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Program Zilele Carierei 2021 

15 - 19 noiembrie 2021 

 

Dată şi oră: 15 noiembrie, ora 10:00 – 11:00 

Organizaţie: Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Titlu eveniment: ORIENTAREA ÎN CARIERĂ – FIECARE CARIERĂ 
PROFESIONALĂ ESTE O OPERĂ PERSONALĂ, UNICĂ ȘI VALOROASĂ ÎN SINE 

Invitat: MIHAI CORNEANU, Serviciul Monitorizare și Educație Financiară (Experiența sa 
profesională cuprinde peste 15 ani în domeniul resurselor umane, în companii locale și 
multinaționale) 

Descriere: ASF este autoritatea națională competentă pentru reglementarea, autorizarea, 
supravegherea și controlul aferent piețelor și entităților care funcționează pe piața asigurărilor, 
piața de capital și în sistemul de pensii private, respectiv pentru asigurarea stabilității acestor 
piețe și a protecției asiguraților, investitorilor și participanților din sistemul de pensii private. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/QtCHQW98WSKshSBG8 

 

Dată şi oră: 15 noiembrie, ora 11:00 – 12:00 

Organizaţie: CARMISTIN International  

Titlu eveniment: CARIERĂ ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 

Descriere: CARMISTIN INTERNATIONAL este o companie cu capital 100% românesc și 
o experiență de peste 20 de ani în industria agroalimentară, ajungând pe primele locuri în topul 
producătorilor autohtoni de carne de pasăre și porc. Portofoliul său investițional s-a extins pe 
piața energiei, inclusiv verde, dar și în domeniul investițiilor imobiliare, pe segmentele 
rezidențial și retail. Viziunea firmei este să fie un model de afacere integrată, prin performanță 
profesională, sprijinirea dezvoltării de comunități sustenabile și prospere, grija pentru mediu și 
promovarea unei alimentații sănătoase, bazate pe produse organice. 

Participarea la Zilele Carierei reprezintă o ocazie de a comunica direct cu studenții, pentru a 
discuta despre programe de practică și internship, de planuri de viitor, de valorile comune 
împărtășite de studenți și de companie.  

Formular de înscriere: https://forms.gle/gTVb2nnDoSKwn98w5 
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Dată şi oră: 15 noiembrie, ora 12:00 – 13:00 

Titlu eveniment: CARIERĂ vs. ANTREPRENORIAT 

Invitat: DUMITRU GOLDBACH, antreprenor şi profesor de marketing. 

Descriere: Într-o lume tot mai instabilă, este din ce în ce mai dificil să alegem între carieră şi 
antreprenoriat. Fiecare alegere vine cu avantaje şi dezavantaje. Personalitatea, familia, 
condiţiile de mediu, joacă un rol important în această alegere. O analiză obiectivă ar fi benefică 
într-un asemenea moment, deoarece ne poate influenţa tot parcursul vieţii. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/hF3kPxG9ybrB8K6J7 

 

Dată şi oră: 15 noiembrie, ora 14:00 – 15:00 

Organizaţie: Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Titlu eveniment: OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ ÎN PIAȚA FINANCIARĂ NEBANCARĂ 

Invitat: PAUL DUMITRU, Serviciul Monitorizare și Educație Financiară (Experienţă 
profesională de peste 20 de ani, din care 15 ani în asigurări, în diverse companii multinaționale 
și locale în servicii financiare corporative și antreprenoriale) 

Descriere: ASF este autoritatea națională competentă pentru reglementarea, autorizarea, 
supravegherea și controlul aferent piețelor și entităților care funcționează pe piața asigurărilor, 
piața de capital și în sistemul de pensii private, respectiv pentru asigurarea stabilității acestor 
piețe și a protecției asiguraților, investitorilor și participanților din sistemul de pensii private. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/JLpNP1weZ9ZDcTuT9 

 

Dată şi oră: 15 noiembrie, ora 15:00 – 16:30 

Organizaţie: Teach for Romania 

Titlu eveniment: LEADERSHIP PRIN EDUCAȚIE ÎN ROMÂNIA VULNERABILĂ 

Invitat: GENA FRANCU - Recruitment Selection and Onboarding Manager Teach for 
Romania 

Descriere: Gena crede în oameni excepționali și în puterea lor de a schimba lumea. Tocmai de 
aceea este convinsă că educația este cea care poate schimba cu adevărat societatea în care trăim. 
Cu o experiență vastă ca antreprenor, project manager și consultant fonduri europene, a decis 
să se alăture cauzei Teach for Romania în calitate de Recruitment Selection and Onboarding 
Manager, coordonând procesul de recrutare în programul de leadership Teach for Romania. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/HKkCtUpbWXGxQuvo9  
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Dată şi oră: 16 noiembrie, ora 10:00 – 11:00 

Organizaţie: EOS-KSI 

Titlu eveniment: TIPS & TRICKS ÎN GĂSIREA JOB-ULUI POTRIVIT 

Invitați:  ANDREEA RALUCA VELEHORSCHI, Consultant resurse umane 

MIHAELA STÎNGACIU, Consultant resurse umane 

Descriere: Pentru că știm că e provocator să găsești job-ul potrivit, venim către tine cu câteva 
tips&tricks din activitatea omului de HR care să facă acest demers mai simplu și mai eficient. 
Vom vorbi despre identificarea job-ului și cele mai utile canale de recrutare, cum să arate un 
CV care să atragă atenția și îți vom prezenta posibilitățile de carieră din cadrul companiei.  

EOS KSI România face parte din Grupul EOS, unul dintre cei mai importanți furnizori de 
servicii personalizate din lume, având ca principală activitate de business managementul 
creanțelor.  

Formular de înscriere: https://forms.gle/JpUns2hEEZbgX4uU7 

 

Dată şi oră: 16 noiembrie, ora 11:00 – 12:00 

Organizaţie: Bia HR 

Titlu eveniment: DE LA STUDENT LA ANGAJAT. ÎNCEPE CĂLĂTORIA SPRE 
PRIMUL TĂU JOB! 

INVITAT: CRISTINA SCĂRLĂTESCU 

Descriere: Echipa BIA HR crede în importanța implicării companiilor private în procesul 
educațional al studenților, în existența unei conexiuni între angajatori și studenți și în impactul 
pozitiv pe care aceasta îl poate avea asupra integrării tinerilor absolvenți pe piața forței de 
muncă. Devenite deja o tradiție pentru Cristina și colegele ei, întâlnirile cu studenții vor 
continua cu un nou workshop organizat în cadrul evenimentului „Zilele carierei”.  

Cristina Scărlătescu este manager recrutare în cadrul BIA HR și, alături de o echipă bine 
pregătită, se ocupă de peste 10 ani de recrutare activă și headhunting pentru poziții de 
specialiști, middle și top management.  

Formular de înscriere: https://forms.gle/c3MMERAS9VvDxSuDA 
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Dată şi oră: 16 noiembrie, ora 13:00 – 14:00 

Organizaţie: Coca-Cola HBC 

Titlu eveniment: TALENT VS. IMPLICARE ÎN CONSTRUIREA UNEI CARIERE DE 
SUCCES 

Invitat: ALINA BACIU, Sales Capability Manager 

Descriere: 

Cât de important este să investești constant în skill-urile tale? 

Cât de mult trebuie să muncești ca să ai o carieră de succes? 

Contează mai mult timpul dedicat jobului sau talentul pentru un anumit domeniu? 

Află de la Alina Baciu, Sales Capabilities Manager la Coca-Cola HBC, care este rolul pe care 
fiecare din aceste elemente îl joacă în construirea unei cariere de succes și cum le poți îmbina 
pentru a-ți atinge obiectivele. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/krzC16nKa1qQczWy7 

 

Dată şi oră: 17 noiembrie, ora 10:30 – 12:00 

Organizaţie: Career & Life Creators 

Titlu eveniment: VREI SĂ AI BANI ŞI UN JOB CARE SĂ ÎŢI PLACĂ? 

Invitați:  CEZARINA, trainer şi consilier în carieră şi orientare vocaţională 

CRISTINA, consilier în carieră şi orientare vocaţională   

Descriere: Vom aborda subiecte legate de situația actuală pe piața muncii, importanța 
autocunoașterii în alegerile pe care le faci, cum arată CV-ul modern și ce format să folosești ca 
să fie atractiv în ochii recruiterilor, cum să te pregătești pentru interviu pentru a avea succes.  

Career & Life Creators este o companie românescă creată doar pentru tinerii cu vârste cuprinse 
între 13 şi 25 de ani. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/U74ZWSDZH2dxgjAq8 
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Dată şi oră: 18 noiembrie, ora 10:00 – 12:00 

Organizaţie: Teach for Romania 

Titlu eveniment: ÎNCEPUT DE CARIERĂ CU IMPACT ÎN SISTEM 

Invitat: IULIA PELMUȘ, CEO Teach for Romania 

Descriere: Iulia aduce în Teach for Romania o experienţă de peste 20 de ani în corporații, în 
poziții de senior leadership, unde a făcut design și execuție de strategie, schimbare de direcție 
a organizației și managementul schimbării. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/4XV1NFi1dSpQ619N9 

 

 

 

 

Dată şi oră: 18 noiembrie, ora 12:00-13:00 

Titlu eveniment: ABILITĂȚILE VIITORULUI, UNIVERSITĂȚILE ȘI PIAȚA MUNCII 

Speakeri: ADELA JANSEN  

Descriere: Adela Jansen este unul dintre specialiștii de top din domeniul resurselor umane din 
România. Membru și coordonator în cadrul Comitetului Director al Coaliției pentru 
Dezvoltarea României, alcătuită din cele mai reprezentative organizații ale mediului de afaceri 
din România. Membru în Comitetul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Franceze 
în România. Peste 25 de ani experienţă în top managementul mai multor multinationale. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/6qTDFDizpwkwwf919 
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Dată şi oră: 18 noiembrie, ora 13:00 – 14:30 

Organizaţie: Bending Spoons 

Titlu eveniment: HACK THE FUTURE 

Invitați:  LUKAS STRUPPE, Recruitment Resourcer 

SILVIA TREBINI, Senior Recruiting Lead 

Descriere: Imagine a company that gives you the opportunity to learn and grow at an incredible 
pace doing what you love. What if they also allowed you to create a massive impact on 
innovative projects from day one. Sound like somewhere you would be interested in working? 
It may or may not be for you, but either way, come check out Bending Spoons!  

We believe working at Bending Spoons will be one of the highlights of your lives, and we can't 
wait explain why. Our Spooners will give an overview of the company, updates on what we are 
currently working on, and chat about some wonderful opportunities we have for students and 
recent graduates. We will have lots of time for any questions you may have, and we might even 
ask you some as well! 

Formular de înscriere: https://forms.gle/LCr78DLY92c9cuBCA 

 

Dată şi oră: 18 noiembrie, ora 14:30 – 16:00 

Titlu eveniment: ANTREPRENORIATUL ȘI PIAȚA MUNCII DIN ROMÂNIA 

Invitat: MARIUS BĂLĂŞOIU, Antreprenor 

Descriere: Antreprenor, din 2007, Marius a trecut anterior prin diferite instituţii și firme, iar în 
prezent, activează ca trainer și coach, inovând, dezvoltând și livrând sesiuni de training și 
webinarii în stilul «stand-up training». 

Își propune să prezinte fața nevăzută a antreprenoriatului, să demonteze o serie de mituri și 
legende legate de antreprenoriat, atât din perspectiva viitorului antreprenor, cât și din cea a 
antreprenorului-angajator, să analizeze ce e adevăr și ce e ficțiune, întreținută de rețelele de 
socializare, în antreprenoriat. Cel mai important, își propune să lumineze calea celor care vor 
să aleagă o firmă mică sau medie, în defavoarea marilor corporații.  

Formular de înscriere: https://forms.gle/v8sfgrYiK4dKw7999 
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Dată şi oră: 19 noiembrie, ora 10:00 – 11:30 

Organizaţie: Viitorul Meu 

Titlu eveniment: ÎNCEPE CU DE CE?! 

Invitat: ANDREEA SURPĂȚEANU, consilier în carieră Viitorul Meu 

Descriere: "Toate visele noastre pot deveni realitate, daca avem curajul sa le urmam” spunea 
inspirat Walt Disney iar noi, echipa de consilieri in cariera de la Viitorul Meu te invitam sa 
identifici acele abilitati personale, valoaroase, care te pot ghida in viata ta personala si 
profesionala. Obiectivul workshopului este constientizarea necesitatii de a identifica acele 
abilitati care sunt valoroase in viata personala si profesionala. ViitorulMeu oferă o gamă largă 
de soluții de management al carierei, prin proiecte de dezvoltare a unei vieți profesionale 
sănătoase și împlinite. Ce ne aduce împreună este convingerea că fiecare dintre noi este 
arhitectul vieții sale profesionale, fiind responsabil pentru progresul și dezvoltarea sa. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/S79cJzVBp47Nn6B56 

 

Dată şi oră: 19 noiembrie, ora 11:30 – 13:00 

Organizaţie: Asociația Profesională a Interpreților și Traducătorilor din România, Ekfrasis 
Consulting 

Titlu eveniment: DE LA MEDICINĂ LA LIMBI STRĂINE: DESPRE MITURI, EȘEC 
ȘI SUCCES ÎN CARIERĂ 

Invitat: GEORGE PAPADOPOL 

Descriere: George Papadopol, antreprenor în domeniul traducerilor și interpretariatului, cu 
experiență de peste 15 ani, cu un portofoliu de clienți semnificativ, din zone diferite de 
activitate. Președintele Asociației Profesionale a Interpreților și Traducătorilor din România și 
directorul Ekfrasis Consulting SRL, specializată în servicii de consultanță în afaceri și 
traducere. Pasionat de antreprenoriatul cultural, promotor al portalului balkazaar.com. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/Ck2Ki1NByzS3Zaa6A 
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Dată şi oră: 19 noiembrie, ora 13:00 – 14:30 

Organizaţie: Help Net Farma & Farmexim, part of PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 

Titlu eveniment: DE LA STUDENT LA ANGAJAT: PROVOCĂRI ȘI EXPERIENȚE 

Invitat: FLORIN TĂTARU, Group HR Director @ Help Net Farma & Farmexim, part of 
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 

Descriere: Director de resurse umane cu o experiență de aproape douăzeci de ani; o mare parte 
a timpului, a ocupat funcții de conducere. A activat în companii cu peste 3000 de angajați unde, 
în calitate de formator sau consultant, a implementat proiecte complexe de resurse umane. A 
fost responsabil de coordonarea celui mai mare proiect de management al schimbărilor de 
resurse umane din sectorul electric românesc și a gestionat bugete de peste 100 milioane de 
euro. A activat în industrii diferite (energie, FMCG, construcții, telecomunicații), abordând 
întotdeauna pragmatic activitatea de resurse umane. Deține un ExecutiveMBA de la ASEBUSS 
& Kennesaw State University și un doctorat în psihologie organizațională și economică de la 
Universitatea din București. 

Formular de înscriere: https://forms.gle/SWNkV5q8A1Na156z5 

 

 


