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Program Zilele Carierei 2022 

14 – 16 noiembrie 2022 

 

14 - 15 noiembrie 2022 (Sala Mihăilescu, Șoseaua Panduri, nr. 90, et. 1) 

 

PANEL 1 - Abilități și angajabilitate pentru studenți 

Dată și oră: Luni, 14.11.2022, 9:30 – 11:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/KrzDw8TwwEF79t8q8 

 

Organizație: DECATHLON 

Invitat: Andreea JELERIU, Leader Employer Branding 

Descriere: Suntem 1523 de colaboratori Decathlon, din România, care lucrează zilnic pentru a 

atinge un scop comun, și anume să facem accesibile unui număr cât mai mare de persoane 

plăcerile și avantajele sportului. În Decathlon, echipele noastre sunt formate din oameni 

entuziasmați și pasionați de sport, care își doresc să îmbine pasiunea cu dezvoltarea 

profesională. Mai mult de atât fiecare coechipier este actorul propriei dezvoltări, poate lua 

decizii, poate greși și poate învăța din greșeli. Pe tot parcursul în companie fiecare coleg este 

ghidat în alegerea celui mai potrivit rol sau job. Oportunitățile noastre profesionale sunt 

multiple, nu este nevoie de experiență în câmpul muncii, ci de voie bună, dorință de învățare și 

dezvoltare. Oferta noastră de muncă cuprinde programe de practică, job-uri în magazinele 

Decathlon, în serviciile Decathlon, dar și în logistică și producție. 

 

Organizație: ENGIE 

Invitat: Andreea TUDORACHE, Young Professional Programs Developer 

Descriere: Grupul ENGIE este o referință globală în domeniul energiei și al serviciilor cu emisii 

reduse de carbon. Alături de cei 4.250 de angajați din România, de clienți, parteneri și părți 

interesate, ne angajăm să accelerăm tranziția către o economie cu impact neutru în ceea ce 

privește emisiile de carbon, printr-un consum redus de energie și soluții prietenoase cu mediul. 

Inspirați de ambiția noastră, îmbinăm performanța economică cu producerea unui impact 

pozitiv asupra oamenilor și planetei, bazându-ne pe activitățile noastre cheie – gaze naturale, 

https://forms.gle/KrzDw8TwwEF79t8q8
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energie electrică, servicii tehnice – pentru a oferi soluții competitive clienților noștri. ENGIE 

Romania este principala filială a Grupului în România şi deţine companiile Distrigaz Sud 

Reţele, ENGIE Servicii, ENGIE Building Solutions, Alizeu Eolian şi Brăila Winds, care 

deservesc un portofoliu de 1,9 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 

20.000 km și deţin două parcuri eoliene. 

 

PANEL 2 - Ce își doresc angajatorii de la studenți și absolvenți? 

Dată și oră: Luni, 14.11.2022, 11:30 – 13:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/FHr5WVdNhwUS1aHeA 

 

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

Co KG 

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. 

 

Antreprenor: Luiza BANYAI 

Descriere: Antreprenor, coach, HR strategist & People Experiences advisor; Board Member în 

Carta diversității și International Head of PO Amber. Se conduce după următorul principiu: „I 

have always believed that when you have a voice, you have an obligation to use that voice to 

empower others“ (Diane von Furstenberg) Despre ea însăși: „Cele mai mari daruri pe care le-

am primit în carieră: să lucrez în HR, să conduc echipe extraordinare, să am oportunitatea să 

fiu alături de oameni, să facem împreună să se întâmple lucruri, atât pentru sine, cât și pentru 

companie. Cea mai mare lecție din călătoria mea în carieră: să fiu lider înseamnă să fiu eu 

https://forms.gle/FHr5WVdNhwUS1aHeA
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însămi, să acord suport prin propriul meu exemplu, să ofer spațiu eului, dar și celorlalți, să își 

utilizeze atât mintea, cât și inima, făcând asta cu răbdare și gingășie“ 

 

PANEL 3 - Mituri și stereotipuri de carieră 

Dată și oră: Luni, 14.11.2022, 13:30 – 15:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/6pNTJu389h5DR46Y6 

 

Organizație: Gi Group 

Invitat: Daniela CORCAU, Branch Manager 

Descriere: Misiunea noastră este de a oferi suport partenerilor de business, prin oferirea de 

informații cât mai clare și exacte despre piața forței de muncă! Gi Group și-a deschis primul 

birou în România în aprilie 2009, când compania a făcut o achiziție strategică prin cumpărarea 

pachetului majoritar de acțiuni al firmei de recrutare și consultanță Barnett McCall Recruitment 

(BMR) – companie prezentă pe piața din România din 1999. 

Membru fondator al AFSRU – Asociatia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane. Datorită 

acestui rol, Gi Group România este implicată în menținerea relațiilor cu autoritățile române 

având posibilitatea de a influența pozitiv Legislația Muncii cât și Codul 

Muncii. http://www.afsru.ro/. Gi Group România are 1 headquarter (București) si 7 branch-uri 

(Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Pitești și Timișoara). 

Datorită prezenței directe și a parteneriatelor strategice la nivel global, Gi Group este prezentă 

în peste 57 de țări din Europa, APAC, America, și Africa. Cu o echipă de pe peste 4.000 de 

colegi, un model global de practici, soluții personalizate și expertiză puternică pentru o gamă 

variată de industrii și sectoare de activitate, suntem capabili să oferim servicii de resurse umane 

specializate și adaptate atât clienților internaționali, cât și locali. Prin serviciile noastre, dorim 

să contribuim, ca un jucător cheie și de nivel global, la evoluția pieței forței de muncă și să 

subliniem valoarea personală și socială a muncii. Având posibilitatea de a deservi clienți din 

toate domeniile, Gi Group și-a dezvoltat o expertiză în a colabora cu organizații mari și foarte 

mari, pentru care s-au implementat servicii la nivel global: centre de evaluare, prezența noastră 

la angajator, divizii specializate, abordare internațională în acord cu legislația locală etc. În 

România putem oferi suport partenerilor noștri prin servicii de muncă temporară, administrare 

și gestionare de personal, recrutare (de la entry-level la top management prin divizii 

https://forms.gle/6pNTJu389h5DR46Y6
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specializate), servicii de consultanță și training, servicii tip on-site, relocare și outsourcing, 

precum și alte servicii complementare domeniului de resurse umane. 

 

Organizație: UNICREDIT Bank 

Invitat: Mihaela SANDU - SCARLAT – Talent Acquisition Manager 

Descriere: Suntem UniCredit Bank România, parte din grupul internațional UniCredit, un 

angajator stabil, recunoscut pentru excelența în managementul oamenilor și pentru orientarea 

spre performanță. Suntem o echipă diversă și dinamică, în care fiecare coleg își găsește locul 

potrivit și contribuie la crearea unui mediu de lucru remarcabil. Împreună ne dorim să construim 

o bancă pentru viitor, care să stimuleze potențialul oamenilor, dar și al business-urilor, și care 

să fie alături de comunitățile care vor să progreseze și să devină factori ai schimbării. 

Când vine vorba de echipa UniCredit Bank România și de potențialul colegilor, ne asumăm să 

le fim aproape încă din perioada de onboarding, iar sprijinul continuă pe tot parcursul 

profesional, pentru că vrem să le oferim colegilor oportunități de dezvoltare și perspective de 

promovare. Te așteptăm să descoperi roluri diverse care implică interacțiunea frecventă cu 

clienții, precum rolul de Universal Teller sau Contact Center Agent sau roluri din back-office 

în departamente de suport precum: financiar, achiziții, resurse umane, audit sau IT. Anual, 

aproximativ 50 de studenți ni se alătură în programe de internship și mai mulți pe roluri de 

junior, construindu-și o carieră frumoasă alături de noi. 

 

PANEL 4 - Carieră și responsabilitate socială 

Dată și oră: Marți, 15.11.2022, 09:30 – 11:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/rCqXZAkLjXdTwmfR8 

 

Organizație: Teach for Romania 

Invitat: Gena FRANCU - Recruitment Selection and Onboarding Manager  

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. 

https://forms.gle/rCqXZAkLjXdTwmfR8
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Organizaţie: Cteam Human Capital & Cteq IT&C Solutions 

Invitat: Oana BOTOLAN 

Descriere: Toate activitățile de consultanță de resurse umane, de training sau de coaching a 

colegilor din Cteam cât și cea de recrutare de IT a echipei Cteq, cât și activitățile de voluntariat 

în consiliere de carieră pentru elevi, au ca obiectiv principal aducerea unui impact în viețile 

tuturor oamenilor cu care intrăm în contact. Susținem că fără implicarea angajatorilor în 

susținerea planurilor educaționale, tinerii au de pierdut în alegerea unei cariere și în pregătirea 

pentru realitățile unui job cât mai potrivit. Oana este antreprenor și conduce activitățile Cteam 

și Cteq de peste 15 ani, implicându-se activ în sprijinirea echipei de recrutare cât și a celor de 

training sau studii salariale. Cum și de unde culegem oportunitățile de carieră, la ce este util să 

ne uităm și concentrăm, cum gândim construcția și mai ales cu ce atitudine privim fiecare 

oportunitate în parte. Vorbim despre ce ne poate ajuta, ce ne poate încurca la primele joburi și 

ce să facem pentru a depăși diferite obstacole. 

 

Organizație: Asociația Studenții de Azi, Liderii de Mâine 

Descriere: Credem că studenţii de azi sunt viitorii lideri ai României. Ținând cont de această 

realitate, „Studenții de Azi, Liderii de Mâine” îşi propune să investească̆ în studenţii cu 

potenţial şi să îi asiste în dezvoltarea lor în plan profesional, personal și moral-spiritual în aşa 

fel încât să devină lideri integri, profesioniști și pasionați de ceea ce fac. Astfel, oferim 

studenţilor cadrul în care să se dezvolte, să acumuleze principii și cunoștințe despre 

leadership, prin seminarii, conferinţe, team-building-uri. De asemenea, le oferim ocazia să 

pună în practică ceea ce au învățat în sesiuni de monitoring și coaching, în organizarea de 

evenimente, susținerea de training-uri de orientare academică și în carieră. 

 

PANEL 5 - Proiectarea carierei: plan de carieră, decizii de carieră 

Dată și oră: Marți, 15.11.2022, 11:30 – 13:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/oS9ysb4f9A32VUxk6 

 

Organizație: GroupM 

Invitați: Cătălina BOȚOGAN – Digital Strategy Lead, Mindshare și Alexandra 

CONSTANTINESCU – Xaxis & Programmatic Director, GroupM 

https://forms.gle/oS9ysb4f9A32VUxk6
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Descriere: GroupM este liderul global de management al investițiilor în media, care gestionează 

peste 60 miliarde USD în investiții anuale de media, prin intermediul agențiilor Mindshare, 

MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX și Xaxis. Portofoliul GroupM include 

Data&Technology, Investiții și Servicii, toate unite sub umbrela noii ere media în care 

comunicarea aduce valoare adăugată omenirii. GroupM le oferă tinerilor oportunitatea de a se 

pregăti pentru și a-și construi o carieră în media prin programele sale de internship, dedicate 

studenților, și prin Campus Media Academy, o nouă școală informală dedicată absolvenților 

de facultate care își doresc să descopere industria media, în cele mai mici detalii. Dincolo de 

partea teoretică, programul Campus Media Academy oferă experiența lucrului propriu-zis 

alături de specialiștii GroupM, pe baza unei programe solide. Programul le oferă tinerilor mai 

multe direcții de dezvoltare în această industrie, de la media planner (online sau offline) și 

account manager, până la roluri de implementare de campanii complexe în mediile digitale. 

 

Organizație: CCIFEER 

Invitat: 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 multinaționale. 

 

16 noiembrie 2022 (ONLINE) 

 

Dată și oră: Miercuri, 16.11.2022, 09:00 – 10:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/UFGQcDzFzvvsZ9367 

Organizație: KPMG 

Invitat: Raisa Dobrin, Senior Recruiement and Employer Branding Specialist;  

Titlu Eveniment: Come as you are and meet KPMG team! 

Descriere: KPMG in Romania is a member of the global KPMG network, which has offices in 

154 countries and over 200,000 staff worldwide. The KPMG network was formed in 1987 when 

Peat Marwick International and Klynveld Main Goerdeler merged along with their respective 

member firms. The firm was established in Romania in 1995, bringing to the local market the 

https://forms.gle/UFGQcDzFzvvsZ9367
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services required by its clients and offering new career opportunities. KPMG in Romania is 

now one of the leading providers of Financial Audit, Tax and Advisory services on the 

Romanian market and our high standards and values are widely recognized. We have over 1000 

professionals who operate from our head office in Bucharest as well as from five other cities - 

Iasi, Constanta, Timisoara, Cluj Napoca and Chisinau (Republic of Moldova). Throughout its 

history, KPMG in Romania has stood for honesty and integrity in business. We have helped 

many companies to grow and improve. We have also provided a supportive environment for 

our employees, with a strong culture of mentoring, and have offered the right atmosphere and 

tools to enable talent to develop. We have come a long way since a small group of talented 

people got together at the start of our story, 25 years ago and we have grown. 

Working at KPMG: Our work has an impact on clients, the marketplace and society at large. 

We want to work with people who share the same belief that what we do matters, who value 

Integrity, Excellence, and Courage and are willing to work together based on these shared 

values. KPMG offers a wide range of opportunities. You can discover our entry level 

opportunities by accessing this link: https://careers.kpmg.ro/find-your-career. 

 

Dată și oră: Miercuri, 16.11.2022, 10:00 – 11:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/JW7T1dQvEBCiAdGc6 

Organizație: BANCA TRANSILVANIA 

Titlu Eveniment: Oportunități și provocări, în domeniul bancar 

Descriere: Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România. Cu o poveste începută în 

urmă cu aproape 30 de ani, are peste 19% cotă de piaţă, 3,7 milioane de clienţi, peste 9.200 de 

angajaţi şi 500 de sedii în 180 de localităţi. Este cel mai puternic brand bancar românesc, cu un 

rating de AAA+, conform Brand Finance Banking (2022). Misiunea noastră este să oferim 

împreună experiențe pozitive oriunde și oricând și știm că bankingul merge mai bine cu zâmBT. 

BT doreşte să aibă impact pozitiv în România – pentru oameni, business şi mediu. Aceasta este 

matematica noastră, #maimultdecatbanking 

 

Dată și oră: Miercuri, 16.11.2022, 11:00 – 12:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/fSSgjd1F9YfoUtVK9 

Organizație: Procter&Gamble 

Invitat: Alexandra Găină, director de vânzări P&G România. 

https://forms.gle/JW7T1dQvEBCiAdGc6
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Titlu Eveniment: Candidatul ideal, la început de drum P&G 

Descriere: Înfiinţată în anul 1837, Compania Procter & Gamble a început ca o mică afacere de 

familie ce producea săpun şi lumânări în Cincinnati, statul Ohio, SUA. Astăzi produsele P&G 

ajung la peste 5 miliarde de consumatori în 140 de ţări. În topul Forbes 100 Cele mai valoroase 

companii din 2021, Procter & Gamble ocupă poziţia 19 având o valoare de 160 mil. euro. În 

prezent, Procter & Gamble oferă peste 20 de mărci pe piaţa românească, printre care se numără 

Always, Ariel, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers sau Pantene, 

produsele companiei fiind folosite în peste 90% din gospodăriile româneşti. Chiar dacă am 

crescut, continuăm să ne ghidăm după scopul, valorile și principiile noastre fondatoare.  

Căutăm noi moduri semnificative de a îmbunătăți viața tuturor - acum și pentru viitor. 

Alătură-te echipei P&G! Lista completă de job-uri o găsiți aici: Jobs in Romania - search the 

best job at Procter and Gamble | P&G Careers (pgcareers.com) 

 

Dată și oră: Miercuri, 16.11.2022, 12:00 – 14:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/LjLw4DKvCHV6QzUM7 

Organizație: LINKEDIN 

Invitat: Tudor COJOCARIU, Talent Account Executive pentru Europa Centrală și de Est la 

LinkedIn. În anii studenției, a fondat Liga Studenților Basarabeni din România și a absolvit 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București. 

Titlu eveniment: Rock Your Profile – Construiește-ți un profil de succes pe LinkedIn! 

Descriere: LinkedIn înseamnă o comunitate de peste 850 de milioane de utilizatori în 200 de 

țări. Zi de zi, aceștia se conectează cu oportunitățile de pe platformă în materie de locuri de 

muncă, programe educaționale, evenimente, știri și multe altele. Acest ecosistem funcționează 

datorită membrilor noștri, care au grijă să-și actualizeze profilurile. Profilul de LinkedIn este 

mai puțin un CV și mai mult un portofoliu dinamic menit să ne îmbunătățească prezența 

profesională pe platformă. Despre cum anume se construiește un portofoliu digital de succes 

vom discuta în cadrul sesiunii noastre. 

 

Dată și oră: Miercuri, 16.11.2022, 14:00 – 15:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/fgx3yEpDjHFFDvau9 

Organizație: SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE  

Invitat: Gabriela ANDREI, Talent Acquisition Manager 

https://forms.gle/LjLw4DKvCHV6QzUM7
https://forms.gle/fgx3yEpDjHFFDvau9
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Descriere: Societe Generale Global Solution Centre a fost fondată în România, în anul 2011, 

ca un centru de servicii pentru Grupul Societe Generale. Compania oferă o gamă largă de 

servicii profesionale de înaltă calitate în diverse domenii de activitate pentru entitățile Grupului 

din întreaga lume: finanțe și contabilitate, resurse umane, IT, Know Your Customer sau 

compliance. Societe Generale Global Solution Centre în România înseamnă performanță, 

inovație și cei mai buni profesioniști. Având o echipă de peste 2.700 de experți și specialiști, 

compania deservește 35 de țări pentru toate liniile de business majore ale Societe Generale. 

Dezvoltarea carierei tale depinde în mare măsură de modul în care îți alegi primul angajator. 

Iată de ce, te invităm să dezbatem împreună ce este important, din punct de vedere profesional 

și al culturii organizaționale, atunci când alegi un program de internship sau primul job. Vrei 

să pornești cu dreptul în carieră și să îți lărgești orizonturile profesionale? 

Haide să povestim despre toate lucrurile minunate care fac din Societe Generale Global 

Solution Centre un Great Place to Work și cum poți să îți atingi potențialul alegându-ne! 

 

Dată și oră: Miercuri, 16.11.2022, 15:00 – 16:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/YDUaHzfVjaXWyKox7 

Organizație: TESTRONIC Romania 

Invitați: Maria Debucean, HR Recruiter; Liviu-Alexandru Buftea, Trainer; Cosmin Stanca, QA 

Project Lead 

Titlu eveniment: Începuturi și experiențe din gaming QA - când pasiunea se transformă în 

carieră! 

Descriere: 

Cosmin Stanca: Este Project Lead cu +3 ani experiență în domeniu, și-a început activitatea în 

QA din timpul facultății reușind să îmbine pasiunea pentru jocuri video cu cariera de tester și 

mai târziu pe poziția de leadership de unde își valorifică experiența și ajută să coordoneze 

echipe și proiecte unde să dea mai departe cunoștințele și energia dobândită pe parcursul anilor. 

Liviu Buftea: Tester turned Trainer în cadrul companiei, Liviu are un background în psihologie 

și iubește să lucreze cu oamenii. Acest lucru i-a permis să integreze rapid coechipieri și să îi 

antreneze în arta de a găsi și scrie bug-uri. El în același timp aduce o energie dinamică și 

prietenoasă ce oarecum se află în contrast cu talentul sau de rapper și flow-ul lui incredibil. El 

este dovada vie că domeniul QA poate atrage foarte multe tipoligii și oameni din diferite 

domenii și background-uri. 

https://forms.gle/YDUaHzfVjaXWyKox7
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Maria Debucean: În prezent este Recruiter în cadrul Testronic Romania, pasionată de oameni 

și de dezvoltarea în carieră, și-a descoperit pasiunea pentru HR în timpul facultății. A studiat 

psihologia, ajungând să-și dezvolte skill-urile necesare prin explorarea activă a domeniilor de 

interes. Se ghidează mereu după 3 piloni personali: empatie, dezvoltare și disciplină, 

considerând că cel mai important aspect în cariera de HR este focusul pe oameni și participarea 

activă în viața companiei. 

 

Dată și oră: Miercuri, 16.11.2022, 16:00 – 17:00 

Formular de înscriere: https://forms.gle/Q1onFaoVoNB3CrJi6 

Organizație: BIA HR 

Invitat: Cristina Scărlătescu 

Titlu eveniment: De la student la angajat. Începe călătoria spre primul tău job! 

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.  

 

https://forms.gle/Q1onFaoVoNB3CrJi6

