ritmul alert cu care lucrurile iau 
amploare în jur, să aspiri la schimbare nu doar că este o 
lecție, ci este o lecție obligatorie ce trebuie să stea în 
mintea tuturor celor care își doresc dezvoltarea 
continuă.  

R: Recomandă 3-5 cărți pe care ar trebui sa le citească 
un profesionist! De ce?

AS:AS: Sunt foarte multe cărți de actualitate care reprezintă 
surse bune de cunoaștere, dar de multe ori simt nevoia 
să mă întorc la autorii cu care am crescut și nu neapărat 
care au legătură cu domeniul meu, cum ar fi Good to 
Great al lui Jim Collins. Cred că, învățând în permanență, 
îți poți deschide cu lejeritate ușa către noi oportunități. În 
domeniul tehnologiei și al digitalizării, procesul de 
schimbareschimbare este întotdeauna prezent, astfel că, o minte 
antrenată prin învățare va face față cu brio provocărilor 
complexe. 

Cu siguranță, pe lista de activități a unui lider trebuie 
inclusă aprofundarea în permanență, fără de care multe 
dintre personalitățile marcante nu ar fi ajuns să deprindă 
roluri cruciale într-un mediu de business. Pentru a excela 
într-un domeniu precum tehnologia, resursele care stau 
la bază sunt învățarea continuă, disciplina și 
perseverența, din punctul meu de vedere, acțiuni care 
fac diferența și te țin stabil pe parcursul drumului.  fac diferența și te țin stabil pe parcursul drumului.  

Cărțile pe care le recomand oricui dorește să se dezvolte 
sunt: 

„Good to Great”, o carte de business,  scrisă de către Jim 
Collins. Aceasta este o carte despre performanța 
managementului și managementul performanței, 
explicată într-un mod care aduce efectiv atenția asupra 
rezultatelor pe termen lung.   
OO altă carte se numește „Homo Deus”, scrisă de Yuval 
Noah Harari, o carte despre istoria  și despre viitorul 
omenirii. Un vizionar care ne aduce în prim plan o 
versiune posibilă a viitorului omenirii, unde digitalizarea 
are un rol important.
„„Liderii mănâncă ultimii”, scrisă de către Simon Sinek. 
O carte despre leadership, generații și people 
management.
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  Alina Dima are o viață de poveste: A cutreierat multe țări și continente și de 10 ani lucrează în 
Dubai, fiind în prezent Executiv în strategie corporativă la o instituție guvernamentală din Dubai
  Alina ne spune despre oportunitățile și efervescența pieței imobiliare din Dubai, despre cât de 
importantă este învățarea continuă și cultura organizațională
  Un sfat de business din Dubai: ”Conectează-te mereu cu minți asemenea ție, creează sinergii, 
construiește alianțe. Succesul e mai dulce atunci când e împărtășit, nimeni nu reușește de unul 
singur”

Reporter (R): Ai o carieră care a presupus călătorii 
peste mări și țări iar de patru ani ești Executiv în 
strategie corporativă la o instituție guvernamentală 
din Dubai. Care este povestea vieții tale, Alina Dima?

AlinaAlina Dima (AD): Ei... și uite așa capăt eu încă o șansă de 
a privi retrospectiv imaginea de ansamblu a unei 
călătorii.. zic eu interesantă, dar deloc lină a unei 
studente pe termen lung, cu frecvență asiduă la 
academia vieții. Specialitatea? Provocări si puzzle-uri 
internaționale. Durata? Nedeterminată ca timp, limitată 
doar de dorința de opri procesul de învățare, de 
experimentareexperimentare și de împărtășire cu studenți asemenea, 
curioși și pasionați neapărat. Împărtășesc cu voi frânturi 
din călătoria mea profesională cu mare drag și mă 
semnez simplu: Mihaela Alina Dima, student în anul 18.

Am purtat constant cu mine o valiză pregătită pentru 
următoarea destinație pe harta plină de cunoștințe 
acumulate atât din mediul academic 
romanesc/canadian, cât și de cele dobândite din 
interacțiunile cu medii de afaceri internaționale, 
incredibil de pestrițe, dar minunat de provocatoare.

ÎmiÎmi amintesc clar acel sentiment de bucurie pe care l-am 
simțit in momentul absolvirii Facultății de Științe 
Economice în Limbi Străine (azi FABIZ), din cadrul ASE. 
Ironia face că am simțit deopotrivă nevoia de a răspunde 
la o întrebare care nu a fost nicicând până atunci mai 
presanta: „Acum încotro?” Voiam sa descopăr lumea, să-i 
înțeleg diversitatea, să-i acumulez înțelepciunea, și mai 
importantimportant decât orice, să împletesc toate astea în modul 
cum eu puteam să aduc plus valoare prin contribuția 
mea în toate locurile cutreierate. 

Va mărturisesc cu sinceritate că m-am simțit extrem de 
norocoasă pentru expunerea de care am avut parte în 
cei 4 ani de studii în cadrul SELS- ASE București, având 
atât de mulți colegi care veneau din diferite colturi ale 
lumii. Tocmai de aceea am considerat utilă completarea 

studiilor cu un master în audit, contabilitate și 
informatica de gestiune în cadrul aceleiași universități, 
urmată de un program de EMBA romano-canadian, 
colaborare de excepție intre BBS si UQAM, Canada.
Am început așadar aventura de a construi o carieră cu un 
domeniu mult apreciat, care ne face diminețile mai 
frumoase tuturor: industria cafelei. 

EiEi bine, știm cu toții cum o cafea bună poate dărâma 
multe bariere dintre oameni și îi poate apropia, acesta 
fiind un ingredient fundamental pe care m-am bazat 
atunci când mi-am exercitat rolul de a dezvolta și extinde 
brandul pe scena internațională, în anii ce au urmat. Am 
înțeles cum piețele țintite nu seamănă deloc între ele și 
cum strategiile aplicate trebuie planificate și adaptate 
corespunzătorcorespunzător de fiecare dată când doream penetrarea 
unei piețe. 

Am înțeles cat era de fundamental să cunosc mai întâi 
cultura țării pe care o ținteam ca următoare piața de 
interes, regulile de eticheta în mediul social și de afaceri 
ce trebuiau respectate, ce conta pentru consumatori și 
cum de fiecare dată formula funcțională de avantaj 
competitiv trebuia adaptată la cerințele pieței respective. 
Probabil unul dintre puținele lucruri în comun în ceea ce 
priveșteprivește preferința consumatorilor de pretutindeni era 
faptul ca tuturor le făcea plăcere sa-si imagineze 
povestea din spatele licorii energizante, cu un strop de 
magie pentru visători. 

Cum eu eram total cufundată în poveste, am dus-o mai 
departe pe 3 continente, împreună cu gustul și mai 
presus de orice, cu experiența în sine de a savura o cafea 
ce transpune într-o ceașcă rezultatul a 150 ani de munca, 
amprenta mai multor generații în cadrul unei afaceri de 
familie italiene.

DupăDupă ani si ani, am poposit la un moment dat pe un 
târâm însorit, care mi-a devenit a doua casa în ultimii 10 
ani: Dubai, Emiratele Arabe Unite. Am zis inițial să stăm la 
o cafea și la o poveste, dar uite că am rămas sa clădesc, 
să prind rădăcini sau mai corect spus, tehnic vorbind, să 
mă las fermecată de mirajului dunelor de nisip. 
Natura-mi nomadă trebuia cumva hrănită și, tocmai din 
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acest motiv, am explorat alte domenii pe care să ajung să 
le îndrăgesc. Rând pe rând am cochetat cu industria 
auto, cea a turismului și mai apoi a serviciilor 
corporatiste. Este de-a dreptul fantastic cum peste 260 
de naționalități trăiesc, lucrează, se dezvoltă și prosperă 
într-un loc, totul într-o armonie perfectă.
UltimaUltima oprire în anul 18 al călătoriei mele profesionale: 
activez de aproximativ 4 ani în rolul de Executiv în 
Strategie Corporativă: Planificare și Performanta, în 
cadrul unei instituții guvernamentale. 
Tare-s curioasă să vedem următoarea oprire....

R: Care sunt principalele tendințe în industria în care 
activezi, la nivel local dar și european și global?

AD:AD: Dubai ,devenit cel mai cosmopolit oraș din lume, cu 
o populație de peste 83% rezidenți străini (Expați), este 
cunoscut multora ca fiind „capitala investițiilor din 
Orientul Mijlociu”, locul de întâlnire a nenumărate 
„business ventures” , oportunități multiple, cu lanțuri de 
franciza ce se deschid constant parcă peste noapte, cu 
proiecte îndrăznețe ce prind forma rapid și bat recorduri 
mondiale.mondiale. Topul celor mai importante industrii a căror 
evoluție merită urmărită îndeaproape: Imobiliare, 
Tranzacționări, Servicii, Turism, Ospitalitate.

Daca ne concentram pe prima categorie de exemplu, 
industria imobiliară, observăm că ea este într-o continua 
evoluție. Imobilele rezidențiale reprezintă așadar o 
prioritate pentru investițiile din piața internațională, iar 
motivul principal îl constituie numeroasele inițiative ale 
guvernului în această direcție, împreună cu nivelul 
crescut al venitului per capita. Exista un interes mărit 
pentrupentru proiectele „off plan”, în noi zone de interes pentru 
dezvoltatori, cum ar fi Dubai South, Dubai Hills, MBR City.

Se observă o creștere în toate segmentele pieței de 
imobiliare rezidențiale, în ciuda anumitor obstacole cum 
ar fi creșterea ratei dobânzii și consolidarea poziției 
dolarului pe piața valutara.

R: Care sunt principalele oportunități pe care le vezi 
pe viitor in industria in care activezi?

AD:AD: Se preconizează creșterea numărului de expați în 
Dubai, pe fondul contextului la nivel macro, reprezentat 
de instabilitate geopolitică, inflație și taxe majorate. De 
asemenea, guvernul continuă implementarea 
reformelor în privința încadrării în muncă, oferind 
profesioniștilor calificați condiții de relocare deosebit de 
atractive, și facilitând așadar creșterea profitabilității din 
investițiile viitoare în industria imobiliară.investițiile viitoare în industria imobiliară.

R: Care au fost și poate mai sunt principalele 
provocări întâmpinate de industria în care activezi 
de-a lungul pandemiei?

AD: Pentru a înțelege provocările întâmpinate de piața 
imobiliară în Emiratele Arabe Unite, trebuie să luam în 
considerare anumite particularități ale acesteia: în 
primul rând numărul mare de expați în raport cu cel al 
localnicilor, comparativ cu celelalte țări din zona. Expații 
au posibilitatea de a achiziționa imobile fie în regim de 
freehold, fie in regim de leasehold, ceea ce poate afecta 
decizia lor de a investi.decizia lor de a investi.

Principala provocare a industriei imobiliare în Dubai o 
reprezentă supraofertarea, chiar înainte de declanșarea 
pandemiei, prețurile medii de vânzare pentru imobilele 
rezidențiale în Dubai scăzând cu aproximativ 7% intre Q3 
2018 si Q3 2019. De asemenea, chiriile la imobilele 
rezidențiale au scăzut și ele cu aproximativ 9% in aceeași 
perioada. Problema supraofertării s-a agravat după 
răspândirearăspândirea pandemiei în Februarie 2020, creând așadar 
un mediu favorabil pentru cei care închiriau imobile 
rezidențiale in Q3 2020. Câștigătorii sezonului: Chiriașii!

R: Cum a schimbat pandemia modul de lucru în 
companii (compania ta sau alte exemple pe care le 
cunoști)? Work from home sau work from anywhere 
vor deveni modele funcționale și pentru viitor? De ce 
da, de ce nu?

AD:AD: Flexibilitatea pe care o oferă modelul de lucru „la 
distanță sau de acasă” este un simbol al încrederii pe 
care angajatorul o oferă angajaților săi. Este natura 
noastră umana ca atunci când știm că cineva are 
încredere în noi, nu vrem sa dezamăgim, deci livram mai 
mult și mai bine. Este o oportunitate fantasticp din care 
ambele parți au de câștigat. Angajatorul are acces la forța 
dede munca de pe o plajă mai largă de candidați, deci și 
filtrele de selecție pot fi mai exigente, crescând așadar 
calitatea talentului atras în companie, iar pe de alta parte 
candidații au parte de un echilibru mai bun între timpul 
personal și cel dedicat lucrului, ceea ce atrage după sine 
deseori creșterea productivității muncii.

R: A afectat războiul din Ucraina industria în care 
activezi? În ce fel? Care consideri că este cea mai 
potrivită atitudine a unui manager în situații 
imprevizibile ca aceasta? Cum putem pregăti 
compania pentru a face față unei situații cu impact 
major și care se află în desfășurare, cu opțiuni 
deschise?

AD:AD: Prima influență negativă pe care o simțim cu toții 
într-o măsură mai mică sau mai mare este demoralizarea 
colectivă, conștientizarea faptului că exista atât de multă 
imprevizibilitate care pândește după colț și că starea de 
siguranță și confort pe care o avem poate azi se poate 
zdruncina mâine. Atitudinea managerilor trebuie să fie 
una stoică, ce debordează calm, stăpânire de sine, 
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fermitate, care motivează și inspiră echipa și care 
îndeamnă la rigurozitate și efort în plus pentru atingerea 
obiectivelor strategice organizaționale.

R: Care sunt principalele provocări și oportunități 
aduse de procesul accelerat de digitalizare adus în 
prim plan de evoluția din ultimii ani (pandemia)?

AD:AD: Aș putea spune că ne-am aflat într-o poziție destul de 
avantajată în compania noastră, având în vedere că ne 
aflam undeva la 60% procese interne automatizate și 
începuserăm deja să facem pași importanți în 
digitalizare, de altfel „adoptarea unei culturi a digitalizării 
în vederea creării de valoare” fiind un obiectiv strategic al 
organizației. Pandemia ne-a confirmat că am avut o 
inspirațieinspirație potrivita prin implementarea de strategii 
proactive în acest sens, dar ne-a și dat un imbold 
puternic în accelerarea ritmului în aceste inițiativă atât 
de importantă.

R: Care sunt reperele care te ajută să dezvolți o 
cultură organizațională stabilă și o atmosferă de 
lucru prietenoasă?

AD: Consider ca liantul de bază este respectul cu care ne 
tratam reciproc indiferent de provocările și dificultatea 
circumstanțelor apărute, alături de amabilitatea și 
toleranța fata de colegi, solidaritatea, recunoașterea 
meritelor și atitudinea proactivă care încurajează crearea 
colectivă de plus valoare. Acestea sunt valorile care 
promovează armonia în orice mediu de lucru și 
împiedicăîmpiedică apariția oricărei stări negative ce poate duce la 
formarea unui mediu toxic organizațional.

R: Care este revista de business/site-ul de știri 
economice pe care o/îl consulți în mod frecvent? 

AD: Harvard Business Review, The Economist, Forbes, 
Bloomberg BuinessWeek

R: Sfat! Ce ai da mai departe ca lecție de business?

AD: Cele mai bune lecții pe care le poți învață în business 
și pe care nu le vei uita vreodată sunt cele legate de așa 
zisele „eșecuri” pe care le-ai avut, sau mai bine zis...de 
pseudo-eșecuri, căci ele nu sunt decât cele care fac mai 
sigura calea către succesul mult dorit. Totul e să nu 
renunți, ci să continui fără prea multe ezitări și, clar, fără 
regrete. Avem instrumentele necesare cu toții, ce trebuie 
șlefuitășlefuită este tehnica folosită. Dar tocmai de aceea există 
mentori - conectează-te mereu cu minți asemenea ție, 
creează sinergii, construiește alianțe. Succesul e mai 
dulce atunci când e împărtășit, nimeni nu reușește de 
unul singur.
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   Diana Marin activează în industria modei, creând un brand vesrtimentar ce îi poartă numele
  Care sunt provocările din industria modei, despre încercările de a crea o cabină virtuală de 
probă și despre secretul de a reuși în business aflăm din interviul de mai jos cu Diana Marin, un 
antreprenor care spune că educația este una dintre cele mai importante unele pe care un lider 
de business o are la dispoziție

Reporter (R): Diana Marin este antreprenor și creator 
de brand în industria modei. A studiat la Milano și a 
venit în România unde încearcă să creeze istorie în 
modă. Ce ne poți spune despre tine și brandul creat 
de tine, Diana?

DianaDiana Marin (DM): Mă numesc Diana Marin și lucrez 
pentru Diana Marin Design, un brand creat în an 
pandemic, 2020 din dorința de a aduce valoare pe piața 
de haine românești. Recent întoarsă în România după un 
masterat de modă la Milano și câteva luni de muncă ca 
designer în New Delhi, am decis să pun bazele acestui 
brand după o încercare eșuată în 2016 cu un alt brand 
vestimentarvestimentar (House of Submarine). Fiind mai mult decât 
o dorință, am reușit în ciuda greutăților provocate de 
pandemie și piedicilor de la început de drum să 
transform creația unicată în cea de serie prin crearea de 
sisteme și proceduri practice.

Studiile m-au ajutat foarte mult în călătoria mea 
profesională, deoarece am putut conștientiza la fiecare 
pas dacă ceea ce se întâmplă este corect sau greșit și 
care sunt concluziile și schimbările ce trebuie făcute 
pentru a avansa. În urma studiilor de licența de la ASE – 
Administrarea afacerilor în limbi străine am învățat 
despre importanța proceselor și organizării într-o 
companie,companie, arta antreprenorialului și faptul că 
managementul schimbării este foarte important. Din 
păcate nu a fost îndeajuns pentru un brand de haine! 
Hainele au nevoie de design mișto, de concepte noi și să 
vorbească despre lumea în care trăim. Așadar, am plecat 
la sursa frumosului: Milano, unde am experimentat toate 
aceste lucruri!

Ușor, ușor și cu mentalitatea de a ’’deschide uși’’ pe 
drumul ales, am reușit sa adopt tehnologia în procesul 
de manufactură, ceea ce înseamnă că în orice parte a 
destinului și producției folosesc tehnici foarte moderne 
precum proiectarea 3D, tăierea cu laserul și imprimarea 

imprimarea digitală pentru a-mi crea hainele. Datorită 
acestor cunoștințe, brandul Diana Marin Design a 
început să ofere și servicii de design vestimentar pentru 
alte branduri vestimentare de pe piață. De curând am 
accesat și o finanțare europeană datorită programului de 
MBA Bucharest Business School prin intermediul căruia 
pun fundația unui atelier unde voi putea face propria 
producțieproducție ’’in-house’’ atât pentru brandul vestimentar 
Diana Marin, cît și pentru colaboratori.
 
Secretul reușitei? ’’Mergi încet - dar înainte’’ și ’’Fake it till 
you make it’’.

R: Care sunt principalele tendințe în industria în care 
activează, la nivel local dar și european și global?
 
DM: Una dintre cele mai vizibile și importante tendințe 
ale momentului este consumul și producția de moda 
sustenabilă. Conform datelor statistice statista.com 
văzute în graficul de mai jos, comportamentul 
consumatorilor este din ce în ce mai înclinat spre alegeri 
mai sustenabile în ceea ce privește hainele lor.
MaiMai mult de jumătate din consumatori consideră 
sustenabilitatea unui produs ca fiind un element 
important în procesul lor de achiziție. 30% dintre ei sunt 
indiferenți, iar pentru doar 10% este complet 
neimportant. Tragem concluzia ca oamenii sunt din ce în 
ce mai interesați de esența hainelor achiziționate și 
impactul lor asupra mediului înconjurător.

Grafic:Grafic: ’’How important is sustainability to you when making purchasing 
decisions for apparel, fashion, and footwear?’’ (‘’Cat de importantă este 
sustenabilitatea pentru tine atunci cand faci decizia de a achizitiona 
haine, moda si pantofi?’’)
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’’Sustenabilitatea’’ totuși are mai multe laturi și înțelesuri 
pentru fiecare brand și consumator în parte. Ea este de 
multe ori ilustrată prin utilizarea de materiale textile 
reciclabile, reciclate, refolosite sau naturale/organice. 
Acest lucru însă ascunde de multe ori imaginea cruntă 
din spatele procesului de producție, care nu este de 
niciun fel sustenabilă sau etică!

LăsândLăsând la o parte procesul de producție, ceea ce mulți 
consumatori nu știu este că materialele organice sau 
sustenabile nu sunt decât ’’puțin mai bune’’, nici pe 
departe benefice pentru lumea înconjurătoare, ele 
făcând la fel de mult rău ecosistemului prin reciclarea 
incorectă sau cumpărarea frecventă a unor noi produse. 

Dar,Dar, bineînțeles, că trăim într-o societate de consum 
unde aceste probleme nu vor fi niciodată pe deplin 
rezolvate, iar lumea modei va rămâne un cerc vicios 
unde tot binele pe care îl putem face se învârte în jurul 
ideii de sustenabilitate și de ’’a fi mai bun azi decât în ziua 
ieri’’.

R:R: Care sunt principalele oportunități pe care le vezi 
pe viitor în industria în care activezi?
 
DM:DM: NFS-uri, ’’Avatar’’-uri, AR (augmented reality), VR 
(virtual reality) spun toate un sigur lucru: haine virtuale. 
Ele există deja, însă nu acoperă deloc cea mai mare 
problema a comerțului online: posibilitatea de a proba 
haine și de a vedea cum ’’pică’’ pe fiecare corp în parte.
UnaUna din marile oportunități în industria modei o 
reprezintă cabina de probă virtuală. De ce nu am ajuns 
acolo încă? Din păcate, în simplitatea lor, hainele sunt 
foarte greu de creat la nivel digital. Textilele au 
proprietăți deosebite în realitate, dar care nu pot fi 
replicate întru totul într-un mediu controlat: ele se mișcă 
împreună cu corpul purtătorului, sunt flexibile, se 
mulează, etc.mulează, etc.

Eu lucrez spre crearea unei astfel de cabine de probă 
virtuale în cadrul brandului Diana Marin, iar momentan 
am reușit doar să prezint produsul proiectându-l în locul 
în care se afla posibilul cumpărător folosind camera 
telefonului. Astfel te poți apropia de produs, poți vedea 
cusăturile și dimensiunile acestuia într-un mediu AR.

R: Care au fost și poate mai sunt principalele 
provocări întâmpinate de industria în care activezi 
de-a lungul pandemiei?

DM:DM: Atunci când produci ceva, în special obiectele 
vestimentare, este deosebit de important să mergi la 
fabrici, să testezi mostre de materiale și să vezi cum au 
ieșit prototipurile, sa le probezi și să decizi ce trebuie 
modificat. De asemenea, pentru lansarea unui produs 
poate că ai nevoie de un eveniment fizic sau o ședința 
foto cu fotografi, modele, make-up artist și multe altele. 

Din păcate, contextul pandemic a oprit totul și a pus o 
barieră între creator și proces în sine.

Pentru mine, acest lucru nu a reprezentat decât o 
oportunitate. Fiind la început cu brandul, căutam o 
identitate sau ’’acel ceva’’ care sa mă diferențieze de 
restul brandurilor de pe piața. 

TânjeamTânjeam la un mod de lucru mai ’’curat’’, mai sustenabil și 
digital. Așadar, aceasta mare pauză impusă de pandemie 
mi-a arătat că trebuie sa mă descurc singură ca să pot fi 
relevantă și mi-a dat spațiul de care am avut nevoie 
pentru a face acest lucru să se întâmple.

AșaAșa am început sa creez haine 3D: am învățat un 
software creat special pentru hainele digitale care îmi 
permite sa testez diverse materiale textile, să verific 
tiparul, forma, mărimea și toate caracteristicile pe care le 
pot testate în viața reală. 
ÎnÎn acest mod, am aflat ca noul meu proces este extrem 
de sustenabil si îți poate oferi oportunitatea de 
prezentare a produsului pe platformele de comerț 
online. Atât pandemia, cat și alte dezastre nu fac decât să 
ne testeze și să ne împinge cu un pas înainte.

R:R: Cum a schimbat pandemia modul de lucru în 
companii (compania ta sau alte exemple pe care le 
cunoști)? Work from home sau work from anywhere 
vor deveni modele funcționale și pentru viitor? De ce 
da, de ce nu?

DM:DM: ’’Work from home’’ sau măcar posibilitatea de a 
lucra o parte din timp din confortul de acasă a devenit 
deja un standard, deoarece oamenii au văzut beneficiile 
și nu mai vor să se întoarcă la un mod restrictiv de 
munca. Noi ca oameni nu suntem la fel și nici modul 
nostru de pregătire/organizare/motivație nu este. De 
aceea nici un program de tipul ’’office from 9 to 5’’ nu se 
potrivește tuturor.potrivește tuturor.

Din păcate, atunci când oamenii nu își asumă 
responsabilitatea asupra muncii pe care o fac ’’from 
home’’, nu se poate stabili un astfel mod de muncă și au 
nevoie de un team leader prezent, care să îi motiveze. 
Însă cei pasionați de munca lor își pot spori 
productivitatea și calitatea vieții prin munca de acasă sau 
din alte părți. 

FrațiiFrații mei care lucrează în IT și mulți prieteni apropiați au 
rămas la ’’work from home’’ după pandemie și sunt mai 
împliniți, având rezultate mai bune profesional. Cat 
despre mine, eu consider ca la locul de munca exista 
multe distracții care nu fac decât să micșoreze 
productivitatea.
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R: A afectat războiul din Ucraina industria în care 
activezi? În ce fel? Care consideri că este cea mai 
potrivită atitudine a unui manager în situații 
imprevizibile ca aceasta? Cum putem pregăti 
compania pentru a face față unei situații cu impact 
major și care se află în desfășurare, cu opțiuni 
deschise?
  
DM:DM:  La începutul războiului eram încă în procesul de 
cunoaștere teoretică a efectelor unui astfel de eveniment 
și mă întrebam constant ’’Dar pe mine cum mă afectează 
acest lucru?’’ neputând încât sa înțeleg concret despre ce 
e vorba la nivel economic. În zilele ce au urmat, s-a 
întâmplat să intru în contact cu magazinele în care vând 
hainele și să realizez cu surprindere (negativă) că 
reprezentanțiireprezentanții magazinelor ce odată vindeau foarte bine, 
sunt îngroziți de teama clienților de a cheltui bani, ’’ca 
lumea este foarte speriata, nimeni nu vrea sa mai 
cumpere nimic, cu toții vor își conserve resursele pentru 
un posibil dezastru’’. Dar acela nu a fost singurul 
moment. 

Ulterior, timpul de așteptare pentru o comanda de 
fermoare metalice a crescut de la 2 săptămâni la 4 luni 
deoarece ’’metalul folosit de fabrica de fermoare este 
achiziționat din Ucraina’’, metrul liniar de material a 
crescut de la 4.5 euro la 5.5 euro, transportul s-a dublat, 
iar firmele de curierat au mărit prețurile ’’fiindcă energia 
s-a scumpit’’. Din păcate, toate aceste creșteri de preț 
suntsunt transmise către clienți prin scumpirea produsului în 
sine.

Un manager nu are pauza niciodată: dacă nu e război, e 
COVID; dacă nu e COVID, e o grevă; dacă nu e o grevă, e 
închiderea unei fabrici... Și tot așa. Eu consider că un 
manager bun trebuie să aibă mintea deschisă față de tot 
ce-l înconjoară: să fie întotdeauna informat și bine 
pregătit profesional. Astfel, el va avea o bună intuiție care 
îl va ajuta în alegerile făcute.

R:R: Pandemia, război și criză economică în același 
timp. Ce decizii ai luat sau ai lua în compania ta 
pentru a face față provocărilor actuale? De ce? În 
opinia ta, cum putem reduce impactul acestor 
provocări la nivel de companie?

DM:DM: Consider că educația este unealtă pe care o ții 
mereu în buzunar, care nu se strică și nu se pierde. Prin 
educație înțelegem nu numai educația pe care o primim 
la școală sau universitate, ci și educația pe care ne-o 
facem singuri în situații de criza. 

ÎnÎn pandemie, ca să pot continua să îmi creez hainele, am 
învățat să lucrez într-un nou program pe calculator 
special creat pentru a face haine în mod digital. Când 
afacerea nu mergea cum îmi doream eu, m-am înscris la 
un curs de MBA pentru a acumula mai multă educație 

financiară și managerială. Pe timp de război/criză 
economică, am încercat să reduc prețurile din producție 
aplicând simple teorii economice acumulate de-a lungul 
timpului. 

PentruPentru mine, fiecare provocare a ridicat o întrebare la 
care am încercat să răspund. Pentru a putea răspunde, 
mi-au trebuit cunoștințe, așa ca l-am căutat și le-am 
învățat. Cu toții suntem diferiți și avem abordări diverse, 
însă după părerea mea, avem nevoie de educație și 
pregătire profesională pentru a atenua și gestiona o 
criza.

R:R: Care sunt principalele provocări și oportunități 
aduse de procesul accelerat de digitalizare adus în 
prim plan de evoluția din ultimii ani (pandemia)?

Oportunități:

TIMP - posibilitatea de a gestiona unele situații de la 
distanță, de a le avea în față oriunde te-ai afla, scurtează 
timpul de decizie;
ANALIZĂANALIZĂ – faptul că avem orice informație stocată în 
calculator sub forma de ’’date’’, ne ajută să le analizăm și 
să luăm noi decizii cu sau fără ajutorul unui computer;
TRANSPARENȚĂ – totul se află într-un mediu online 
comun, la un click distanță de fiecare dintre noi: ’’eu nu 
am avut de unde să știu’’ nu mai poate fi o scuză;

SinguraSingura provocare la care mă pot gândi este adaptarea 
grea la un nou mod de lucru, în special pentru cei care nu 
cunosc tainele computerului.

R: Care sunt reperele care te ajută să dezvolți o 
cultură organizațională stabilă și o atmosferă de 
lucru prietenoasă?
 
DM:DM:  Eu prefer în orice fel de circumstanțe să lucrez cu 
echipe mici, mai personale. E important să existe 
înțelegere și abordare personală asupra a ceea ce se 
întâmplă în echipă/brand. Nu am încă echipa mea, însă 
în timp o voi avea și pot spune doar ce-mi doresc pe viitor 
de la ea. 

ApreciezApreciez individualitatea și m-as bucura să existe 
momente în care echipa se adune pentru planificări și 
check up-uri ca ulterior fiecare să își cunoască rolul și să 
găsească satisfacție în a-l îndeplini pe cont propriu, 
conform liniilor trasate în echipă. Momentele tensionate 
pot fi depășite atâta timp cât se caută soluții și nu se 
arată cu degetul. Am trecut și prin echipe în care se țipa 
desdes și se găsea mereu un vinovat și pot spune ca te 
afectează pe plan afectiv destul de tare, scăzându-ți 
motivația.
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R: Care este revista de business/site-ul de știri 
economice pe care o/îl consulți în mod frecvent? De 
ce? Ce consideri că lipsește din piața actuală de 
media economică?

DM:DM:  Urmăresc cu drag Business Of Fashion și WGSN 
pentru că sunt cele mai relevate în materie de industria 
modei, iar Digi24, HotNews și Biziday atunci când vreau 
sa mă informez în privința știrilor locale sau 
internaționale mai generale.
BineînțelesBineînțeles că pentru mine lipsește o unificare a 
industriei modei prin media văzută la nivel economic, nu 
doar de design si frumos. Dar în Romania lipsesc multe 
lucruri mai importante decât moda.

R: Sfat! Ce ai da mai departe ca lecție de business?
 
DM:DM:  Orice lucru este greu atunci când nu știi cum se 
face. De aceea, orice business este dificil, plin de piedici și 
trebuie mereu să înveți lucruri noi. Este important să îți 
asculți intuiția, să ții mintea și urechile deschise și să 
accepți faptul ca nu trebuie sa te dai bătut orice s-ar 
întâmpla. 
NuNu contează cat de încet mergi, atâta timp cat mergi 
înainte. Și nu uita ca nimeni nu știe mai bine decât tine 
ce-i de făcut, chiar dacă tu crezi ca nu știi prea multe. 
Sfaturi îți dă toata lumea, dar în final este business-ul tău 
și nu lăsa pe nimeni sa te convingă că nu faci bine ceea ce 
faci.

R:R: Recomandă 3-5 cărți pe care ar trebui sa le citească 
un profesionist! De ce?

Secretele succesului. Cum să vă faceți prieteni și să 
deveniți influent (Dale Carnegie) – poate că suna clișeic, 
dar asta este prima carte citită când am început brandul. 
M-a motivat foarte tare și am considerat că mi-a oferit o 
bază în atitudinea de business;

ândeșteândește și vei fi bogat (Napoleon Hill) – o carte care 
mi-a plăcut foarte mult. Este o carte foarte veche care a 
fost adaptata la secolul nostru, fără însă a lăsa în urmă 
niște lecții importante. Mi-am scos multe ’’quote’’-uri din 
ea, pe care le-am lipit pe pereți pentru motivație;

AlchimistulAlchimistul (Paulo Coelho) – am citit-o în urma cu mult 
timp, dar nu voi uita niciodată cum a reușit personajul 
principal sa ridice din ruina un magazin de pahare de 
mult uitat. Este o carte mai mult spirituala, dar care te 
învață că atunci când îți dai interesul și perseverezi, poți 
obține multe;

CălugărulCălugărul care și-a vândut Ferrari-ul (Robin Sharma) – 
o carte plină de lecții pentru o viață mai împlinită. Prin 
firul narativ, autorul îți vorbește și te ghidează către noi 
moduri de a-ți trăi viața;

Despre somn (Matthew Walker) -  este o carte care îți 
răspunde la multe întrebări pe care nu știai ca le ai, 
precum de ce unii oameni sunt ’’morning persons’’, 
ceasul biologic și multe alte lucruri care ne influențează și 
la care nu ne-am gândit vreodată.
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”Oamenii și experiența
angajaților trebuie pusă
în centrul strategiei de business! ”
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  Judith Kis are o experiență de peste 20 de ani în companii de top naționale și internaționale, 
conducând în prezent departamentul de Resurse Umane, Logistică și Business Continuity din 
cadrul Groupama
  Din această poziție, Judith Kis consideră că oamenii din companie sunt cei care aduc valoare 
business-ului în ansamblu
  Care sunt tendințele în resurse umane și despre cum oamenii trebuie puși în centrul atenției 
aflăm din interviul de mai jos

Cu o experiență profesională de peste 20 ani, Judith Kis a 
coordonat pe parcursul carierei sale departamentele de 
resurse umane, relații publice și logistică ale unor 
companii importante, naționale și multinaționale din 
domenii precum FMCG, retail, servicii de securitate și IT. 
Judith este implicată în activități de dialog social, fiind 
vicepreședinte în Patronatul Industriei de Asigurări din 
RomâniaRomânia și membru de board în Confederația Patronală 
Concordia.

În 2009, Judith a absolvit programul MBA din cadrul 
ASE-CNAM Paris, este certificată în managementul 
resurselor umane prin programul post-universitar la 
Asebuss și prin Masterul de Comunicare și 
Managementul Resurselor Umane de la SNSPA. 

În prezent, Judith conduce activitățile de Resurse Umane, 
Logistică și Business Continuity din cadrul Groupama, 
lider pe piaţa de asigurări din România, recunoscut 
pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de 
asigurare oferite celor peste 1 milion de clienţi individuali 
şi peste 80.000 de companii. 

ParteParte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii 
financiare, mutualist și cu o istorie de peste 100 de ani, 
cu 32.600 de angajaţi deservind peste 13 milioane de 
clienţi la nivel global, Groupama îşi orientează strategia 
de dezvoltare în jurul celui mai important partener al 
său, clientul, pentru care dezvoltă produse şi servicii 
simple şi flexibile, adaptabile nevoilor acestuia, care să îi 
asigureasigure continuitatea planurilor atunci când apar 
evenimente neprevăzute.

Reporter (R):  Care sunt principalele tendințe în 
meseria ta, la nivel local dar și european și global?

Judith Kis (JK): Ultimii ani au dus la schimbări 
semnificative în diverse domenii și arii de activitate, 
peste tot în lume. Multe procese au fost regândite, 

reorganizate, simplificate, totul în beneficiul utilizatorilor, 
fie că vorbim despre un câștig de timp, efort sau confort. 
În ceea ce privește resursele umane, digitalizarea a fost 
una dintre principalele schimbări și tendințe care s-au 
evidențiat în ultimul timp. Multe procese de HR sunt 
acum automatizate, inter-conectate si mult mai bine 
armonizate. 

OO altă tendință ar fi și faptul că se pune mai mult accent 
ca oricând pe cultura organizațională, pe leadership. În 
contextul a tot mai multor provocări în ceea ce privește 
retenția și productivitatea angajaților, o zonă de mare 
interes în ultimul timp este și aceea a beneficiilor pentru 
angajați din care nu lipsesc elementele de wellbeing și 
sănătate mentală. Din ce în ce mai multe companii 
construiescconstruiesc astfel de programe pentru echipele lor, pun 
accent pe grijă, pe interacțiune, pe implicarea oamenilor 
și pe starea lor de bine. Și, bineînțeles, nu putem uita de 
munca hibridă, care se transformă încetul cu încetul 
dintr-o tendință, într-o certitudine în ceea ce privește 
stilul de lucru. 

R: Care sunt principalele oportunități pe care le vezi 
pe viitor in meseria ta?

JK:JK: Aș spune că există foarte multe oportunități pentru 
managementul resurselor umane iar una dintre ele ține 
în primul rând de punerea oamenilor și a experienței 
angajaților în centrul strategiei de business, ele devenind 
un motor pentru wellbeing și performanță 
organizațională. Creșterea flexibilității este și ea o 
oportunitate foarte mare care vine odată cu noile 
tendințetendințe în stilul de lucru, cu digitalizarea. Și, nu în ultimul 
rând, avem o oportunitate și în delegare dacă privim 
acest proces ca pe un instrument prin care să creștem 
oameni și să dezvoltăm noi competențe. 

R: Care au fost si sunt principalele provocări 
întâmpinate de meseria in care activezi, de-a lungul 
pandemiei?

JK: Una dintre principalele provocări și preocupări a fost 
sănătatea angajaților, deopotrivă cea fizică, cât și cea 
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mentală. A fost însă și o oportunitate pentru a folosi 
digitalizarea în beneficiul oamenilor, pentru a găsi 
modalități de a rămâne aproape, conectați chiar și de la 
distanță. Nevoia de conexiune, între oameni, între 
oameni și companie, s-a resimțit mai puternic și ne-a 
determinat să fim creativi, să găsim soluții pentru a 
răspunde la această problemă.  

R:R: Care sunt principalele provocări dar si oportunități 
pe care le aduce aceasta regândire a modalității si 
locației din care se desfășoară lucrul (work from 
home sau work from anywhere)?

JK:JK: Aminteam anterior de nevoia de conexiune cu alți 
oameni, cu o echipă, cu un mediu organizațional – cred 
ca aceasta este una dintre principalele provocări. Ei i se 
adaugă distanțarea care poate deveni ușor nu doar una 
fizică, teama de necunoscut, singurătatea, capacitatea de 
a-ți gestiona corect timpul și de a continua să faci 
performanță într-un mediu atât de volatil. 

DinDin fericire, provocările vin de cele mai multe ori și cu 
oportunități care, corect fructificate, pot deschide calea 
către niște tendințe importante. Vorbim astăzi tot mai 
des despre wellbeing, despre importanța păstrării unui 
echilibru între job și viața personală, despre flexibilitate, 
aspecte care poate nu s-ar fi dezvoltat atât de mult și de 
frumos, dacă nu ar fi existat niște constrângeri inițiale.
  
Aș mai nota o oportunitate extrem de importantă, și 
anume aceea de a deveni mai sustenabili. Modul în care 
am regândit felul în care lucrăm se traduce inclusiv 
printr-un impact mai blând asupra mediului înconjurător 
– mai puține ore petrecute în trafic, mai puțin consum de 
combustibil.

R:R: Care sunt reperele dvs. pentru a vă ajuta să 
dezvoltați o cultură organizațională stabilă și o 
atmosferă de lucru prietenoasă?

JK:JK: Consider că totul începe de la modul în care cultivi 
ideea de implicare, de responsabilitate individuală, 
orientarea colaborativă, etică, creativitatea și continuă cu 
felul în care dai sens oamenilor zi de zi prin conținutul 
muncii lor, prin apreciere, prin acceptare. 

Onestitatea,Onestitatea, sinceritatea, lipsa disimulării sunt repere la 
fel de importante pentru crearea unei culturi 
organizaționale în care compatibilitatea dintre oameni, 
dintre om și companie este una reală. 

R: Care este revista de business/site-ul de știri 
economice pe care o/il consultați in mod frecvent?

JK:JK:  Publicațiile pe care le citesc cel mai frecvent sunt 
Harvard Business Review și PressOne, iar atunci când 
sunt în mașină ador să ascult postul de radio RFI.

R: Sfat! Ce ai da mai departe ca lecție de business?

JK: Nu te opri din a te dezvolta și din a-i sprijini și pe cei 
din jurul tău să se dezvolte. Fii bun, fii etic!
 
R: Recomanda 3-5 cărți pe care ar trebui sa le citească 
un profesionist! 

JK:JK: Personal, cred mult în citirea de literatură beletristică, 
iar pe parte profesională aleg să citesc articole bine 
documentate și bine ancorate în problematica 
prezentului. 

As face câteva recomandări din zona beletristică, chiar 
dacă îmi este greu să aleg din tot ce am citit:

Inocenții, Ioana Pârvulescu 
Muntele VrăjitMuntele Vrăjit, Thomas Mann 
Viața după Auschwitz, Eva Schloss 
Omul în căutarea sensului vieții, Victor Frankl 
Tragedia omului, Madach Imre
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  Miruna Bicoli este o persoană căreia programul MBA Româno-Canadian i-a schimbat viața: ” 
Pot spune că acest program mi-a schimbat complet atitudinea privind munca în general și m-a 
scos din tiparul de „manager tânăr” în care trăiam”
  Miruna este Chief Operating Officer și Managing Director pentru Bluebat Games, o companie 
de jocuri online și ne dezvăluie detalii incredibile despre industria de jocuri
    Aflați din interviul de mai jos despre cum se conduc echipe într-o companie care a renunțat la 
birou, cât de importantă este cultura organizațională și procesul de învățare continuă pentru 
dezvoltarea unei cariere de succes

Reporter (R): Miruna Bicoli, te-ai mutat în Canada 
după absolvirea programului MBA româno-canadian 
și activează în managementul unei companii de 
jocuri. Ce ne poți spune despre tine și compania în 
care activezi?

MirunaMiruna Bicoli (MB): Mi-am început cariera în domeniul 
dezvoltării jocurilor în anul 2011, până atunci neavând 
interacțiune directa cu acest domeniu, însă lucrând cu 
produse hi-tech și interacționând frecvent cu 
marketingul online. Încă de la început am fost atrasă de 
produsele online, de Google Analytics și de cum 
marketingul online evolua de la lună la lună. 
            
AmAm reușit să avansez la început de carieră asumându-mi 
riscuri și încercând să mă mut de la un job la altul 
strategic, asigurându-mă că învăț mereu ceva nou. Astfel 
am ajuns să lucrez pentru Playtika, unde la 25 de ani am 
fost pusă într-o poziție de manager, fară nicio 
experiență. Am învățat singură multă vreme, făcând 
greșeli, mici sau mari, însă niciodată greșeli repetate. 
CredCred că acest lucru m-a ajutat enorm, mi-am permis să 
fac greșeli, să îmi asum riscuri și să învăț cum să cresc 
într-un mod susținut. La 25 de ani am avut norocul să fiu 
la locul potrivit, la momentul potrivit. Conduceam 3 
echipe, 15 oameni în total în domenii diferite, echipe 
alături de care am crescut și care m-au învățat ce 
înseamnă să fii un manager. Întotdeauna am fost de 
părerepărere că ai nevoie de 3 lucruri că să iți atingi potențialul 
maxim: noroc, atitudine pozitivă și multă, multă muncă. 
Însă nu poți face nimic, oricât de mult ai munci dacă nu 
ești la locul potrivit, la momentul potrivit.   

Studiile din facultate m-au ajutat oferindu-mi baza, însă 
în anul 2017 am simțit că trebuie să învăț mai mult, drept 
urmare am decis să încep programul de MBA 
Romano-Canadian din cadrul Academiei de Studii 
Economice și viziunea mea a început să se schimbe 
dramatic. Pot spune că acest program mi-a schimbat 

complet atitudinea privind munca în general și m-a scos 
din tiparul de „manager tânăr” în care trăiam. Alături de 
colegi și profesori am învățat cum să conduc o companie, 
cum să structurez informațiile primite zi de zi și cum să 
mă mențin productivă și relevantă într-o industrie care 
este în continua schimbare.  

DupăDupă 10 ani de crescut în Playtika, am simțit că este 
momentul să fac pasul următor și m-am mutat în 
Canada, fară niciun plan de carieră prestabilit, însă știind 
că o să îmi găsesc repede drumul. Și așa a fost, astfel, am 
ajuns să lucrez pentru Bluebat Games, o companie din 
cadrul grupului Novomatic – Greentube. În momentul de 
fată sunt Chief Operating Officer și Managing Director 
pentru Bluebat Games.   pentru Bluebat Games.   

Bluebat Games este o companie care activează într-o 
piață de nișa, oferind o platformă de jocuri Free-to-play 
pentru industria de „real money gaming”. Oferim de la 
dezvoltarea platformei până la servicii de marketing, 
design grafic, analytics și suport tehnic. Lucrăm cu 
branduri renumite, spre exemplu Hard Rock Digital și 
Star Entertainment și deși suntem o echipă compactă, 
reușimreușim să dezvoltăm produse de calitate într-o piață 
extrem de competitivă.     

Secretul nostru este mereu echipa. Am reușit să formăm 
o echipa foarte bună din oameni care cunosc industria și 
stiu cum să schimbe focusul rapid, concentrându-se pe 
ce este important. Mereu am considerat că nu poți 
ajunge nicăieri de unul singur, ai nevoie de oamenii 
potriviți lângă tine, și am aplicat același concept și când 
am început să lucrez pentru Bluebat Games. 

R:R: Care sunt principalele tendințe in industria în care 
activezi, la nivel local dar și european și global?

MB:MB: Piața de real money gaming a început să se schimbe 
extrem de mult începând din 2013, când Statele Unite au 
arătat semne că urmează să analizeze legislația pentru 
jocurile de noroc online la nivel de stat. Astfel, cazinourile 
au început să se orienteze spre soluții online care să 
ajute la formarea unei baze de date de utilizatori, ușor de 
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ușor de migrat către o platformă de „real money”. 
Jocurile pe telefon și online le-au oferit această 
posibilitate, motiv pentru care Bluebat Games a apărut 
să satisfacă aceasta nevoie.   
Piață de jocuri „social casino” este în continuă creștere, 
predicția fiind că până în 2026 să ajungă la 8.3 miliarde 
de dolari.
(sursa):https://www.statista.com/statistics/374575/social(sursa):https://www.statista.com/statistics/374575/social
-casino-worldwide-market-size/

AnulAnul 2022 a fost singurul an unde s-a observat o scădere 
și acest lucru în mare parte a fost datorat faptului că în 
ultimii doi ani creșterea nu a fost naturală, ci forțată de 
pandemie. Însă sunt convinsă că piață va continua să 
crească chiar dacă Statele Unite vor implementa 
legistația pentru legalizarea jocurilor de noroc online. 
Jocurile pe telefon sunt extrem de bine gândite și de cele 
maimai multe ori se bazează pe psihologia umană și pe 
studii făcute de specialiști în psihologie. 

Companiile mari de dezvoltare de jocuri au ca angajați 
psihologi care analizează comportamentul jucătorilor, 
mecanismele folosite bazându-se pe principii cum ar fi: 
„Loss Aversion” sau efectul Zeigarnik. Jocurile au încetat 
de mult de fie doar jocuri și companiile devin din ce în ce 
mai sofisticate în crearea de metode de atragere a 
jucătorilor.   

R:R: Care sunt principalele oportunități pe care le vezi 
pe viitor in industria in care activezi?

MB:MB: Industria de jocuri a fost printre puținele industrii 
care au înflorit în timpul pandemiei. În timp ce 
cazinourile au fost închise, și oamenii au fost obligați să 
stea în casă și să nu călătorească, plictiseala a dus la o 
creștere de peste 150% în venituri pentru dezvoltatorii 
de jocuri. Oportunitatea acum constă în a menține 
jucătorii pe platforma, jucători la care în mod normal nu 
amam fi avut access dacă pandemia nu ar fi deschis apetitul 
pentru jocuri.    

În același timp, fiind obligați să învețe să lucreze remote, 
companiile care dezvoltă jocuri și-au extins aria de 
căutare a talentului, angajând din tari sau orașe unde 
talentul exista, însa nu existau oportunități. În mare 
măsură, pandemia a fost o oportunitate pentru 
companiile care dezvoltă jocuri. În mod normal, au 
existat și provocări, însă foarte mici comparativ cu 
beneficiile.beneficiile.
Industria de jocuri este o industrie în continua definire și 
formare. Oportunități sunt la orice pas pentru că încă nu 
am explorat tot ce era de explorat.

R: Care au fost și poate mai sunt principalele 
provocări întâmpinate de industria în care activezi 
de-a lungul pandemiei?

MB: Provocarea majoră a fost găsirea soluțiilor rapidede 
a muta toată operațiunea remote. Multe companii, care 
deși activau în industria hi-tech, nu aveau infrastructura 
necesară să facă această mutare rapid. În același timp, 
departamentele de resurse umane s-au văzut nevoite să 
schimbe modul de interacțiune cu angajații și să 
găsească metode inedite de a ține echipele unite, în lipsa 
interacțiuniiinteracțiunii față în față. Acum, după ce totul s-a 
schimbat, provocarea apare pentru companiile care își 
doresc să reia 100% activitatea la birou. Sunt foarte mulți 
angajați care au văzut beneficiile în a lucra de acasă și nu 
își mai doresc să se întoarcă la birou în fiecare zi.

R: Cum a schimbat pandemia modul de lucru în 
companii (compania ta sau alte exemple pe care le 
cunoști)? Work from home sau work from anywhere 
vor deveni modele funcționale și pentru viitor? De ce 
da, de ce nu?

MB:MB: Cred că “work from anywhere” este un model care 
trebuia adoptat de mult, însă companiile care activau în 
industrii unde acest model este fezabil, au refuzat să facă 
pasul. Pandemia ne-a forțat să facem acest pas și, desi 
nu este ușor de implementat, consider că aduce 
nenumărate beneficii companiilor și angajaților. Desigur, 
nu este un model perfect, companiile trebuie să înfrunte 
altealte provocări precum formarea unei echipe în lipsa 
interacțiunii sociale, nivelul ridicat de burn-out deoarece 
unii angajați nu se pot deconecta când programul de 
lucru se termină, însă cu proceduri corect implementate 
și o cultura organizațională sănătoasă, împreună cu 
evenimente unde oamenii se pot vedea și pot 
interacționa social, cred că este un model de success.
 
Bluebat Games în timpul pandemiei a eliminat biroul 
complet. Am renunțat la birou și acum lucram remote de 
oriunde. Este greu uneori, însă încercăm să menținem 
echipa unită și am observat după survey-uri făcute cu 
angajații că nivelul de mulțumire este mult mai mare 
urmând acest model. 

R:R: A afectat războiul din Ucraina industria în care 
activezi? În ce fel? Care consideri că este cea mai 
potrivită atitudine a unui manager în situații 
imprevizibile ca aceasta? Cum putem pregăti 
compania pentru a face față unei situații cu impact 
major și care se află în desfășurare, cu opțiuni 
deschise?

MB:MB: Industria de dezvoltare de jocuri a fost sever 
afectată de acest război, în mare parte pentru că foarte 
mulți din angajați care acoperă departamente precum 
Quality Assurance sau Programare sunt din Ucraina sau 
Belarus. Drept urmare, când a început războiul 
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Belarus. Drept urmare, când a început războiul 
departamente întregi au încetat să mai funcționeze, 
obligând companiile să își schimbe operațiunile.   
ConsiderConsider că atitudinea potrivită este o atitudine umană și 
orice manager care este pus într-o situație în care 
războiul îi afectează activitatea trebuie să se dezbrace de 
uniforma de manager și să fie în primul rând om. Am 
primit toți o perspectiva diferită, managementul de criză 
cred că a fost redefinit. 

SuntemSuntem obișnuiți să aplicăm managementul de criză 
pentru o criză de PR, sau de un eveniment ce ne poate 
afecta brandul, nu pentru o situație de război. Însă 
companiile s-au adaptat rapid. Am observat companii 
care au oferit ajutor angajaților din Ucraina și nu numai, 
cu propriile echipe, organizând “task forces” care ajutau 
angajații refugiați. În același timp ,am văzut și companii 
carecare au renunțat complet la operațiunile din Ucraina 
abandonându-și angajații. Cred că înainte de orice motiv 
de business pentru care ai renunța la operațiuni și a-ți 
abandona angajații, trebuie să privești în perspectivă și 
să vezi ce datorie morală și responsabilitate ai ca 
manager. De-a lungul timpului cred că mulți manageri nu 
și-au dat seama de impactul pe care îl pot avea în viața 
unui om. unui om. 

Există angajați care își iau viață pentru că există prea 
multa presiune la muncă sau angajați care își schimbă 
domeniul de activitate, chiar dacă sunt extrem de 
talentați, pentru că au un manager care nu înțelege cum 
își afectează angajații. Acest război cred că ne-a forțat să 
ne gândim la impactul pe care îl putem avea în viața unui 
angajat dincolo de orele de lucru.   

R:R: Pandemia, război și criză economică în același 
timp. Ce decizii ai luat sau ai lua în compania ta 
pentru a face față provocărilor actuale? De ce? În 
opinia ta, cum putem reduce impactul acestor 
provocări la nivel de companie?  

MB:MB: Industria de jocuri a fost afectată pozitiv de 
pandemie, oamenii au fost izolați în case pentru multă 
vreme, cu nimic altceva de făcut în afara de televizor, 
jocuri și proiecte de casă. Războiul a afectat parte din 
industrie în doua feluri: operațiunile care se desfășurau 
în Ucraina, Rusia și Belarus au fost afectate pe de-o parte 
și companiile de jocuri au început să primească presiune 
socialăsocială să înceteze activitatea în Rusia, o piață destul de 
mare pentru jocuri. 

În grupul de companii în care lucrez, la nivel global, s-a 
luat decizia de a întrerupe comercializarea jocurilor în 
Rusia, o decizie care a dus la o scădere a veniturilor, însă 
care trebuia luată. Consider că nu putem separa afacerile 
de război și situația este atât de critică încât presiunea 
pentru oprirea acestei situații trebuie să vină din toate 

părțile. Drept urmare, companiile au această datorie 
morală.    
LaLa nivelul Bluebat Games nu am fost direct afectați de 
război, ci doar de pandemie și de criza economică. Astfel 
că am luat decizia în timpul pandemiei să eliminăm 
complet biroul și să ne mărim aria de căutare a 
talentului, astfel ajungând să lucrăm din toate fusurile 
orare. Eliminarea biroului a dus la o scădere a costurilor, 
care ne-a permis să facem rost de bugetul necesar 
pentru a avea grijă de angajați remote.  pentru a avea grijă de angajați remote.  
  
Criza economică nu are încă un impact direct, cred că 
mai avem nevoie de câteva luni de zile să afecteze 
industria de jocuri, însă impactul este simțit la nivel de 
angajat de ceva vreme, cu inflația în continuă creștere. 
Cel mai probabil companiile vor fi nevoite să crească 
salariile la final de an cu mult peste ce obișnuiesc 
procentual, pentru a acoperi creșterea inflației. Vom 
vedeavedea la final de an ce companii vor încerca să acopere 
această creștere și ce companii vor închide ochii și vor 
trata totul ca și cum nimic nu s-a întâmplat.   

R: Care sunt reperele care te ajută să dezvolți o 
cultură organizațională stabilă și o atmosferă de 
lucru prietenoasă?  

De ceva ani de zile am o singură regulă de bază care m-a 
ajutat enorm în dezvoltarea unei culturi organizaționale 
stabile și anume: „No jerk policy”. Multă vreme m-am 
luptat cu angajați care erau absolut extraordinari din 
punct de vedere al randamentului, însă care erau toxici 
pentru echipă. Am încercat tot ce se putea, de la izolarea 
angajatului și formarea unui nou post doar pentru acel 
angajat,angajat, până la sesiuni de „one-on-one” în care încercam 
să dezvolt spiritul de lucru în echipă. 

După ani de zile de chin, am ajuns la concluzia că răul se 
taie de la rădăcină. Indiferent de randamentul 
angajatului, dacă acest angajat este toxic, trebuie să 
existe toleranța zero pentru un astfel de comportament. 
Reperele pentru un manager trebuie luate de la echipă. 
Timpul petrecut cu oamenii din echipă contează enorm 
și nimic nu poate ajuta un manager mai mult decât 
simplelesimplele discuții cu subalternii și oamenii de pe același 
nivel ierarhic.    

R: Care este revista de business/site-ul de știri 
economice pe care o consulți în mod frecvent? De ce? 
Ce consideri că lipsește din piața actuală de media 
economică?

MB: Îmi place să-mi încep dimineața cu Harvard Business 
Review. Citesc fie ultimul număr pe care îl primesc sau 
ultimele articole publicate pe aplicația de telefon mobil 
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telefon mobil în fiecare dimineață. De asemenea verific 
ultimele știri din industria de cazinouri și dezvoltare de 
jocuri în general pe diferite site-uri sau newsletere pe 
care le primesc în fiecare zi. 

AmAm început să citesc Harvard Business Review când eram 
în programul de MBA Romano-Canadian din cadrul 
Academiei de Studii Economice și am observat cum, fară 
să vreau, am început să aplic procese și comportamente 
descrise în acele articole. Astfel, reușesc fară prea mult 
efort să mențin procesul de învățare care nu cred că ar 
trebui să se oprească niciodată. De multe ori ne vedem 
prinși în viață de zi cu zi și uitam să învățam în mod activ.prinși în viață de zi cu zi și uitam să învățam în mod activ.
Ca resurse pentru știri economice mereu mă văd 
verificând Bloomberg și The Economist împreună cu alte 
câteva resurse pe care le urmăresc pe Twitter pentru știri 
rapide pe care le poți citi când faci o pauză scurtă. 

Cred că devine din ce în ce mai greu să găsești știri care 
nu sunt scrise fară punctul de vedere politic al 
jurnalistului. Totul se bazează din ce în ce mai mult de 
senzațional și de multe ori esența unui articol bun care 
prezintă știrile într-un mod obiectiv este diluată.

R: Sfat! Ce ai da mai departe ca lecție de business?

MB:MB: Sfatul pe care il dau de fiecare dată cand am un 
„one-on-one” și pe care mi-l spun și mie zilnic este: 
Continuă să înveți, chiar și atunci când crezi că știi tot! Am 
învățat cele mai importante lecții de la oameni pe care îi 
ghidam în carieră, de la juniori care vedeau totul diferit, 
fară să fie influențați de factori de risc pe care eu îi 
vedeam și care reușeau să mă facă să nu consider un 
punctpunct de vedere care expunea businessul la orice risc, fie 
și minor. Sunt oameni care deși la început de carieră au 
un instinct pentru business, și văd lucrurile diferit. 

Drept urmare, sfatul meu este să nu uităm că putem 
învață ceva de la oricine, indiferent de experiență pe 
piață muncii sau domeniul de activitate, trebuie doar să 
privim totul cu deschidere.   

R: Recomandă 3-5 cărți pe care ar trebui sa le citească 
un profesionist! De ce?

MB: Îmi este extrem de greu să aleg, însă mă văd mereu 
citind cărți care au de-a face cu psihologia umană. În 
orice domeniu activezi, ai de-a face cu oameni și 
înțelegând de ce oamenii sunt cine sunt reprezintă un 
mare avantaj. 

OO carte care m-a ajutat enorm și care mi-a deschis 
apetitul pentru astel de cărți este: 
„The Power of habit – Why we do what we do and how 
to change” scrisa de Charles Duhigg. Este o carte care ne 
învață cum să schimbam obiceiuri nesănătoase și cum să 
ne antrenăm creierul pentru succes.

„The Culture Code” scrisa de Daniel Coyle reprezintă o 
lectură interesantă daca vrem să înțelegem conceputul 
de cultura organizațională și cum să ajuți la dezvoltarea 
unei culturi organizaționale sănătoase pe termen lung. 

ÎnÎn timpul programului de MBA mi-a fost recomandată o 
carte la care revin acum în mod frecvent și o am lângă 
mine la birou și anume: „Thinking, Fast and Slow” 
scrisă de Daniel Kahneman. Aceasta carte mă ajuta 
foarte mult să mă înțeleg pe mine și în același timp să 
înțeleg și oamenii din jur. Este o lectura fascinantă 
despre cum funcționează creierul și cum să avem sau nu 
încredere în intuiție.  încredere în intuiție.  
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Rodica Veliche
General Manager Mindit Consulting 

Rodica Veliche (RV): Sunt un profesionist și pasionat de 
HR cu expertiză managerială și m-am alăturat Mindit 
Consulting în primăvara acestui an pe poziția de General 
Manager. 

SuntemSuntem prima companie de background screening din 
România, fondată de antreprenoarea Irina Arsene în 
anul 2013, iar expertiza pe care ne-am creat-o în toți 
acești ani a susținut cu succes și eficiență parteneriate cu 
organizații din numeroase industrii. 

MisiuneaMisiunea noastră este de creștere a onestității în mediul 
de business, respectiv formarea unor relații 
transparente între companii și noii angajați, alături de 
creșterea unor echipe puternice în interiorul 
organizațiilor, care să susțină dezvoltarea sănătoasă. 
ActivitateaActivitatea principala este în Romania, și începând cu 
anul 2022 am început implementarea unei strategii de 
extindere a serviciilor și în Europa.

Reporter (R): Serviciile firmei sunt preponderent 
adresate departamentelor de HR, în procesul de 
recrutare si selecție de personal. Ce înseamnă 
Background Screening?

RV:RV: Prin background screening sau background check, 
oferim clienților noștri o analiză a parcursului 
profesional al candidaților, a competențelor și 
atitudinilor lor, astfel încât impactul acestora și 
implicarea în noul mediu de lucru și în cultura internă a 
organizației să fie bazate pe încredere și onestitate. 
Procesul presupune verificarea experiențelor 
profesionaleprofesionale ale candidaților, a zonei legale, studii și 
certificări, prezența și activitatea în media și social media, 
ID check, raport de credit, analiză CV, etc. și se 
desfășoară în conformitate cu cerințele și reglementările 
GDPR și normele legislative naționale si internaționale. 
Verificările se fac numai cu acordul candidatului și cu 
consimțământul scris al acestuia.

R: Care este misiunea companiei și prin ce se 
diferențiază în arena industriei de background 
screening? 

RV:RV: De la începutul activității, misiunea noastră a fost să 
ne sprijinim clienții printr-un parteneriat eficient 
susținându-le procesele interne de recrutare și selecție 
prin etică profesională, transparență și eficiență. Toate 
acestea reprezintă valorile noastre de bază. Compania 
Mindit 

ConsultingConsulting este construită în această direcție; ne ghidăm 
zilnic prin efectuarea de background checks conform 
standardelor înalte de integritate și livram clienților 
noștri claritate într-un mod rapid și de încredere. Suntem 
deschiși și onești în relațiile cu clienții și candidații noștri.

R: Cum faceti Screening-ul și ce aplicații folosiți?

RV:RV: Folosim la nivel de expert baze de date naționale și 
internaționale pentru autentificarea integrității 
aspectelor legale, de identificare personală, a studiilor și 
certificărilor, etc. De asemenea, prin platforme 
specializate urmărim anumite aspecte care ar putea 
afecta imaginea companiei sau integritatea în interiorul 
echipei și culturii organizaționale, pe care le comunicăm 
angajatorilorangajatorilor sub forma unui raport. Ne mândrim să 
tratăm fiecare candidat în mod echitabil, ca pe un 
partener, să îl sprijinim în înțelegerea tuturor beneficiilor 
și a modului în care funcționează procesul.

R: De ce e important să aplici background screening?

RV: Pentru că este esențial să te asiguri că angajezi de 
fiecare dată persoană potrivită în echipa și compania ta, 
dar  și pentru că se creează cadrul natural de a începe o 
colaborare bazată pe încredere. Procesele de recrutare 
devin din ce în ce mai complexe, astfel încât nevoia 
angajatorilor de certitudine și transparență crește pentru 
fiecare angajare. Unul dintre motivele pentru care 
specialiștiispecialiștii de HR apelează la serviciile noastre este 
reducerea riscului reputațional și a costurilor aferente 
unei angajări nepotrivite (“bad hire”).
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R: Când e indicat să faci background screening?

RV:RV: Mulți dintre clienții noi ne întreabă când le 
recomandăm să treacă un candidat prin procesul de 
background screening. Ca element definitoriu al 
procesului de verificare, informarea candidatului și 
acordul lui scris vor sta la baza începerii screening-ului, 
de aceea noi recomandăm angajatorilor să îi informeze 
înainte de desfășurarea interviurilor sau a preselecției. 
RecomandămRecomandăm ca background screening-ul să se facă 
înainte de etapa interviurilor. La alegerea recrutorului, 
există opțiunea de a demara procesul și după acceptarea 
ofertei de muncă sau chiar în perioada de probă. De 
asemenea, mulți dintre angajatori aleg să facă periodic 
background screening angajaților sau ori de câte ori 
aceștia schimbă poziția  sau proiectul în cadrul 
companiei. companiei. 

R: Care sunt cele mai cerute servicii de background 
screening?

RV: În Mindit Consulting oferim pachete standard, create 
ca urmare a cererii pieței, însă știm că nevoile clienților 
noștri se diversifică constant, astfel că putem personaliza 
aceste soluții de verificare și pentru orice tip rol. În ultima 
perioadă, accentul a fost pus mai mult pe experiența de 
muncă a candidaților, ca urmare a mobilității accentuate 
în pandemie, astfel că verificările pentru istoricul 
profesionalprofesional împreună cu partea de educație și legal au 
ponderea cea mai mare în totalul serviciilor noastre. 

R: Care sunt provocările în recrutare cu care se 
confruntă companiile post-pandemie?

RV: Procesele de recrutare devin din ce în ce mai 
complexe. Nevoia angajatorilor de certitudine și 
transparență crește cu fiecare angajare. În plus, 
provocările în zona de resurse umane sunt un subiect 
actual și important în multe industrii. Managerii s-au 
plâns înainte și după pandemia de Covid că au avut 
probleme în a găsi personal specializat. Pe piața locală de 
resurseresurse umane, însă, oferta de locuri de muncă este mai 
mare decât cea a candidaților, ceea ce duce uneori la 
angajări neperformante. 

Acest lucru se întâmplă pentru că angajatorii acceptă 
aplicațiile candidatilor fără să le verifice temeinic, doar 
pentru că au nevoie de angajați. Iar candidații profită 
uneori inserând informații “coafate” sau false în CV-uri. 
Este esențial ca orice manager și lider dintr-o companie 
să se asigure că angajează persoana potrivită de fiecare 
dată, deoarece așa se creează un cadru natural și de 
încredereîncredere înca de la începutul colaborării. O altă nouă 
provocare pentru angajatori este securitatea cibernetică. 
Digitalizarea și sistemele de lucru de la domiciliu 
presupun multa încredere în angajați pentru a păstra 

documentele importante în siguranță. Atunci când 
lucrează cu datele clienților, nu este neobișnuit pentru 
organizații să efectueze un background check al 
angajaților existenți pentru a se asigura că respectă 
politicile companiei și pentru a detecta potențialele 
amenințări la adresa siguranței datelor lor. Perioada de 
pandemie ne-a arătat că mobilitatea este, de asemenea, 
unun aspect esențial al noilor angajați, așa că aproape 
fiecare companie locală sau internațională recrutează 
oameni din întreaga lume. Când analizați riscurile față de 
recompense, background screening-ul este o modalitate 
bună de a începe o relație transparenta și de încredere 
cu viitorul angajat.

R: Cum a schimbat pandemia modul de lucru în 
companii?
 
RV:RV: Trecerea companiilor la nivel global către zona de 
lucru remote sau hibrid a adus după sine o nevoie 
accelerată de transparență, încredere și potrivire la nivel 
de valori și cultură între angajați și angajatori. Ne 
așteptăm, ca în viitor, angajatorii să pună un accent și 
mai mare pe protecția companiei, a clienților și a 
asseturilor lor ca angajați, astfel că direcția de dezvoltare 
a a background screening-ului ar fi transformarea într-un 
pas standard al procesului de recrutare și selecție. 
Parteneriatul nostru cu departamentul de HR aduce un 
plus de siguranță și autenticitate în construirea culturii 
interne atunci când se angajează oameni noi și susține 
transformarea organizațională și experiența angajatului.

R: Care sunt principalele provocări și oportunități 
aduse de procesul accelerat de digitalizare adus în 
prim plan de evoluția din ultimii ani (pandemia)?

RV:RV: Nevoia de digitalizare globală și dezvoltarea intensă 
în multe sectoare industriale au condus la diversificarea 
nevoilor și așteptărilor angajatorilor cu privire la noi 
metode de lucru și instrumente eficiente în recrutare. 
Pentru noi, aceasta a însemnat dezvoltarea portofoliului 
de soluții și adaptarea procesului de screening la nivel 
european precum și integrarea sistemului intern de 
lucru cu platformele folosite de clienții noștri. lucru cu platformele folosite de clienții noștri. 

Aceasta accelerare a adus după sine multe beneficii 
dintre care amintim siguranța datelor, transparența 
comunicării, creșterea gradului de onestitate între 
angajați și angajatori. Prin background checks, oferim o 
analiză a experiențelor profesionale ale candidatului și o 
privire de ansamblu asupra abilităților și atitudinilor sale 
pentru a înțelege daca se potrivește în noul rol și cultură 
organizațională.organizațională. Serviciile noastre de background 
screening ajută clienții în atenuarea riscurilor de 
reputație, protejează echipa și aduc siguranța și 
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transparența în cultura internă.

R: În ultimii ani v-ați extins activitatea și peste 
granițe. Care sunt diferențele și provocările atunci 
când faceți verificări și pe alte piețe?

RV:RV: Ne adaptăm rapid la particularitățile țărilor, cadrul 
legislativ și specificul pieței muncii locale. Prin urmare, 
desfășurăm procesul de background screening în 
conformitate cu reglementările GDPR, a legislației 
specifice industriei și, totodată, în concordanță cu 
cerințele specifice ale clienților noștri. 

DeDe asemenea, ne bucurăm de parteneriate cu furnizori 
internaționali de background screening, sprijinindu-ne, 
în special, în verificările din țările în care normele 
legislative pot fi provocatoare. Din 2013 am dezvoltat o 
rețea națională și internațională de parteneri 
instituționali și suntem membri ai Professional 
Background Screening Association (PBSA). Ne bucurăm 
dede parteneriate sustenabile construite de-a lungul 
timpului, care au dus la extinderea și externalizarea 
acestui serviciu la nivel național și internațional.

R: Căror clienți va adresați preponderent?

RV: Din portofoliul nostru fac parte clienți cu 
preponderență din industriile de IT&C, Technology, BPO, 
Logistică, Pharma, Banking, însă ne adresăm tuturor 
sectoarelor de activitate. Dezvoltarea industriei de IT&C 
și BPO din ultimii ani a determinat nevoia de a 
implementa acest serviciu ca parte integrantă a 
procesului de recrutare și selecție, astfel că, mai bine de 
40%40% din clienții noștri fac parte din aceste sectoare de 
activitate. Dacă la începutul activității noastre, piața din 
România a fost reticentă cu privire la acest serviciu, în 
prezent avem peste 60 de clienți la nivel national și 
european care au înțeles valoarea adăugată în procesele 
de recrutare și impactul pe care îl avem în eficientizarea 
activității și creșterea onestității în interiorul organizației 
lor.lor.

R: Puteți cita câteva cazuri de succes care arată 
beneficiile serviciului de screening?

RV: Din studiile noastre interne reiese ca principalele 
motive pentru a face background checks sunt protecția și 
siguranța angajaților și clienților, îmbunătățirea 
procesului de recrutare și protecția reputației companiei. 
Cele mai multe nepotriviri apar la nivelul acurateței 
datelor din cv, a referințelor si a feedback-ului oferit de 
candidat, respectiv ceea ce verificăm cu foștii angajatori. 
UnUn caz pe care am dori să il împărtășim este despre 
onestitate și încredere. La o testare toxicologică pentru 
mai mulți din candidații clientului nostru, câteva dintre 
rezultatele acestora au fost pozitive. Pe baza raportului 
pe care l-am prezentat Managerului de Resurse Umane, 

acesta a decis să continue faza de interviu cu acești 
candidați și să clarifice motivele din spatele informațiilor 
toxicologice. Candidații au discutat despre rezultatele 
pozitive, acestea fiind legate de tratamentul 
medicamentos pe care îl urmau. 

DupăDupă terminarea tratamentului și reluarea analizelor, 
rezultatele acestora au ieșit negative. Suntem bucuroși 
că recruterii nu au renunțat la candidați; dimpotrivă, au 
clarificat toate aspectele și au continuat procesul de 
recrutare. Însă, nu întotdeauna lucrurile sunt 
transparente. Într-un alt caz legat de onestitate, am 
descoperit o dispută profesională în istoricul de lucru al 
unuiunui candidat, pe măsură ce am efectuat mai multe 
verificări cu privire la antecedentele legale ale 
candidatului. 

Fostul angajator îl concediase. Iar candidatul a decis să 
conteste în instanță decizia de concediere, aspect despre 
care nu a vorbit la interviurile anterioare de recrutare 
când a avut șansa să clarifice cu Managerul de Resurse 
Umane. Prin urmare, ne-am simțit ușurați că ne-am 
sprijinit clientul în oprirea potențialelor fraude în cadrul 
organizației sale și ca am sprijinit echipa și cultura 
internă.internă. Ne mândrim când clienții noștri beneficiază de o 
transparență ridicată și autenticitate în construirea 
culturii interne. Suntem bucuroși să sprijinim 
transformarea organizațională, experiența angajaților și 
dezvoltarea afacerilor.

R: Care sunt principalele tendințe în industria în care 
activezi, la nivel local, dar și internațional?

RV: Printre motivele pentru care se face background 
screening la nivel internațional se numără protejarea și 
siguranța angajaților și a clienților, îmbunătățirea 
procesului de recrutare și, mai ales, protejarea reputației 
companiei. În anumite țări din UE și SUA, procesul de 
background screening este reglementat prin lege, astfel 
că ne dorim să facem primii pași înspre adaptarea 
legislațieilegislației din România pentru a sprijini implementarea 
procesului. 

Există din ce în ce mai multă deschidere a companiilor 
către externalizarea anumitor servicii de HR, în speță, 
procesele complementare recrutării, pentru mai multă 
transparență și optimizarea resurselor interne. În Mindit 
Consulting, prin expertiza de background check, preluăm 
această nevoie de verificare a candidaților și susținem 
companiile să formeze relații transparente cu noii 
angajațiangajați și să creeze o echipă puternică încă de la 
începutul colaborării. Pe lângă screeningul standard, 
observăm un trend accentuat în ceea ce privește Social 
Media checks, screeningul colaboratorilor / freelancerilor 
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și utilizarea Inteligenței Artificiale în procesele de 
recrutare și selecție. Odată cu această evoluție, focusul 
background screening-ului va fi să ofere o experiență 
adaptată și personalizată clienților și candidaților. O altă 
tendință a furnizorilor de screening este legată de 
educarea pieței în legătură cu acest serviciu ca practică 
obligatorie și integrată în procesul standard de recrutare

R:R: Sunteți într-un proces de expansiune. Care sunt 
planurile de dezvoltare?

RV:RV: Ne propunem să creștem dimensiunea business-ului 
într-o manieră sănătoasă și sustenabilă în Romania și 
Europa, alături de clienți reprezentativi din fiecare sector 
de activitate și să devenim furnizorul principal de 
background screening din Romania. Cultura noastră 
organizațională susține diversitatea și flexibilitatea în 
gândire și ne dorim ca aceasta să inspire cât mai mulți 
profesioniștiprofesioniști din comunitatea de HR. Suntem un 
partener de încredere spre a schimba România în bine. 
Scopul nostru este să aducem un plus de valoare 
comunității prin promovarea transparenței și eticii 
profesionale în mediul de afaceri și să aducem vizibilitate 
și în Sectorul Public.

R: Care sunt reperele care te ajută să dezvolți o 
cultură organizațională stabilă și o atmosferă de 
lucru prietenoasă? 

RV:RV: Ne trăim valorile în fiecare zi în activitatea noastră și 
în relația cu partenerii. Împuternicim oamenii cu 
informații, sprijin și instrumente potrivite pentru a lua 
decizii bune. Îi facem să se apreciați, îi prețuim și creștem 
împreună. 

R: Sfat! Ce ai da mai departe că lecție de business? 

RV:RV: Când îți schimbi perspectiva, totul se schimbă. Când 
faci schimbări în viață ta, fă-le cu toată inima și fii sincer 
și asumat! 

R: Recomandă 3-5 cărți pe care ar trebui să le citească 
un profesionist! 

Excepționalii – Malcom Gladwell, 
Atomic Habits – James Clear, 
Gândire rapidă, gândire lentăGândire rapidă, gândire lentă – Daniel Kahneman.
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RPA (Robot Processing Automation) este folosit pentru a 
automatiza procesele repetitive executate de către 
oameni utilizând diverse aplicații software.

SăSă ne imaginăm că avem de introdus facturi în sistemul 
informatic al companiei la care lucrăm. Dacă avem zeci, 
mii de furnizori, introducerea manuală a facturilor 
devine anevoioasă și supusă erorilor. Roboții software 
(RPA) mimează pașii umani din procesul analizat, inclusiv 
manipularea datelor, extragerea și introducerea datelor 
în diverse aplicații, declanșarea anumitor alerte/procese 
ș.a.m.d., realizând acțiunea mult mai rapid și fără erori.ș.a.m.d., realizând acțiunea mult mai rapid și fără erori.
Beneficiile utilizării roboților software (sau boți) sunt: 
reducerea costurilor, productivitate crescută, 
diminuarea erorilor.

Introducerea boților este destul de controversată 
deoarece mulți văd în asta dispariția unor locuri de 
muncă. De-a lungul veacurilor, controversată a fost și 
apariția locomotivei cu aburi, a automobilului, a 
telefonului, a electricității ș.a.m.d. Introducerea roboților 
software nu ar trebui privită negativ, din contra, un robot 
eliberează timpul petrecut de un angajat executând niște 
acțiuniacțiuni repetitive, plictisitoare și îi dă acestuia 
posibilitatea să se concentreze pe alte activități 
esențialmente umane. 

Un robot nu va înlocui niciodată întâmpinarea 
călduroasa a oaspeților, nu va putea fi empatic sau 
pasionat de ceea ce face, nu va putea alina suferințele 
unui bolnav, însă va putea înregistra date într-un fișier 
XLS mult mai corect și rapid decât o face un om.

Roboții nu se plictisesc, nu dorm, lucrează atât noaptea 
cât și ziua, nu au sentimente și nu sunt influențabili. 
IndustriileIndustriile unde RPA are mare potențial de 
implementare sunt cele în care avem foarte multe 
procese și unde se petrece de obicei foarte mult timp 
completând diverse formulare. Mă gândesc în primul 
rând la administrația publică, dar și la sistemul bancar 
sau la cel de sănătate.

Roboții Software ar reduce foarte mult timpul de 
așteptare, îmbunătățind gradul de mulțumire al clienților 
finali (să ne gândim, spre exemplu, la cât timp ne ia să 
completăm diverse documente pentru plata impozitelor 
sau pentru a angaja o persoană; toată această muncă ar 
putea fi automatizată). 

Sistemele RPA sunt capabile să:

•• Deschidă, închidă și să interacționeze cu diverse 
aplicații web sau desktop
• Trimită, proceseze emailuri
• Copieze și să insereze (copy/paste) informații în diverse 
formulare, emailuri, aplicații
• Navigheze în site-uri. Se emulează activitatea umană, 
click pe diverse butoane, inserează date în căsuțe etc
•• Recunoaște text – OCR
• Compară și verifică diverse informații
• Comunică instantaneu – chatbots
• Agregă informații din surse diverse într-una singură
• Scraping (colectează date din diverse site-uri, aplicații)
• Etc

Practic, orice proces repetitiv poate fi automatizat. 
RoboțiiRoboții software pot fi integrați în sistemele actuale ale 
companiilor, nu necesită condiții sau implementări 
speciale.
Împreună cu soluțiile de inteligență artificială și machine 
learning, RPA-ul reprezintă, cu siguranță o piață foarte 
interesantă, aflată în plină expansiune. 

ÎnÎn industria IT, RPA-ul ar putea fi folosit în instalarea și 
configurarea diverselor aplicații sau pentru testarea 
manuală. Un robot software ar putea instala și configura 
aplicațiile necesare utilizatorilor pe mai multe stații, cu 
un singur click. În testare, un robot ar putea fi folosit 
pentru a automatiza diverse scenarii, ar salva timpul 
testerului și ar depista bug-urile mai ușor.

MomentanMomentan piața RPA este la început, deoarece 
tehnologia încă nu este destul de cunoscută însă în câțiva 
ani piața va exploda, conform analizei pe care o puteti 
observa în tabelul urmator.
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Cred că recesiunea ce se anunță și contextul global 
foarte volatil din ultimii ani: Covid, criza din Ucraina, vor 
accelera automatizarea și digitalizarea, iar companiile 
vor investi masiv în aceste arii pentru a rămâne relevante 
pe piață.
RoboțiiRoboții software și automatizarea în general sunt din ce 
în ce mai populare și nu este exclus ca în anii următori 
piața globală să cunoască o creștere anuală importantă, 
chiar mai mare decât cea estimată.

Cei mai importanți jucători RPA, în 2022, sunt: UiPath, 
Automation Anywhere, Blue Prism și Microsoft.

PentruPentru noi, ca români, este o sursă de mândrie, cel mai 
mare jucător din piață UiPath, fiind o creație 100% 
românească, pornită într-un apartament din București. 
Mi-aș dori să înlocuim din ce în ce mai des garajele din 
Silicon Valley cu apartamentele din București și să vedem 
cât mai mulți mari jucători globali în industria IT (și nu 
numai) porniți de pe plaiurile mioritice.
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Nicolás apasă pe buton: „Bienvenido al servicio de 
atención al cliente. Me llamo Nicolás. ¿Cómo puedo 
ayudarte?”. Să ridice receptorul nu mai este nevoie. 
Căștile sunt direct pe cap și peste urechi. Fără cablu. 
Simplificare și automatizare la maximum posibil pentru a 
crește eficiența. Tehnologiile revoluției digitale precum 
inteligența artificială sau procesarea robotică 
automatizatăautomatizată și-au făcut locul în afacere pentru a-i 
permite lui Nicolás și colegilor săi să poată ajuta în cel 
mai scurt timp și cât mai bine cu putință clienții care îi 
apelează din toate colțurile lumii în căutare de 
îndrumare în soluționarea unor probleme ce țin de 
tehnologia informatică.

Nicolás locuiește într-un oraș din zona depresionară a 
României. Nu s-a născut acolo. A venit în urmă cu 
cincisprezece ani pentru a-și întemeia o familie și a 
rămas. De angajat, s-a angajat relativ ușor, în ciuda 
formalităților suplimentare ce sunt necesare pentru 
cetățenii din afara Uniunii Europene. Provenind din 
Mexic și vorbitor nativ de spaniolă și-a găsit un post 
într-unîntr-un centru de contact care oferă suport tehnic de la 
distanță: bine cunoscutele „call center”, înmulțite rapid în 
România în ultimele două decenii ca urmare a deciziilor 
unor companii internaționale de a-și externaliza 
procesele de afaceri în țara noastră, motivate fiind, nu 
doar de costul redus al forței de muncă, ci și de solidele 
și diversele competențe lingvistice ale angajaților 
români, cât și de iscusința lor tehnică.români, cât și de iscusința lor tehnică.

La fel ca în cazul lui Nicolás, realitatea mai puțin vizibilă 
cu ochiul liber arată că bună parte din posturile 
disponibile în industria domestică a externalizării 
proceselor de afaceri este acoperită de cetățeni străini, al 
căror principal atu este fluența în limba nativă, cea pe 
care o și folosesc în discuțiile cu clienții și în activitățile 
complementare. După cum s-ar spune în jargoul de 
afaceri,afaceri, „Nicolás s-a angajat cu spaniola”. Diaspora 
românească în creștere a creat goluri pe piața internă a 
muncii.

n momentul de față, între 5.7 milioane (cifră oficială dată 
de MAE în anul 2022) și 8 milioane deromâni (estimare 
cât se poate de probabilă) trăiesc în afara granițelor țării, 
ceea ce implică o presiune asupra acoperirii locurilor de 
muncă vacante din România. 

DreptDrept urmare, nu este de mirare că Ministerul Muncii a 
crescut gradual cota de muncitori străini ce pot fi admiși 
pe piața muncii din România: de la 5.500 în anul 2015, la 
20.000 în anul 2019 și tot așa până la 100.000 în anul 
2022. Iar cifrele vizează doar despre cetățeni non-UE, 
precum Nicolás, resortisanți ai țărilor terțe. Construcțiile 
sau industria ospitalității și a turismului sunt și ele mari 
beneficiarebeneficiare ale creșterii cotei de muncitori străini. 
Sectorul imobiliar și infrastructura publică de transport, 
ambele în creștere accelerată în ultimii ani, au beneficiat 
și de contribuția migranților internaționali stabiliți, 
vremelnic sau permanent, în România.

Industriile externalizării proceselor de afaceri și centrelor 
de servicii partajate – și nu numai – trăiesc vremuri 
interesante, într-o lume de tip VUCA (lume modelată prin 
volatilitate, incertitudine, complexitate și ambiguitate), 
expuse fiind la cel puțin două schimbări majore aflate în 
plină desfășurare: una socio-demografică, a forței de 
muncă, și alta tehnologică, a revoluției digitale. 

TotTot mai multe posturi sunt ocupate de migranți din state 
non-UE, care, în activitățile lor profesionale de zi cu zi, 
sunt sprijiniți prin investițiile tehnologice pe care 
angajatorii le fac în industria 4.0: internetul obiectelor 
(IoT), realitatea augmentată (AR), învățarea automată ș.a. 
Industria externalizării proceselor de afaceri este, în mod 
caracteristic, de tip „labor-intensive”, bazată pe intrări de 
efortefort susținut în furnizarea serviciului către clienți. 
Inovațiile transformării digitale contribuie cu soluții 
menite, de cealaltă parte, să reducă efortul uman și să 
crească viteza de operare. 

Drept urmare, industria centrelor de contact, un amestec 
tradițional între efort uman și tehnologie, trăiește 
vremuri interesante, care plasează companiile undeva la 
granița dintre sectoarele terțiar și cuaternar ale 
economiei.
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Granițele lui Nicolás sunt între Mexic și România, cele 
două lumi care îi definesc viața, între familia de origine 
„de acolo” și familia aleasă „de aici”. Nici Nicolás, și nici 
industria centrelor de contact nu își vor defini granițele 
cu certitudine: rămânând între, vor putea să profite de 
specificul și de progresele ambelor lumi, cu beneficiile 
incontestabile ale multiculturalității și 
interdisciplinărității.interdisciplinărității.

„Gracias por llamar. Ha sido un placer”.
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81% dintre atacurile cibernetice sunt executate de 
grupări de criminalitate organizată , grupări care 
colaborează constant prin partajarea de know-how, de 
tool-uri malițioase și de informații care facilitează accesul 
în infrastructura IT a organizațiilor-țintă. Spațiul 
cibernetic “dark” este imens  și abundă de platforme și 
site-uri unde infractorii cibernetici vând, cumpără și pun 
lala comun resurse pentru executarea atacurilor malware, 
ransomware etc. Pot menționa că un card de credit furat 
costă 9$ pe dark web.

Statisticile arată că în anul 2021, pierderile provocate de 
criminalitatea cibernetică au fost de aproximativ US$ 600 
miliarde, iar un atac cibernetic are loc la fiecare 11 
secunde .

Pentru a face un mic sumar, până acum am stabilit 
următoarele: infractorii cibernetici sunt motivați de 
obținerea profiturilor, dispun de resurse financiare 
considerabile și cooperează intens – tehnic și 
informațional – pentru a executa constant campanii de 
succes.

Care este situația la nivelul companiilor ? 

ÎnÎn marea majoritate a cazurilor, mediul de business 
dispune de resurse financiare și umane limitate, fapt ce 
duce la o abordare pasivă a securității cibernetice. 
Bugetul este alocat după ce are loc atacul ransomware. 
Similar, informațiile despre sistemele informatice, 
breșele de securitate și atacurile suferite sunt partajate 
autorităților competente sau firmelor de specialitate 
doardoar după producerea atacurilor. Pagubele financiare, 
de imagine, de reputație au fost produse, iar 
managementul încearcă să țină în frâu criza. 

De asemenea, din cauza unor proceduri și politici de 
confidențialitate conservatoare și perdante, echipele IT 
ale diverselor firme nu discută activ și nu fac schimb de 
informații cu privire la amenințările cibernetice și modul 

în care anumite atacuri pot fi contracarate.

Concluzionând, lupta companiilor se poartă, în general, 
la nivel individual, lipsa cooperării și fragmentarea 
resurselor afectând capacitatea de apărare.
IdeeaIdeea cooperării în domeniul securității cibernetice este 
vehiculată în mediul IT de câțiva ani, provocarea 
constând în schimbarea modului în care partajam și 
consumăm anumite produse și servicii.

InspirațiaInspirația pentru apărarea cibernetică colectivă în forma 
ei activă – diferită de simpla partajare a unor date în 
cadrul unor forumuri / comunități – vine din domeniul 
intelligence, respectiv cooperarea statelor în combaterea 
terorismului prin partajarea de informații. Atât timp cât 
informațiile partajate nu vizează secrete interne sau 
interese comerciale și politice proprii, ci, din contră, 
țintescțintesc un adversar global comun, deschiderea pentru 
schimbul de informații este suficient de reală pentru a 
avea un impact real.

Astfel, firme specializate încep să pună la dispoziție 
platforme online prin intermediul cărora sunt partajate 
instantaneu și anonim informații despre amenințările 
cibernetice identificate la nivelul organizațiilor. Valoarea 
adăugată? Alertele sunt generate în timp real și, în mod 
similar, politicile și măsurile de remediere / contracarare 
sunt propagate cvasi-instantaneu în sistemele 
informatice ale companiilor membre.informatice ale companiilor membre.

Cum funcționează mai concret apărarea cibernetică 
colectivă ?

Să propunem următorul scenariu: avem 2 firme din 
verticale diferite cu resurse tehnice diferite: o corporație 
din domeniul financiar-bancar cu sediul în Londra. 
Compania londoneză are o echipă extinsă și un security 
operation center/SOC la nivelul căruia sunt monitorizate 
alertele cibernetice. La nivelul SOC-ului este utilizată o 
platformă de tip real-time cyberthreat-exchange, și o 
firmăfirmă din industria cimentului din Nigeria. Firma 
nigeriană dispune de capabilități tehnice și resurse 
umane mai reduse, însă folosește la rândul ei aceeași 
soluție de real-time cyberthreat-exchange.
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La momentul T0, echipa SOC a companiei din Londra 
primește o alertă catalogată automat ca având severitate 
medie și decide să o aprofundeze. În urma analizei, 
specialiștii determină să sunt victima unui atac cibernetic 
prin care un grup criminal încearcă să exfiltreze date din 
sistemele informatice. 

AlertaAlerta este catalogată acum ca amenințare majoră. 
Nivelul actualizat al alertei și rezultatele analizei sunt 
partajate tuturor membrilor platformei de real-time 
cyberthreat-exchange.

La momentul T0 + 3 zile, firma producătoare de ciment 
primește o alertă similară. Acum se întâmplă automat 
două aspecte:
•• corelarea instantă cu alerta detectată de compania 
londoneză;
• informarea echipei IT nigeriene privind clasificarea, de 
către echipa londoneză, a amenințării ca fiind majoră, și 
input-urile derivate din evaluarea echipei londoneze.

Sursa:  www.ixodron.ro

AvantajulAvantajul pentru firma din Nigeria este că beneficiază de 
analiza echipei londoneze și poate reacționa mai rapid 
pentru oprirea atacului și limitarea pagubelor.

Vice-versa, în cazul în care firma din Nigeria ar identifica 
o amenințare și ar analiza-o, datele ar fi disponibile 
pentru toți utilizatorii soluției de apărare cibernetică 
colectivă.

TimpulTimpul mediu pentru identificarea unei breșe de 
securitate IT este de aproximativ 100 de zile. Dacă într-o 
platformă care partajează alertele cibernetice s-ar înrola 
mii sau zeci de mii de firme, acest interval și, implicit, 
pagubele s-ar reduce considerabil.

CriminaliiCriminalii cibernetici cooperează și dispun de resurse 
superioare în raport cu mediul de business. De aceea, 
singura opțiune viabilă pentru companii este apărarea 
cibernetică colectivă care asigură o protecție sporită, 
reduce costurile interne și diminuează pierderile în cazul 
unei breșe IT.

Referințe bibliografice
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Rezultatele negocierii sunt cele care determină soarta 
unei națiuni, dezvoltarea unei companii sau obținerea 
unei creșteri de salariu. Negocierea este un proces în 
care intram aproape în fiecare zi. Uneori câștigam, alteori 
pierdem. Mai important decât câștigul sau pierderea 
este să înțelegem că dacă vrem să obținem ceva de la 
cineva, vom intra într-un proces de negociere. 

De ce nu negociem?De ce nu negociem?

Am întâlnit, de-a lungul timpului, nenumărați 
antreprenori, manageri români care aveau o reținere 
reală în a negocia. Evident, am întâlnit și oameni care 
negociau nu doar bine, ci chiar cu multă pasiune. Cei din 
urma însă, în mediul de business românesc, sunt mai 
puțin întâlniți. 
ȘiȘi de aici întrebarea, de ce nu negociază o parte din 
oamenii de afaceri români?
FărăFără pretenția de a fi făcut un studiu exhaustiv cantitativ 
și calitativ, ci bazându-mă mai degrabă pe observații 
personale, am constatat că exista o reticență reală a 
oamenilor de business de a se angaja în negocieri. Pe 
baza discuțiilor mele cu mulți antreprenori și ca urmare a 
observațiile făcute de-a lungul a multor ani în care am 
fost implicat în negocieri, au reieșit o serie de motive sau 
factorifactori care generează reținere în rândul oamenilor de 
business pentru a intra într-o negociere, și anume:

• Teama de negociere
Din punct de vedere emoțional, negocierea presupune 
să discutăm cu alți oameni cu interese diferite de ale 
noastre. Acest lucru poate provoca anxietate, ceea ce 
duce la teama de a intra în negociere. Am întâlnit 
frecvent situații în care oameni de business care urmau 
să intre în negociere aveau palmele transpirate, se 
înroșeau la față, în mod evident nu se simțeau 
confortabili.confortabili. Toate sunt semne de anxietate care 
transmit ideea că persoana respectivă nu se află într-o 
zona de confort.

• Teama de eșec
NuNu câștigăm toate bătăliile în care intram. Pentru o parte 
dintre noi însă, teama de a pierde poate fi extrem de 
puternică și astfel poate să afecteze negativ rezultatul 
unei negocieri. Teama de eșec poate avea motivații 
obiective, când miza negocierii este foarte mare și nu 
există opțiuni disponibile. Sunt și situații unde nu exista 
niște motive obiective, ci mai degrabă modul în care 
fiecare om răspunde la provocarea unui potențial eșec.fiecare om răspunde la provocarea unui potențial eșec.

• Etica negocierii
Am întâlnit persoane care considerau că o negociere nu 
este în mod necesar un proces etic. Că atâta timp cât 
negocierea poate să presupună utilizarea de tactici de 
influențare, negocierea nu este un proces etic. Voi relua 
această idee în capitolul dedicat „Miturilor negocierii”

De ce trebuie să negociem?

Întâi, să ne oprim un pic asupra a ce este și ce nu este o 
negociere. 
NegociereaNegocierea poate fi definită în multe feluri, în esența însă 
este procesul prin care doi sau mai mulți parteneri ajung 
la un acord comun asupra unor interese, obiective 
diferite. Procesul de negociere presupune utilizarea unor 
strategii și tactici cu scopul de a atinge niște obiective. 
Negocierea presupune, de asemenea, construcția unui 
parteneriat cu interlocutorul, parteneriat bazat pe 
înțelegereaînțelegerea comună ca ambele părți își doresc să ajungă 
la o înțelegere sau acord.

Negocierea nu înseamnă sa îl mințim pe interlocutor. Nu 
înseamnă sa promitem lucruri pe care nu le putem face. 
Negocierea înseamnă să respectăm regulile, valorile, 
normele legale, sociale, etice.

Vrem să negociem pentru că avem niște obiective de 
business în relația cu partenerul de afaceri. Trebuie să 
negociem pentru a ne asiguram că ne atingem acele 
obiective de business. Nu ne putem aștepta, în mod real, 
ca oamenii să accepte necondiționat ceea ce avem de 
oferit. Poate că noi vrem să vindem cu preț mare, iar 
clientul nostru vrea un preț mai mic. Dacă ne dorim să ne 
atingematingem obiectivele, va trebui să intram în procesul de 
negociere pentru a le obține.



3 / 2022ANALIZA________________________________
2-2A Calea Griviței, 010731

București, România
+4 0722 161 327
office@bbsr.ro

Miturile negocierii

Le-amLe-am întâlnit de atâtea ori în negocieri și aproape de 
fiecare dată cu rezultate dezastruoase! Abordări, acțiuni 
sau percepții despre negociere care nu doar 
denaturează procesul în sine, dar duce la ratarea, nu de 
puține ori, epică, a obiectivelor propuse. Voi menționa 
mai jos trei dintre cele mai întâlnite mituri ale negocierii:

• „Ne întâlnim la mijloc”
Nu,Nu, nu vom face asta niciodată. Nu ne întâlnim la mijloc. 
Imaginați-vă următorul scenariu simplu: vreți sa 
cumpărați un apartament. Prețul pe piață pentru un 
apartament similar este undeva la 100.000 euro. 
Cumpărătorul oferă 90.000, iar vânzătorul cere 120.000. 
Și unul din ei vine cu ideea „hai sa ne întâlnim la mijloc”. 
Aritmetica simplă ne arată că mijlocul este la 105.000. 
AstaAsta înseamnă că fiecare parte „renunță” la 15.000 
(diferența între ofertă și medie). Cei 15.000 euro sunt 
egali pentru fiecare parte. Așa să fie oare? Cumpărătorul, 
pentru a crește oferta cu 15.000 de euro a acordat o 
concesie de 16,66% din prețul inițial. Vânzătorul, pentru 
a scădea prețul cu 15.000 de euro, a acordat o concesie 
de 12,5%. În continuare credeți că cele două oferte sunt 
la „egalitate”? la „egalitate”? 

În al doilea rând, dacă primul pas de negociere este deja 
de 16% pentru cumpărător, ce îl oprește pe vânzător să 
se gândească la faptul că ar putea să ceară mai mult? 
Similar și pentru cumpărător, dacă pasul vânzătorului 
este de 12%, de ce următorul pas nu ar putea fi, de 
exemplu, măcar 10,67%?
„Never split the difference” spune Chris Voss, unul din 
numele mari din domeniul negocierilor.

• Win-win
UnUn concept frumos și motivațional. Eu câștig, tu câștigi. 
Sună prea bine să fie adevărat. Și nu, nu este adevărat. 
Obiectivele mele sunt diferite de cele ale partenerului de 
negociere. Iar în cadrul procesului de negociere, 
obiectivul este de a-mi îndeplini și interesele proprii. 
Fiecare parte are aceeași abordare. În momentul când 
negocierea satisface interesele ambelor părți (ceea ce 
duceduce la încheierea cu succes a negocierii), rezultatul nu 
poate fi win-win, pentru ca obiectivele și interesele în 
sine sunt cât se poate de diferite și valoarea lor este, 
similar, diferită de la un partener la altul.

În schimb ar trebui să ne concentram, în cadrul unei 
negocieri, pe percepția valorii concesiilor acordate. Atâta 
timp cât fiecare parte consideră că a primit concesii mai 
valoroase decât cele acordate, există premise bune 
pentru încheierea cu succes a negocierii. Cu alte cuvinte, 
inclusiv în componenta de percepție, nu există win-win; 
și în mod conștient doresc să construiesc percepția 
parteneruluipartenerului de negociere că a primit o concesie mai 

valoroasă decât ce mi-a acordat. 

• „Negociere nu este etica”
ÎnÎn limba româna, cuvântul „compromis” are o puternică 
conotație negativă. Este perceput ca ceva rău, pentru că 
trebuie să „cedam” ceva. Este poate unul din motivele 
pentru care în negocieri prefer cuvântul „concesie”, ce 
are o percepție mai bună decât „compromis”. Realitatea 
este că într-o negociere vor exista concesii (sau 
compromisuri). Nu există altă alternativă de a ne atinge 
scopurilescopurile decât dacă oferim ceva în schimb. Acest „ceva 
în schimb” este o concesie. 

O altă zonă ce intră sub mitul de „lipsa de etică” este cea 
legată de influențare. Într-o negociere, în special în 
negocierile cu mize mari, se utilizează tactici de 
influențare. Sunt tactici de negociere bazate pe 
psihologia umană ce au ca scop influențarea 
comportamentului, ideilor, pozițiilor celuilalt cu 
obiectivul de a ne atinge interesele. Atâta timp cât nu 
depășimdepășim un cadru etic, moral, legal cunoscut (nu mint, nu 
înșel, nu încalc legea, nu ii cer celuilalt să încalce legea) 
este absolut în regulă să utilizez cunoștințele, abilitățile 
de negociere care să îmi permită sa îmi ating obiectivele. 
Fiecare dintre noi utilizează cunoștințele, experiența și 
abilitățile pe care le-a dobândit pentru a-și desfășura 
activitatea cu succes și este absolut firesc să se întâmple 
astfel.astfel.

Educarea abilităților de negociere

Se spune despre unii oameni ca sunt „negociatori 
înnăscuți”, că pot negocia foarte natural și chiar le face 
plăcere. Evident, ajută atunci când avem un talent într-o 
direcție, ne este mai ușor sa devenim mai buni la acel 
lucru. Ca orice altă abilitate însă, este necesar și un 
proces de învățare. Problema cu „înnăscuții” care se 
bazează doar pe talent este că nu pot replica mereu 
succesul și depind foarte mult de „inspirație”. succesul și depind foarte mult de „inspirație”. 

Vestea buna este însă că abilitățile de negociere se pot 
învăța. Cunoștințele care se pot dobândi devin însă 
abilități doar când le punem la lucru. Cu alte cuvinte, este 
important nu doar sa învățați cum sa deveniți niște 
negociatori de succes, dar să exersați, să puneți în 
practică – doar așa cunoștințele se transformă în abilități.

Negocierea are atât o componentă rațională, de proces, 
cât și o componentă emoțională, psihologică. Ca să fii un 
negociator bun, trebuie să stăpânești bine componenta 
rațională. Ca să fii un negociator de top, trebuie să 
înțelegi și să folosești emoțiile și instrumentele 
psihologice în cadrul procesului de negociere. Și acest 
lucru presupune multă practică, implicarea în negocieri, 
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testarea de tactici, învățarea din eșec și, la fel de 
important, din succes. Iar primul pas îl reprezintă 
procesul în care lucrezi cu tine însuți/însăți, pentru a 
dezvolta abilități necesare ce susțin performanțele de 
negociator: ascultarea activă, auto-controlul, gestionarea 
emoțiilor, empatie, flexibilitate, deschidere.

NegociereaNegocierea este parte din business, și dacă ne dorim 
rezultate mai bune, una din căi este de a ne dezvolta 
abilitățile de negociere, iar primul pas este de a înțelege 
și accepta că masa negocierii este cea care va decide cum 
va arăta business-ul nostru în viitor.

În încheiere, celor interesați le pot recomanda câteva 
cărți despre Arta negocierii:

„„Arta Negocierii” – Chris Voss, Tahl Raz
„Never split the difference” – Chris Voss, Tahl Raz
„Counterterrorism Strategies for Corporations: The 
Ackerman Principles” – Mike Ackerman
„Getting to Yes” – Roger Fisher
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În 1903 Henry Ford în vârsta de 40 de ani a pus bazele 
gigantului Ford Motor Company. Cu 8 ani înainte, în 
1896, el a dezvoltat primul său vehicul fără cai, pe care l-a 
numit Quadriciclu.

ÎnÎn 1908, Ford a proiectat Modelul T care a schimbat total 
dinamica pieței, devenind dintr-un produs de lux 
accesibil doar aristocraților sau industriașilor foarte 
bogați, un produs popular destinat utilizării în masă. 
Modelul T a scris istorie, devenind atât de popular încât 
Ford nu reușea să țină pas cu cererea. Din acest motiv, a 
apărut prima linie de asamblare care reducea 
semnificativsemnificativ timpul petrecut de un lucrător pentru a 
monta piesele cât și costul final. Astfel a apărut și 
conceptul de “economy at scale”, prețul devenind 
avantajos pentru clienți, scăzând continuu de la 850$ la 
lansare până la 300$ după câțiva ani. 

Apariția automobilului a generat schimbări economice și 
sociale succesive, ducând la dezvoltarea infrastructurii 
rutiere, la apariția lanțurilor de distribuție și a industriilor 
conexe, la inovații multiple în management și în modul 
de lucru (Ford a fost cel care a dublat salariile 
muncitorilor săi pentru a preveni atriția și a înființat un 
departament sociologic în fabrică). Pe plan social, dintr-o 
datădată oamenii aveau posibilitatea să călătorească, să 

viziteze și alte locuri, nu doar satul învecinat, să aibă 
acces la mărfuri pe care nu și le imaginaseră, să cunoască 
obiceiuri și culturi îndepărtate.

TotTot la începutul secolului al XX-lea, sfârșitul secolului al 
XIX-lea Nikola Tesla și Thomas Edison au fost pionieri in 
domeniul electricității. Am putea considera electricitatea 
una dintre cele mai importante invenții din epoca 
modernă, viața noastră actuală fiind de neimaginat fără 
lumina electrică și fără toate aparatele electrice care ne 
înconjoară.

ÎnainteÎnainte de electricitate, viața omului era dependentă de 
lumina naturală, de ritmurile circadiene. De altfel, se 
pare, că și somnul nocturn era împărțit în două, pe la 
mijlocul nopții oamenii fiind treji pentru câteva ore pe 
care de obicei și le petreceau în rugăciune. Apariția 
electricității ne-a eliberat de dependența de lumina 
solară și ne-a ușurat viața substanțial.

TelefonulTelefonul și Radioul sunt alte două invenții care au 
apărut la începutul secolului al XX-lea care au facilitat 
comunicarea și circulația informației.
Toate aceste invenții au produs și schimbări în structura 
socială, vechea aristocrație a decăzut, marii industriași 
luându-i locul aproape peste noapte.

Astăzi,Astăzi, viața noastră pare de neconceput fără aceste 
invenții însă nu așa a fost întotdeauna. 

EfervescențaEfervescența inovativă de la începutul secolului al XX-lea, 
care a transformat societatea omenească mai mult decât 
au transformat-o secolele anterioare a avut adepții săi, 
însă și foarte mulți critici. Încă există comunități care 
refuză să folosească tehnologia deja veche pentru noi, 
cea mai cunoscută fiind comunitatea Amish. Această 
comunitate prețuiește viața rurală, munca manuală, ei 
mergmerg în continuare cu căruțele trase de cai, nu au 
telefoane, electricitate și nu frecventează școala publică.

La începutul anilor 1900 comunitatea Amish nu era atât 
de ciudată și singulară ca acum ci existau foarte mulți 
oameni care nu înțelegeau noile invenții, le considerau 
inutile, ba chiar periculoase. Aceștia își simțeau 
amenințat modul de viață iar unii dintre ei chiar și-au 
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pierdut mijloacele de a-și câștiga traiul, micile ateliere 
meșteșugărești fiind în masă înlocuite cu fabrici și cu 
liniile de asamblare automate.
LumeaLumea se mișca prea repede iar oamenii nu erau 
pregătiți să îmbrățișeze noile inovații tehnologice și 
sociale. Tocmai de aceea, începutul secolului al XX-lea a 
coincis cu apariția marilor mișcări ideologice, 
comunismul și fascismul. Doctrina fascistă, naționalistă 
face apel la simbolurile culturale arhaice împrumutate fie 
din spațiul roman (acvila, salutul hitlerist, ș.a.) fie din 
mediulmediul rural (legionarii se îmbrăcau în costum popular 
etc). Sentimentul de neadaptare la realitatea curentă îi 
determina pe oameni să devină nostalgici și să considere 
că tot ce era înainte era mai pur, mai bun, mai autentic. 
Cea de-a doua doctrină, comunismul, a speculat și ea 
sentimentele de neadaptare, inalienare însă într-un alt 
mod. Comuniștii negau trecutul și își doreau să 
construiască o lume mai bună în care diferențele de 
clasă ar fi anihilate. În fapt clasele s-au inversat, însă 
diferențele au rămas.
UrmărileUrmările celor 2 ideologii le cunoaștem cu toții: 2 
războaie mondiale, al doilea ideologic 100%, un război 
rece, împărțirea Europei și a lumii în două, milioane de 
morți și de destine spulberate.

În 1977, Steve Jobs și Steve Wozniak au lansat Apple II, 
unul dintre primele PC-uri.

TehnologiaTehnologia era cunoscută însă la fel ca Ford, Steve Jobs a 
fost primul care și-a propus ca fiecare american să aibă 
un computer acasă. Până atunci computerele erau 
văzute ca fiind utile în firme, pentru calcule complicate, 
IBM dominând piața computerelor de tipul mainframe.

LaLa finalul anilor ’70, în anii ’80, foarte puțini erau cei care 
își doreau un computer acasă, nu-i înțelegeau utilitatea și 
nu vedeau de ce ar da banii pe el. În plus prețul era 
prohibitiv pentru cei mai mulți americani. IBM a fost cel 
care a început sa vândă PC-uri în serie însă cel care a 
jucat un rol determinant în adopția acestuia a fost Apple, 
deoarece Steve Jobs, la fel ca și Henry Ford a înțeles care 
suntsunt mecanismele psihologice necesare adopției unei 
inovații.
În 1960 ARPA (Advance Research Projects Agency), o 

organizație care făcea parte din structurile militare ale 
USA a pus bazele internetului așa cum îl știm  azi.  Au mai 
trecut 40 de ani până când internetul a devenit popular și 
accesibil publicului larg. În 2005, 16% din populația 
globului utiliza internetul iar în 2019 procentul ajunsese 
la 53,19%.

InternetulInternetul a facilitat apariția rețelelor sociale, lucrul la 
distanta (sau telework), comunicarea globală, circulația 
informației dar și a manipulărilor.

ImpactulImpactul internetului în viețile noastre este imens și 
aduce atât schimbări economice cât și sociale de 
amploare. Televiziunea și presa scrisă, care au dominat 
media aproape un secol, sunt în declin, munca de la 
distanță facilitează contractele internaționale (practic 
poți lucra pentru anumite entități fără să te fi întâlnit fizic 
cu colegii niciodată), rețelele sociale pot deveni 
catalizatorcatalizator al nemulțumirilor sau instrumente de 
manipulare. Au apărut meserii ca influencer, blogger, 
youtuber și altele, pe când meseriile clasice sunt în 
declin, unele chiar dispărând. Dacă în anii 1950, 1960 
marea masă a populației lucra în fabrică sau în 
agricultură, acum foarte mulți lucrează în servicii sau 
comerț. 

La fel ca la începutul secolului trecut, au apărut noi 
miliardari, topul celor mai bogați oameni fiind dominat 
de mogulii din domeniul IT si tehnologic (Elon Musk, Bill 
Gates, Larry Page, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg).

Lumea se schimbă într-un ritm amețitor iar cei mai mulți 
oameni nu reușesc să țină pasul cu ea. 

ÎnÎn tot acest tumult informațional și social, în toată 
această efervescență tehnologică, omul al cărui creier a 
evoluat în milenii, se simte debusolat, amețit, nesigur, 
înspăimântat. Și atunci ca și bunicii sau părinții lor de la 
începutul secolului al XX-lea, caută răspunsuri în reperele 
strămoșești. Viața înaintașilor noștri ne pare mai 
frumoasă, mai simplă, mai lipsită de probleme. 

PePe acest teren au apărut mișcări naționaliste și doctrine 
periculoase. Lumea pare că devine din ce în ce mai puțin 
democrată, drepturile omului din ce in ce mai puțin 
respectate. Regimurile autocrate par a fi din ce în ce mai 
ușor de acceptat și digerat, poate și pentru că în confuzia 
generată de șuvoiul de informații și de schimbările 
tehnologice la care încă nu ne-am adaptat, ideea unui 
conducătorconducător care să decidă pentru noi și care să țină 
lucrurile sub control este din ce în ce mai apetisantă.

Dacă ne uităm la istorie, ceea ce s-a întâmplat la 
începutul secolului al XX-lea a fost o catastrofă. 
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Evenimentele politice și sociale din ultima perioadă mă 
fac să cred că ne aflăm pe aceeași pantă naționalistă care 
a dus la cele două războaie mondiale și la regimurile 
comuniste. 

De altfel, potrivit Statista, pare că democrația se află în 
declin pentru prima dată după prăbușirea Cortinei de 
Fier.

NeNe aflăm pe o traiectorie periculoasă sau nu? Cele două 
războaie mondiale au fost un accident irepetabil sau o 
consecință predictibilă a dezvoltării tehnologice fără 
precedent de la începutul secolului trecut? Va ști 
omenirea să privească înapoi, să învețe din greșelile 
trecutului pentru a nu le mai repeta?
ProbabilProbabil viitorul apropiat ne va răspunde la toate aceste 
întrebări. Sper ca într-un mod pozitiv 
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Autor: Ana-Maria Masoud

Săptămâna 25-28 Octombrie s-a dovedit dezastruoasă 
pentru marii giganți Tech. 

Amazon a pierdut 130 de miliarde dolari doar într-o zi, 
după anunțarea rezultatelor financiare dezamăgitoare 
din Q3. 

AlphabetAlphabet (Google), Microsoft și Meta (Facebook) au 
suferit și ele pierderi masive în urma anunțării 
rezultatelor financiare aferente trimestrului al 3-lea. 
Singurul  jucător din grupul GAFAM (Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft) care a suferit ajustări 
limitate a fost Apple cu o pierdere de doar 39 de miliarde 
de dolari.

BeneficiariBeneficiari de necontestat ai Covid, giganții Tech au 
suferit un duș rece în 2022, inflația, războiul, creșterea 
dolarului, incertitudinea de pe piață reflectându-se în 
rezultatele lor financiare.

ÎnÎn termeni procentuali pare că Facebook (Meta) a suferit 
cel mai mult. În octombrie 2021 compania și-a schimbat 
numele în “Meta”, denumirea semnificând schimbarea 

de strategie, prioritatea acestora devenind noua realitate 
digitala, metaversul.
Pare că pariul făcut de Zuckeberg nu este unul câștigător, 
metaversul fiind încă în zona experimentală, utilizatorii 
neînțelegând beneficiile pe care le aduce acest concept.

ÎncăÎncă de la lansare, pare că laboratoarele metaverse au 
fost o gaură neagră, înghițind profitul realizat de 
Facebook, Instagram și WhatsApp: 
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Dintre cei 5 giganți tech, doar Apple reușește să-și 
mențină rezultatele pe creștere minoră. Jumătate din 
profitul realizat de Apple provine din vânzarea de iPhone 
însă o mare componenta o au și serviciile.

SăSă fie prăbușirea acțiunilor GAFAM un indicator al 
încetinirii creșterii economice sau chiar a recesiunii 
globale mult anunțată? Sau să fie doar o reașezare a 
pieței după creșterile record din perioada Covid?
TehnicTehnic vorbind economia americană nu se află în 
recesiune, rezultatele din trimestrul al 3-lea fiind pozitive, 
după două trimestre consecutive pe minus. Totuși 
inflația este alarmantă (8,2%) pe când șomajul este la 
cote minime (3.5%).

UltimiiUltimii ani, ne-au dovedit că mediul economic și social 
este imprevizibil, situația globală fiind greu de prezis 
într-un mediu atât de volatil. De la COVID-19, la războiul 
din Europa, inflația cu două cifre, criza energetică și 
agricolă, încălzirea globală și fenomenele meteo fără 
precedent, toate ne demonstrează că reperele și 
instrumentele clasice care ne puteau ghida în a 
preconizapreconiza situațiile turbulente nu ne mai ajută. Cred că ar 
trebui să sperăm în mai bine și să ne pregătim pentru 
mai rău, prevăd un 2023 cel puțin la fel de complicat ca 
2020, 2021 și 2022.
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