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Î
n vremurile acestea, complicate, 
țesătura de încredere și frățietate 
între românii de pretutindeni este 
mai importantă decât oricând.    

Am ajuns la ediția a 5-a și, până acum, am 
nominalizat 500 de români remarcabili 
care ne fac cinste oriunde s-ar afla în lume.
La 100 de ani de la Marea Unire, am lansat 
la Alba Iulia prima ediție a Top 100 Români 
de Pretutindeni și am celebrat într-o gală 
specială 100 de români remarcabili din 
afara granițelor care merită să fie mai cu-
noscuți și mai apreciați pentru ceea ce au 
realizat și pentru forța lor inspirațională. 
În acest an, celebrarea va avea loc la Iași, în 
cadrul Galei Top 100 Români de Pretutin-
deni care face parte integrantă din Summi-
tul anual RePatriot. În mod special în acest 
an suntem și la Chișinău ,pentru a explora 
noi oportunități și a strânge cooperarea în 
aceste vremuri complicate.
Nominalizările au fost făcute de comunita-
tea extinsă a RePatriot, de cititorii de pre-
tutindeni ai Revistei Newsweek România  
și le mulțumim tuturor pentru răbdarea 
de a face aceste propuneri. Ne-am bucura 
foarte mult să lucrăm cu toți acești români 
pentru dezvoltarea economică și culturală 
a României, pentru că sunt o ancoră im-
portantă pentru noi toți, mai ales în aceste 
vremuri complicate când înțelegerile care 
au făcut pace sunt călcate în picioare de 
Rusia, principiile care au fundamentat 
lumea civilizată sunt atacate de un regim 
criminal și când războiul a fost dezlănțuit și 
bate la porțile noastre. 
Premiem câte 10 persoane din 10 domenii 
pe care le dorim Acasă cât mai des, cât mai 

conectate cu marea familie românească:
Antreprenoriat - cu oameni de afaceri 
de succes, mai mari sau mai mici dar care 
merită remarcați,  Educație - recunoaștem 
profesori și educatori remarcabili, Profe-
sioniști și specialiști foarte buni, de care 
orice țară are nevoie, Sănătate - cu oameni 
extraordinari care luptă pentru viața 
semenilor în toată lumea, Religie - lideri 
cu activitate misionară, pastorală, socială 
și culturală deosebită, Știință - unde sunt 
cercetători și oameni de știință din toate 
domeniile, Artă - cu artiști excepționali 
care merită toată atenția noastră, Servi-
ciul Public și Legal - cu avocați, funcționari 
și reprezentanți în instituții, administrație 
și politică, Sport - cu sportivi excepționali 
în comunitățile în care concurează, Mana-
gement - unde apreciem manageri care 
conduc afaceri, departamente și echipe 
peste hotare, care ne pot inspira și trans-
mite cum putem face o Românie mai bună.
De peste 100 de ani, vedem cum românii 
pleacă spre alte noi patrii, în valuri mai mici 
sau mai mari, dorind să-și pună în valoare 
calitățile native, în acele locuri care le oferă 
oportunități suplimentare de împlinire 
personală, de studii, de câștig sau de 
siguranță. Noi, cei rămași acasă, i-am 
văzut cum trăiesc, învață, cercetează sau 
muncesc intens în țările de adopție și ne 
uităm cu respect și admirație la reușitele 
și aprecierile câștigate în toate domeniile. 
Ne dorim ca ei să rămână conectați cu țara, 
să ajute cât pot ca ea să dăinuiască liberă, 
să nu uite munca și sacrificiile strămoșilor 
noștri și să revină Acasă când vor conside-
ra că timpul întoarcerii a sosit. 

Am ajuns deja la ediția a 5-a și mulțumim 
Newsweek România pentru sprijinul 
remarcabil oferit, mulțumim voluntarilor, 
susținătorilor noștri și întregii echipe  
RePatriot pentru sprijinul acordat. Este 
doar un mic semn ce arată aprecierea 
noastră și ne dorim să inspire câți mai mulți 
români să-și recunoască valorile oriunde 
s-ar afla în lume. Este un semn mic pentru că 
sunt sute de mii de români care au câștigat 
respectul comunităților unde trăiesc, fac 
ceva pentru România aproape în fiecare zi și 
ar merita și ei să fie în aceste pagini.
Timpul sacrificiului pentru a face ceea ce 
trebuie făcut este aproape permanent, dar 
în aceste vremuri parcă avem nevoie mai 
mult decât oricând să fim umăr la umăr să 
întărim legătura noastră, cu mult curaj și 
inteligență să răspundem provocărilor 
împreună.  Să mărturisim că noi Credem în 
România și să Inspirăm și pe alții să creadă, 
să lucrăm Împreună pentru România, să 
Investim și să Facem lucruri bune, Unind 
mai strâns românii din toate zările lumii cu 
Patria Mamă. Această lucrare a noastră 
este nu numai o datorie, dar și o oportuni-
tate pentru dezvoltare, este Calea Noastră 
și a căpătat expresie publică la o mare 
întrunire a Romanian Business Leaders, 
când un grup de inițiativă a lansat acest 
proiect generos. Mai multe detalii despre 
acțiunile noastre veți găsi pe platforma 
repatriot.ro.

Doamne ajută toți românii,  
oriunde s-ar afla!

Răspundem provocărilor împreună

MARIUS BOSTAN,
antreprenor, inițiator RePatriot

Echipa

MARIUS BOSTAN  
Antreprenor și  

inițiator RePatriot

FELIX PĂTRĂȘCANU 
Managing Partner 

FAN Courier

DRAGOȘ ANASTASIU  
Președinte  Eurolines 

România Group

ANDRA GIUCĂ  
Communication 

Manager RePatriot

FELIX TĂTARU  
Președinte  
GMP Group

SIMONA PIRTEA  
Managing Partner 

Enache Pirtea & Asociații

BIANCA GRIP  
Fondator  
Grip Ads

SERGIU MANOFU  
Managing Partner 

DY Nutrition

ROXANA DAVID  
Online Growth 

Consultant

GABRIEL AFTENIE 
Fondator Babylon 

Consult

COSMIN LIXANDRU 
General Manager 
Tyre Management 

Consulting 

VALENTIN  
FĂGĂRĂȘIAN 
Antreprenor și  

ambasador în Italia

FLORIN FURDUI    
Country Manager 

Portland Trust

DRAGOȘ ROȘCA  
Fondator Delta 

Asset Invest

LUCIAN NEACȘU 
Manager  

Senator Wines

LUCIAN ROTAR  
Antreprenor  

și ambasador  
RePatriot

GEANINA IOAN   
CEO Chilli Ideas

IULIAN NEDEA  
Managing Partner 

Simtel Team

MARIUS BOSTAN

GABRIEL IȘTOC 
General Manager 
B-Team Consult

MIHAI UNGURENUȘ 
Managing  

Partner Radicstar

EMIL MUNTEANU 
Fondator Power 
Net Consulting

HILDEGARD BRANDL  
Managing Partner 

UNITH2B

GABRIEL PREFAC
Voluntar  

Repatriot AI

NICUȚA ENACHE
Fondator  

Osteria Ciao Niki

ANDREEA PETRIȘOR
Antreprenor

BOGDAN TUDOR  
Fondator  

StarTech Team

ALINA BALAȚCHI- 
LUPAȘCU  Voluntar 
Antreprenorești & 

RePatriot Turis

MIHAI DOHOTAR  
Antreprenor  

și ambasador  
RePatriot în Grecia

TATIAN DIACONU  
CEO Nhood  

România

RALUCA UȚĂ 
Voluntar  

Antreprenorești

AMBROZIE ȚURCAN     
Voluntar RePatriot 

Turism

MIRELA COTIGĂ 
Voluntar  
RePatriot

ANDREI  
UNGUREANU     

Voluntar RePatriot

ALEXANDRU  
UNGUREANU      

Fondator Quick Leap

RAREȘ DINU
Community Officer 

RePatriot

NICU ȘTIRBEȚ   
Fondator  

Eco-Village Văleni
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AntreprenorAntreprenoriatiat

ANDREI POPESCU S-A NĂSCUT  
în Craiova, pe 30 mai 1985, 

și a fost elev al Colegiului Național  
„Carol I“. Următoarea instituție de în-
vățământ a fost Universitatea din Cra-
iova, unde a studiat la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, 
în domeniul Management. 

Fiind pasionat de calculatoare, a ur-
mat, în același timp, și studiile în cadrul 
Facultății de Automatică, Calculatoare 
și Electronică, în domeniul Tehnologii 
Audio-Video și Multimedia. A conti-
nuat cu studiile de Master, pe care le-a 
terminat în domeniul Managementul 

Afacerilor, în cadrul aceleiași instituții.
De-a lungul timpului, a urmat diferite 
programe și cursuri la entități precum: 
International Monetary Fund, Harvard 
Business School, New York Institute of 
Finance și Massachuttes Institute of 
Technology, unde a obținut diplome și 
certificări în diferite domenii.

„Combinația între Finanțe și Teh-
nologie, ce acum se numește FinTech, 
a fost ecosistemul ce m-a captivat și 
unde activez în prezent.

În 2016, am fost fondatorul primului 
crypto exchange din Singapore și am 
contribuit activ în recunoașterea ac-

tivelor financiar-digitale prin diferite 
asociații și conferințe internaționale la 
care am participat.

Am înființat SCX Holdings, o com-
panie ce activează în zona de investiții 
financiare și alternative, prin care am 
reușit să susținem și să finanțăm dife-
rite start-up-uri din Asia.

În decursul anilor, am participat în 
susținerea mediului antreprenorial 
și am reușit strângerea prin diferite 
structuri de finanțare, fie ele clasice sau  
alternative, a peste 120 milioane $. 

În altă ordine de idei, sunt mem-
bru fondator al Camerei de Comerț  
România – Singapore (RoCham), pen-
tru care am reușit să organizăm prima 
misiune economică, cu ajutorul insti-
tuțiilor guvernamentale din Singapo-
re, și anume SG Tech și Enterprise 
Singapore, prin care dorim să realizăm 
un canal de business între România și 
Singapore“, ne-a spus Andrei Popescu.

Adrian este mereu legat de țară prin 
familie, prieteni și tot ceea ce e româ-
nesc. 

Îi este tot timpul dor de mâncarea 
tradițională și locurile unde a copilărit.

Pentru ca lucrurile să meargă mai 
bine în România, Andrei crede că 
atenția trebuie să fie pe educație, 
ceea ce va ajuta generațiile viitoare 
și reprezintă un lucru extrem de im-
portant. Apoi, mediul de afaceri tre-
buie susținut și încurajat prin măsuri  
economice. 

LUCAS GARABET - Antreprenor -  
Hamburg, Germania

IGNAT TIMAR - Director Platinet SA - 
Cracovia, Polonia

MARIN VASILESCU - Antreprenor -  
Antwerp, Belgia 

ADRIAN MORARU -  
Președintele Clubului Antreprenorilor 
Români din Elveția - Zürich, Elveția

ALEXANDRU SĂVOIU - Director Vy 
Capital - Palo Alto, SUA

DAVID MATTHEWS - Antreprenor - 
Swansea, Țara Galilor

RUXANDRA ȘERBAN - Antreprenor și 
producător filme - Franța

ANDREI STAN - Partener Moore Stephens 
- Moldova 

Andrei Popescu,Andrei Popescu,  
fondator al  fondator al  
Camerei de Comerț Camerei de Comerț 
România – SingaporeRomânia – Singapore

PETRU MOȚAC - Director Motacus  
Constructions - Londra, Marea Britanie

ANDREI POPESCU - Fondator & 
CEO al SCX Holdings - Singapore
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Management

IRINA BENTU-SERSUN-GURTLER 

s-a născut în București, a fost la 
Colegiul German Goethe, după care a 
absolvit, în 2005, Facultatea de Relații 
Economice Internaționale din cadrul 
A.S.E.

A urmat un an de studii la Viena 
cu bursa Erasmus, la Universitatea  
Economică „Wirtschaftsuniversität Wien“.

Are și un Master în Business Admi-
nistration (M.B.A.) la Universitatea 
din Gelsenkirchen Germania/A.S.E  
București și Lean Six Sigma Black 
Belt, o certificare obținută în cadrul  
Bombardier Transportation la Berlin.

„Am făcut parte din echipa OMV 
Petrom (întâi ca și consultant, ulterior 
ca director) care a transformat compa-
nia într-un jucător regional puternic și 
performant: am coordonat aici proiec-
te de eficientizare producție și procese, 
change management, implementare 
Excelență Operațională & optimizare 
Logistică Gaze – percep această reali-
zare ca pe cea mai importantă a mea de 
până acum, pentru că a contribuit și la 
dezvoltarea României.

În cadrul Bombardier Transportation  
și Alstom am optimizat procese în 
peste 25 de sedii de companii din toa-
tă lumea (circa 15.000 angajați), am 
dezvoltat strategia și implementat 
planul de optimizare operațiuni (lean 
six sigma) în 11 fabrici de producție 
(11.000 angajați) din Regiunea DACH 
- această realizare o consider impor-
tantă deoarece am învățat foarte mult, 
am performat la cel mai înalt nivel și 
am creat de multe ori mirare în rândul 
colegilor de alte naționalități referitor 
la cât de orientați către excelență și 
profesioniști pot fi românii.

Consider că am fost până acum 
și sunt în continuare un ambasador 
important al românilor, precum și al 

diversității și reprezentării femeilor 
în funcții de conducere în companii  
globale de top.

Prin toate realizările enumerate mai 
sus sper să fiu un model și să-l inspir pe 
fiul meu Tudor să înțeleagă că poți să îți 
atingi toate obiectivele dacă investești 
timp în educația ta și în îmbunătățirea 
continuă a skill-urilor tale“, ne-a de-
clarat Irina Bentu-Sersun-Gurtler, 
care în momentul de față este direc-
tor senior Transformare Globală la  
Castolin Eutectic (jucător global în 
mentenanță industrială) - Frankfurt.

Ea crede că Educația este cel mai im-
portant domeniu care ar trebui să evo-
lueze în România pentru ca lucrurile să 
se schimbe în bine. 

ALEXANDRA COCEAN - EVP Inter-
national Sales & Distribution Voltage 
Pictures - Los Angeles, California 

INGRID COTOROS - Head of Techno-
logy Engineering, Reality Labs, Meta 

- California, SUA 

ROBERT FETEANU - Director  
Internațional Aviație HDR - Toronto, Canada

MIRUNA-IOANA GÎRTU - Partener 
la Syndicate Room - Londra, Marea 
Britanie

CRISTIAN-IOAN PĂUN - Director IT - 
Luxemburg

RADU SINIAVSCHI - Project Manager - 
Stuttgart, Germania

IOAN MITULESCU - CTO -  
Las Vegas, SUA

SEVERINA PASCU - Deputy CEO și 
COO Sunrise UPC – Zürich, Elveția

EMA HAFNER - Head of Marketing and 
International Business - Germania

Irina  Irina  
Bentu- Bentu- 
Sersun- Sersun- 
Gurtler, Gurtler, 
un ambasador 
al excelenței 
românilor

IRINA BENTU-SERSUN-GURTLER - 
Director Transformare,  

Lean și AOS - Alstom, Berlin
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ANNE MARIE S-A NĂS CUT ÎN  

București și plecat din Româ-
nia la vârsta de 6 ani. Ajunsă în Marea 
Britanie, a trecut prin sistemul de în-
vățământ de acolo și a fost licențiată 
în Management la Institutul Britanic 
de Management, care acum a devenit 
Chartered Management Institute. 

„Mi-am început cariera în sectorul 
juridic și apoi am trecut treptat în lucrul 
în prima linie de export în sectoarele de 
inginerie, auto și aeronave, la vânzările 
și marketingul de produse în țările din 
Europa Centrală și de Est.

Am trecut foarte repede de la mana-
gementul mediu la managementul exe-
cutiv senior ca Director de Operațiuni.

Viața mea profesională m-a dus în 
cele din urmă înapoi în România și 
mi-am vizitat țara de origine pentru 
prima dată de când am plecat, în 1992, 
cu afaceri.

A doua parte a vieții mele m-a dus 
în lumea Camerelor de Comerț. Am 
fost CEO-ul fondator al Camerei de 
Comerț Româno-Britanice, un lucru 
pe care îl prețuiesc și astăzi.  

În cele din urmă, am preluat o 
funcție mai importantă, cea de CEO 
al Consiliului Camerelor de Comerț 
Britanice din Europa, o rețea paneuro-
peană al cărei rol a fost de a reprezenta 
opiniile și nevoile membrilor Came-
relor Europene Britanice și afacerile 

acestora în fața guvernului, presei și a 
altor părți interesate.

Cea mai recentă poziție a mea este 
una globală. M-am alăturat Came-
relor de Comerț Britanice, care este 
una dintre cele mai reprezentative 
cinci organizații de afaceri din Marea 
Britanie, pentru a conduce strategia 
de internaționalizare a organizației și 
pentru a crește amprenta acesteia la 
nivel global“. 

Anne-Marrie Martin este și copre-
ședintă a unei organizații caritabile  
rom â n o -b r i t a n ic e,  C h i ld re n  i n  
Distress, care strânge fonduri în Ma-
rea Britanie pentru Fundația Copii în  
Dificultate, pentru a veni în ajutorul  
copiilor vulnerabili din România. 

Este foarte mândră de ceea ce a reali-
zat în timpul petrecut la Camera de 
Comerț Româno-Britanică, crescând 
de la cinci membri fondatori, la o or-
ganizație complet dezvoltată cu peste 
250 de membri corporativi cu drepturi 
depline. 

„Sunt enorm de mândră că sunt 
cetățean britanic, dar nu mi-am 
pierdut niciodată interesul fierbinte 
pentru țara mea de origine. În ciuda 
faptului că am plecat la o vârstă atât 
de fragedă, încă vorbesc româneș-
te și sunt binecuvântată să am atât 
de mulți prieteni români minunați 
atât aici, în Marea Britanie, cât și în  
România“, ne-a mai spus Anne-Marie 
Martin. 

Anne-Marie Martin,  Anne-Marie Martin,  
românca din românca din 
conducerea conducerea 
Camerelor de Camerelor de 
Comerț britaniceComerț britanice

CRISTINA MIHALACHE BERTOLINI - 
Notar - Londra

GEORGIANA DONATELLI GHIBU -  
Fizioterapeut - Las Vegas, SUA

FLORIN MORARIU -  
Brutar - Marea Britanie

CĂTĂLINA NEGRU - Președinta Funda-
ției ROMPRO (Români pentru Români în 
Olanda) - Olanda

ANDRA SONEA - Consultant Business - 
Marea Britanie

ALEXANDRU POPA - Corporate  
Venture Capital - Singapore

DRAGOȘ-MIHAI POSTARIU - Inginer 
auto - Suedia

DENIS TUDOR - cofondator  
Swisspod - SUA

DR. OLIVIA SPIRIDON - cercetător în 
cadrul Institutului Șvabilor Dunăreni 
(Tübingen) - Germania

ProfesioniștiProfesioniști

ANNE-MARIE MARTIN - Director Global 
Business Networks la Camerele de Co-
merț Britanice - Londra, Marea Britanie





N E W S W E E K . R OO C T O M B R I E  2 0 2 2 1312 . R O

KINETOTERAPEUTA RAMONA 

Pavel are o carieră de excepţie, 
pornită în România şi dezvoltată în 
Franţa, printre elitele unei specializări 
la care numărul terapeuţilor de top este 
extrem de mic. 

Ramona Pavel Szekeres s-a născut 
la Târgu Jiu şi a absolvit Facultatea de 
Kinetoterapie din cadrul Universității 
Craiova. 

După licența în Kinetoterapie obți-
nută în România, a urmat un Master 
în Franța, apoi mai multe studii de  
specialitate la Lyon, Marsilia, Nisa şi 
Londra, în domeniul neuro vestibular 
şi neuroştiințe.

Cele mai mari realizări ale ei sunt 
familia, cabinetul privat din Antibes, 
colaborarea de zece ani cu România 
(Bucureşti, Constanța, Oradea), con-
gresele la care a făcut prezentări, pro-
fesorii pe care i-a întâlnit şi formarea 
profesională pe care a furnizat-o prin 
cursuri în Viena, Istanbul, Franța şi 
România“.

Teh n i c a  folo s i t ă  de  R a m o n a  
Pavel este unică în România şi printre 
singurele din lume la ora actuală.  

Oameni care suferă de afecţiuni 
grave sunt trataţi cu ajutorul unei 

tehnici  nechirurgicale speciale: 
compensarea cerebrală energetică a 
echilibrului în condiţii diferite, de la 
întuneric total la lumina strobosco-
pică, de discotecă, înregistrarea 
mişcărilor pupilei în fotoliul girator 
generator de senzaţii false, căştile 
cu laser şi repoziţionarea otoliţilor 
din ureche pe canalele potrivite, ori 
recuperarea poziţiei corecte, a mer-
sului fără dureri şi a cam tot ceea ce 
înseamnă aparat locomotor, înce-
pând de la dureri de spate până la 
hernia de disc, discopatie, scolioză, 
spondiloză, lombosciatică, lumba-
go, cifoză, maladia Scheuermann ori 
spondilolistezis. 

Pentru viitor, îşi doreşte echilibrul 
între familie şi profesie. 

„Actualmente, m-am înscris la un 
curs de specialitate la Sorbona şi pro-
babil o să fac un doctorat, deoarece do-
resc pe viitor să predau în învățămân-
tul universitar“, ne-a declarat Ramona  
Pavel Szekeres. 

Între timp, fac naveta de două ori 
pe lună - 12 zile în România cu familia 
sa: Ștefan, Alexia şi Sebastian, şi 18 în 
Franța. 

„În timpul liber fac cursuri de spe-
cialitate şi mai traduc piese de teatru 
din franceză pentru sora mea de su-
flet, festivalul Undercloud şi proiectul 
lor minunat Grivița 53“, ne-a mai spus  
Ramona Pavel Szekeres. Crede că în 
România trebuie schimbată mentali-
tatea sistemelor, profesioniştilor, dar 
şi a oamenilor de rând. 

Ramona Ramona 
Pavel Pavel 
SzekeresSzekeres 
folosește 
viitorul în 
kinetoterapie RALUCA MIHAELA BERCEA -  

Medic - Geneva, Elveția
ADELA HARPAN -  
Medic Anestezist - Paris, Franța

VIOREL MARIUS CRISTEA -  
Medic chirurgie maxilo-facială -  
Memmingen, Germania

IRINA DRĂGAN - Medic dentist -  
specialist în parodontologie și  
implantologie - Boston, SUA

GABRIEL FUNINGANA - Medic  
cercetător - Londra, Marea Britanie

EDGAR MOCANU -  
Medic ginecolog - Dublin, Scoția

SORIN MUNTEAN - Medic dentist & 
Owner Muntean Dentistry - Thousand 
Oaks, SUA

GABRIEL ONIȘCU - Medic chirurg, 
director al Centrului de Transplant din 
Edinburgh - Edinburgh, Marea Britanie

GEORGE TUDOR -  
Medic veterinar - Dublin

Sănătate

RAMONA PAVEL 
SZEKERES - 
Medic - Franța



Siguranță. Transparență. Respect.

Cu poftă
de banking

Victoriabank - parte
a Grupului Financiar

Banca Transilvania.
Un partener de lungă durată.
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Religie

RĂZVAN PORUMB S-A NĂSCUT 

la Iași și a absolvit Institutul de 
Studii Creștine Ortodoxe și Federația 
Teologică din Cambridge în anul 2014.

Anterior, a lucrat pentru Mitropolia 
Moldovei (Iași, România) ca redactor-șef 
la Trinitas Press, unde a supravegheat și a 
fost implicat în publicarea și traducerea 
a numeroase cărți și reviste, activitate de 

care s-a bucurat timp de aproape nouă 
ani. El a avut întotdeauna un interes de-
osebit pentru ecumenism, fiind implicat 
în diverse medii și proiecte ecumenice. A 
petrecut un stagiu de un an la Consiliul 
Mondial al Bisericilor din Geneva.

Dr. Răzvan Porumb și-a luat doctora-
tul cu tema „Ortodoxie și Ecumenism“  
la  In st itutul  de Studii  Creșt ine  

Ortodoxe și Federația Teologică din 
Cambridge (IOCS/CTF), acolo unde 
este director adjunct.

Cartea sa pe această temă a fost pu-
blicată recent de editura Peter Lang. 

Răzvan a absolvit anterior un mas-
ter în teologie pastorală (tot la IOCS/
CTF), scriind teza despre „Îndumneze-
irea și viața spirituală în teologia pasto-
rală ortodoxă“.

Interesele sale de cercetare includ: 
Ecumenismul și Teologia Ecumenică, 
Teologie practică și pastorală, spiritua-
litatea creștină, Teologie și Literatură.

Publicațiile sale recente:
  „Or todoxia  ș i  Ec umeni smul.  
Towards an Active Metanoia“, 
Oxford: Peter Lang, 2019.
  „An Orthodox Model of Practical/
Pastoral Theology“ în The Interna
tional Journal of Practical Theology (de 
Gruyter), 21(1), pp. 127-154.
  „Ortodoxia în angajarea cu lumea 
„exterioară“. Dinamica ciclului „in-
terior-exterior“ în Religii 2017, 8(8), 
131 – numărul special despre Ființa 
interioară și identitatea exterioară: 
Bisericile ortodoxe în secolul 21.
  „Studierea teologiei pastorale într-un 
context ecumenic“ (Cu Dr. Zoë  
Bennett), în Journal of Adult Theological  
Education 8.1 (2011) 38-52.
  „Asaltat de bucurie – Nicolae Steinhardt  
(1912-1989)“ în Forerunner (Jurnalul 
Frăției Ortodoxe a Sfântului Ioan  
Botezătorul, nr. 70, iarna 2017-18). 

Răzvan Porumb,Răzvan Porumb,
doctor în teologie 

la Cambridge

DAN GHINDEA - Preot, Parohia Sfinții 
Apostoli Petru şi Pavel şi Sfântul Ierarh 
Spiridon al Trimitundei - Nottingham, 
Marea Britanie

SERAFIM PAȘCA - Protosinghel, 
Paraclisul Episcopal Naşterea Maicii 
Domnului şi Sfântul Ioan Iacob Românul 
de la Hozeva - Londra, Marea Britanie

AUREL NAE - Preot Paroh - Zaragoza, 
Spania

PETRU CIPRIAN NEDELCU - Preot,  
parohia Sfântul Macarie cel Mare - 
Leeds, Marea Britanie

SILVIU PUFULETE - Protoiereu,  
Parohia Sfântul Gheorghe - Londra, 
Marea Britanie MATEI VULCĂNESCU - Preot -  

Liverpool, Marea Britanie
JOSEF WASSERMAN -  
Rabin - Ierusalim, Israel

DR. OANA MARIA GOȚIA - Profesor  
Asociat în Etică Teologică la Pontifical John 
Paul II Institute for Studies - Roma, Italia

ADRIAN IUGA - Parohul Bisericii  
Ortodoxe - Nantes, Franța 

RĂZVAN PORUMB -  
Director Institutul de Studii 

Teologice, Universitatea  
Cambridge - Marea Britanie
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Educaţie

RU X A N DA  T RA N DA FO I U  S -A  

născut la Cluj, unde a trăit primii 
25 de ani. A urmat cursurile Facultății 
de Filologie (Engleză-Italiană) de la 
Universitatea Babeș-Bolyai. Are și un 
masterat în Studii Europene de la ace-
eași universitate.

„Relațiile etnice și multiculturale din 
Transilvania anilor 1990 m-au inspirat 
să încerc să înțeleg mai bine mecanis-
mele identitare și naționale din perioa-
da post-socialistă. În 1997, am plecat la 
Budapesta și am urmat un masterat în 
naționalism la Central European Uni-
versity (CEU).  

O parte din masteratul de la CEU 
l-am petrecut la Edinburgh University, 
care e specializată, între multe altele, și 
în studii de naționalism.

În 1999, m-am mutat la Londra ca 
să lucrez la un doctorat pe tema rolului 

mass-media în imaginarul național, la 
University of Westminster. Din 2003, 
predau și fac cercetare la universitatea 
Edge Hill din nordul Angliei. 

Am învățat să lucrez interdisciplinar 
și să negociez cu succes etapele tran-
ziției post-socialiste. Pentru că lucrez 
pe evoluțiile politice și mass-media 
contemporane, aceste etape au coincis 
cu diverse proiecte de cercetare: rolul 
mass-media în mecanismele identita-
re de după 1989, imaginarul emigrației 
românești, rolul rețelelor electronice 
de socializare în procesele de imigra-
ție și în evoluția Diasporei românești 
din punct de vedere cultural, social 
și politic. Am publicat două cărți pe 
aceste subiecte: Diaspora Online: Iden-
tity Politics and Romanian Migrants (Ber-
ghahn 2013) și The Politics of Migration 
and Diaspora in Eastern Europe: Media, 

Public Discourse and Policy (Routledge 
2022), precum și multe alte articole 
în diverse reviste de specialitate. Am 
contribuit și eu, într-o mică măsură, la 
scrierea istoriei comunității românești 
din Marea Britanie“, ne-a spus Ruxanda 
Trandafoiu.

„De România mă leagă educația pri-
mită, cultura pe care încă o practic, amin-
tirile și mentalitățile, precum și cercetarea 
academică. Încerc să merg în România 
în fiecare an și să contribui la economia 
locală prin turism, un mecanism im-
portant, prin care și copiii mei au ajuns 
să înțeleagă țara de unde vine mama 
lor. Particip în organizații importante 
precum Society of Romanian Studies, 
fac cercetare pe România și colaborez 
cu colegi români, atât din universitățile 
românești, cât și din Diaspora“, ne-a mai 
spus Ruxanda Trandafoiu. 

LIVIU DANIEL DEACONU - Antreprenor 
în educație - Toronto, Canada

ALINA ELENA DOLEA - Profesor și  
cercetător la Universitatea Bournemouth 

- Bournemouth, Marea Britanie

OLGA WALTRAUD BRANDL - Șefă  
department Materials Science and Testing 
la Westfälische Hochschule - Germania 

MONICA ENESCU - Project Manager - 
Oxford, Marea Britanie

ARINA STOENESCU - Designer 
independent, editor, traducător, cadru 
universitar - Stockholm, Suedia 

IONEL DRAGOȘ HAU - Profesor la 
Românul Corp - Connecticut, SUA

VIORICA ȚÎMBALARI - Fondatoare 
ofemeie.com - Paris, Franța

OTILIA TUNARU - Biblioteca Națională 
Montreal / Scoala Junimea  
Româneasca - Montreal, Canada

ANCA VASILIU - Doctor în Filosofie  - 
Franța

Ruxanda Ruxanda 
Trandafoiu  Trandafoiu  

crede în puterea 
Diasporei

RUXANDRA TRANDAFOIU 
- profesor și cercetător la 
Edge Hill University -  
Ormskirk, Marea Britanie
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Știinţă

N Ă S C U TĂ  Ș I  C R E S C U TĂ  Î N 

Oneşti, Adriana Bora este acum 
expert în aplicarea inteligenței artifi-
ciale (IA) ca armă împotriva sclaviei 
moderne. Adriana deține o diplomă 
de master în Management Public  
International de la Sciences Po Paris 
School of International Affairs (PSIA).

De asemenea, a studiat la Universita-
tea din Hong Kong şi deține o diplomă 
în Relații Internaționale şi Statistică de 
la Universitatea din Essex.

Momentan, Adriana urmează un 
doctorat în matematică la Queensland 
University of Technology, iar în paralel 
este liderul proiectului AIMS (AI against  
Modern Slavery) la Mila - Quebec AI 
Institute, cel mai mare centru de cerce-
tare academică din lume pentru deep 
learning, o branşă IA.

Adriana a creat primul prototip 
pentru Project AIMS. Cercetarea ei se 
concentrează pe aplicarea inteligen-
ței artificiale în analiză şi compararea 
rapoartelor companiilor, publicate în 
urma legislațiilor The Modern Slavery 
Acts din Marea Britanie şi Australia.

După lansarea prototipului, Adriana 
s-a alăturat ca manager de proiect echi-
pei The Future Society, un think thank 
incubat la Harvard, iar împreună cu or-
ganizații precum Walk Free and Wiki-
Rate, au continuat dezvoltarea acestui 
proiect, al cărei primă fază este acum 
open source pe GitHub.

În paralel, Adriana a lucrat ca cer-

cetător pe proiecte ale universităților 
Oxford, MIT, agențiilor specializate 
ale ONU şi Băncii Mondiale.

La doar 28 de ani, drept răsplată pen-
tru munca sa, românca a fost distinsă, 
la mijlocul lunii martie, cu un premiu 
prestigios, UNESCO- Internațional 
Research Centre On Artificial Intelli-
gence (IRCAI) AI Award. Acest premiu 
a fost oferit pentru prima dată în lume 
şi este dedicat unei persoane care de-
monstrează un impact deosebit, folo-
sind inteligența artificială, pentru binele 
societății.

Adriana este listată ca una dintre cele 
20 de stele în devenire în AI Ethics 2022.

Adriana este, de asemenea, lide-
rul comunității Women în AI (WAI)  
Queensland, Australia, lucrând pentru 
creşterea reprezentării şi participării 
femeilor în domeniul inteligenței ar-
tificiale. Adriana menține legătura cu 
prietenii şi familia din România şi vrea 
să continue dezvoltarea relațiilor pro-
fesionale pentru a-şi putea transfera 
cunoştințele şi conexiunile acumu-
late internațional pentru dezvoltarea  
României. 

ȘTEFAN DASCĂLU - Cercetător în 
imunologie și epidemiologie teoretică - 
Universitatea Oxford, Marea Britanie

DELIA DIMITRIU - Cercetător principal, 
Universitatea Metropolitană Manches-
ter - Manchester, Marea Britanie

ION BOSTAN - Rector al Universității 
Tehnice al Moldovei - Chișinău, R. Moldova

ALEXANDRU DAN IONESCU - Profesor 
de Matematică - Princeton, SUA

AURORA SIMIONESCU - Astrofiziciană 
- Olanda

VIOREL LUPU - Cercetător  
și inventator - Barcelona, Spania

ANDRA-LUCIA MARTINESCU -  
Doctorand în Politică și Relații  
Internaționale - Cambridge, Marea Britanie

DANIEL PRELIPCEAN - Cercetător  
la CERN - Geneva, Elveția

ION ȚIGHINEANU - Președinte al  
Academiei de Științe a Moldovei -  
Chișinău, R. Moldova

Adriana Bora Adriana Bora 
pune inteligența pune inteligența 
artificială să lupte artificială să lupte 
împotriva sclavieiîmpotriva sclaviei

ADRIANA BORA - 
Cercetător în 

domeniul  
inteligenței  
artificiale -  
Brisbane,  
Australia
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Serviciu public și legal

CĂTĂLINA BOGOI A ABSOLVIT 

ASE, secția franceză, apoi a ur-
mat cursurile Université Clermont 
Ferrant din Franța și are un Master în 
Marketing Internațional.

Spune că traseul ei profesional a fost 
unul variat și destul de imprevizibil.

Ca economist licențiat, specialist 
în Marketing, cu experiență în mari 
companii francofone din România (de-
partamentul comercial și financiar), a 
ajuns în Maroc, unde a lucrat pe rând 
în publicitate, comunicare și educație. 

„De 5 ani, am adăugat la experiență 
și managementul cultural și leadershi-
pul comunitar, iar, de 10 ani, în paralel 
desfășor un proiect ce ține de sfera 
administrativă. Folosesc în activitatea 
zilnică trei limbi, iar româna ocupă un 
loc aparte în educația copiilor mei.

Am avut satisfacții pe măsura ambi-
țiilor mele și a curajului de a lua lucru-
rile de la 0. 

Cel mai important lucru pe care l-am 
bifat, mai ales în contextul atât de im-
previzibil al ultimilor ani, este adapta-
bilitatea“, ne-a povestit Cătălina Bogoi. 

Chiar dacă este departe de țară,  
Cătălina Bogoi spune că de România o 
leagă totul, de la formare, la identitate 
culturală, la limba română cu care și-a 
învățat proprii copii.

„Conduc un organism de parteneriat 
româno-marocan, sunt practic în legă-
tură zilnică cu tot ce ține de România, 
unde de altfel și călătoresc destul de 
des. Acasă vorbesc română în familie.

Pe lângă acestea, am conceput di-
ferite cursuri de limba românā pentru 
studenții marocani, iar legătura cea mai 

de suflet este crearea Școlii Românești 
de Weekend de la Rabat, care activează 
de 5 ani“, ne-a spus Cătălina Bogoi.

Pentru ca lucrurile să meargă mai 
bine în România, Cătălina Bogoi cre-
de că Educația trebuie reformată în 
ansamblul ei și că Sănătatea este un 

domeniu care trebuie adus la standar-
dele din 2022. 

„Consider Educația ca fiind pilonul 
de bază când vine vorba de conturarea 
unui prezent și a unui viitor optim pen-
tru o țară și o nație“, consideră Cătălina 
Bogoi. 

BOGDAN BANU - Președinte-Fondator 
Romanians of DC - Washington DC, SUA

RALUCA IOANA BRĂTULEANU - 
Avocat - Madrid, Spania

IULIANA DUNA - Avocat internațional și 
antreprenor - Calgary, Canada

NICU ION - Consilier local, Consiliul 
Municipal - Newcastle, Marea Britanie

ANNIE MARTINESCU-KENDALL- 
SCHITTEK - Fondatoare Loyal Care 
London - Londra, Marea Britanie

CRISTINA MITU - Avocat - Londra, 
Marea Britanie

SILVICA SIMONCA - Profesor  
de filosofie - Cremona, Italia

CRISTINA STANCA MUSTEA - Senior 
consultant UNESCO - Berlin, Germania

ELISABETH POP - Expert politici de 
integrare socială, participare civică și 
democratică - Londra, Marea Britanie

Cătălina Bogoi,  Cătălina Bogoi,   
în Maroc, dar cu România în suflet

CĂTĂLINA BOGOI - 
Președinte Asociația 
Maroc-Roumaine (AMRP) 
- Rabat, Maroc
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Artă

IULIANA ROATĂ S-A NĂSCUT PE 
meleaguri bucovinene, în Vatra 

Dornei, județul Suceava. 
A absolvit Liceul Pedagogic Mihai 

Eminescu din Suceava, perioadă în 
care a urmat în paralel și cursurile școlii 
de artă din Suceava, secția canto. 

A continuat cursurile universitare 
la Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
din Iași, Facultatea de Teologie - secția  
Litere, astfel încât după absolvire s-a 
angajat la Liceul Agricol Vasile Ada-
machi ca profesoară de limba română.

Apoi s-a stabilit în SUA, unde a con-
tinuat cursurile universitare la Univer-
sity of Bridgeport, obținând un Master 
în educație care i-a folosit în obținerea 
unei slujbe de învățător într-o școală 
primară. 

Iuliana Roată și-a continuat stu-
diile la Sacred Heart University din  
Fairfield, Connecticut, cu o specia-
lizare în Literatură și Formarea sau  
Dezvoltarea Profesorilor. 

De asemenea, a obținut atestatul de 
director școlar, astfel că acum este direc-
tor adjunct la Stillmeadow Elementary  
School din Stamford, Connecticut. 

Totodată, este și asistent universitar 
la Sacred Heart University din Fairfield.

„În paralel, am investit în cariera mea 
artistică începută în țară la o vârstă 
fragedă“. La vârsta de 3 ani, debuta pe 
scenă, pentru ca, puțin mai târziu, să 
fie solista Clubului Copiilor din Vatra 
Dornei.  „Una dintre cele mai frumoa-
se realizări de care sunt mândră este 
participarea mea la festivalurile româ-

nești din SUA și promovarea folclorului  
românesc.  

Sunt și vicepreședinta consiliului pa-
rohial al comunității creștin ortodoxe 
Sfinții Brâncoveanu din Fairfield, Con-
necticut, și dirijoarea corului.

Unul din proiectele de bază a fost 
și este pentru mine păstrarea limbii 
românești și promovarea tradiții-
lor noastre, în special pentru copiii  
comunităților de români de aici.

Nu în ultimul rând, sunt mândră 
pentru că băieții mei au reușit să iu-
bească România așa cum o iubesc eu 

și că sunt, la rândul lor, mândri de ori-
ginea lor românească. Ștefan, băiatul 
cel mai mare, a fost onorat la Washin-
gton DC de către organizația Alianța 
pentru contribuția sa la parteneriatul 
Româno-American.

Eu m-am considerat și mă consi-
der o ambasadoare a României, fără 
brevet în buzunar, dar cu emblemă 
în suflet. Eu iubesc România cu toată 
ființa. În fiecare an vizitez România 
nu doar pentru frumusețea ei, dar și 
pentru oamenii dragi de acasă“, spune  
Iuliana Roată. 

NICOLE JUTKA - Artist vizual, pedagog 
în artă, designer - Bedburg, Germania

PETER MAFFAY -  
Muzician - Germania

RODICA MANCIU -  
Mediator intercultural - Torino, Italia

ROXANA NIȚE - Soprană - Edinburgh, 
Marea Britanie

ANGELICA MIHAELA POSTU -  
Muzicoterapeut - Berlin, Germania

ALEX SANDULESCU - Pictor și arhitect 
de interior - Los Angeles, SUA

MANFRED MICHAEL SEILER -  
Cantautor - Aachener, Germania

SEBASTIAN STAN -  
Actor - Los Angeles, SUA

ANDREI VENCZEL - Solist de Operă - 
Copenhaga, Danemarca

Iuliana Roată  Iuliana Roată  
cântă cu România cântă cu România 
în sufletîn suflet
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IULIANA ROATĂ -  
Director Adjunct Stillmeadow 
Elementary School Stamford, 

Director Artistic al Consulatului 
Onorific Românesc din Hartford, 

Stamford, Connecticut, SUA
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Sport

GRIGORE CRISTIAN BURDE ARE 

50 de ani, s-a născut și a copi-
lărit în orașul Abrud, județul Alba, iar 
de peste 23 de ani trăiește în Belluno, 
(nordul Italiei), împreună cu soția și cei 
doi copii. 

Înainte de Revoluție, a practicat arte-
le marțiale pe ascuns, de teama miliției 
și a informatorilor, aceste sporturi fiind 
interzise în acea perioadă.  

După 1990, s-a înscris la clubul de 
karate ,,Gemina“. Au urmat sute de 
ore de antrenamente, multă voință și 
sudoare, iar, în anul 1998, după un curs 
realizat la București, a devenit antrenor 
de karate și viața i s-a schimbat. 

„M-am pregătit în jur de peste 600 
de stagii în domeniu (atât ca elev cât și 
ca antrenor), printre ele, 400 de stagii 
de pregătire (1-10 zile) le-am realizat în 
17 țări printre care: Israel, Monte Car-
lo, Lituania, Anglia, Germania, Franța, 
Monaco, Bulgaria, Polonia etc. În urma 
acestor stagii am obținut calificări pre-
cum: instructor de tir, bodyguard ar-
mat, protecție V.I.P. cu specializări în 
autoapărare în cazul unor agresiuni în 
diferite situații cum ar fi: în autoturism, 
în autobuz, în tren, la piscină, pe pârtia 
de schi sau în parcare etc. 

După ce am făcut mai multe cursuri 

în domeniu, prin anii 2002-2004 sim-
țeam nevoia să deschid o școală din 
dorința de a împărtăși și altora din ma-
rea mea experiență dobândită în atâția 
ani de muncă. Așa s-a născut URBAN 
KRAV MAGA.

Înarmat cu foarte multă răbdare, am 
reușit să mă fac cunoscut încet-încet 
în Italia, dar și în afara ei, atât de către 
persoanele civile, cât și de către diferite 
instituții ale statului, medici, poliție sau 
carabinieri.

La solicitarea lor, am început să pre-
dau seminare pentru medici și perso-
nalul medical. Un prim astfel de semi-
nar a avut loc în anul 2006 - nu se mai 
auzise de așa ceva în Italia până atunci 
- urmând ca mai apoi, prin anul 2019, 
să țin un curs cu peste 300 de medici 

și personal sanitar la care au participat 
inclusiv directorul general al regiunii, 
cât și directorii a trei spitale. 

Am predat  mai  ap oi  c ursuri :  
anti-agresiune pentru sute de femei, în 
licee pentru adolescenți, poliția națio-
nală, poliția județeană ori carabinieri. 
Începusem să mă fac cunoscut și în-
cetul cu încetul să primesc scrisori de 
recunoaștere și apreciere de la ches-
torul Poliției Regionale, comandanți 
ai unităților de carabinieri, directori 
de spitale, directori de licee, psihologi 
etc.“, ne-a spus Cristian Burde. 

Este foarte legat în continuare de 
România și este mândru că a reușit să 
aducă străini ca să se antreneze aici, 
dar și să le arate cât de frumoasă este 
țara. 

DORU GABRIEL COSTEA - 
Antrenor - Bruxelles, Belgia

CRISTIAN COTOARĂ - Jucător de 
baschet - Stuttgart, Germania

GEORGES DARWICHE -  
Jucător de baschet - Texas, SUA

RAREȘ ILIE -  
Jucător de fotbal - Nisa, Franța

ATTILA KISS -  
Cascador - Barcelona, Spania

IONEL MELINTE -  
Jucător de rugby - Franța

ADRIAN POP - Antrenor emerit de 
spadă - Budapesta, Ungaria 

SARAH MARIA RIZEA -  
Elevă - Vado Ligure, Italia

CĂTĂLIN ȘERBAN - CEO Iproskills 
Academy - Chicago, Illinois

Cristian Cristian 
Burde,Burde, 
românul care 
excelează la 
arte marțiale 
în Italia

CRISTIAN BURDE -  
Sportiv/Instructor KravMaga  

- Belluno, Italia
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Soluții performante
de diagnossc rapid

Focusați pe
sănătatea
oamenilor

Soluții performante de diagnossc rapid. 

Cercetare mulsdisciplinară, bio-nano-tehnologii,
biosenzori și teste rapide, made în România.
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Conectăm românii de pretutindeni
R E PAT R IO T A PROPI E ROM Â N I I DE PR E T U T I N DE N I M A I M U LT C A N IC IODATĂ .  

Ne conectăm, schimbăm idei și dezvoltăm proiecte care să aducă mai aproape românii de 
pretutindeni, pentru ca împreună să generăm noi investiții în țara noastră. Stimulăm competitivi-
tatea și ne aducem aportul la educația românilor din toată lumea prin schimbul de bune practici. 

Pentru prima dată, după mai bine de două decenii și jumătate, prin RePatriot, oamenii de 
afaceri din Diaspora au fost chemaţi acasă să investească bani în ţara lor natală sau măcar să 
transfere o parte din know-how-ul câștigat pe toate continentele. Până acum, am organizat peste 
40 de conferințe în toată lumea și șapte ediții RePatriot Summit, care au fost un real succes! 

Am interacționat cu peste 12.000 de români de pretutindeni și am avut peste 1.700 de partici-
panți la summit, iar discuțiile antreprenorilor din Diaspora cu cei din România se concretizează 
continuu în idei de business, în sectoare precum IT, eficiență energetică, turism, agricultură, 
construcții și tehnologie.

Câteva din proiectele noastre:

RePatriot, proiectul RBL care conectează românii de pretutindeni la oportunitățile de Acasă, 
are ca suport online site-ul repatriot.ro, unde sunt incluse mai multe informații despre ce facem, 
povești de succes inspiraționale ale antreprenorilor care au reușit să-și construiască afaceri să-
nătoase și corecte, ghiduri, oportunități de finanțare, posibilități de sponsorizare și multe altele. 
În plus, poți descărca și aplicația RePatriot, din App Store sau Google Play și te poți conecta cu 
români din toată lumea, poți  fi mereu la curent cu oportunitățile pe care aceștia le oferă, cum 
ar fi: programe de investiții, servicii, parteneriate, evenimente, networking, locuri de muncă sau 
pur și simplu informații utile. Acum ai legătura.

Conectează-te cu românii care gândesc la fel ca tine. Vino alături de noi! 

l Top 100 Români de Pretutindeni
l Aplicația RePatriot
l RePatriot Jobs
l Timpul Reîntoarcerii
l RePatriot AI

l RePatriot Medical
l 10 Români de 10
l Alături de Veterani
l RePatriot Summit
l Conferințe în Diaspora și România
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