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ediţii speciale cu 400 de români 
de pretutindeni. Conectaţi cu 
ţara, toţi ne fac cinste oriunde 
s-ar a� a.

Vom regăsi în această iniţiativă specială 
încă 100 de români din afara graniţelor, care 
merită să � e mai cunoscuţi și mai apreciaţi, 
pentru ceea ce au realizat și pentru puterea 
lor de a ne inspira oriunde ne-am a� a în 
lume. De mult timp privim cum românii 
pleacă spre alte noi patrii, dorind să-și pună 
în valoare calităţile personale în acele locuri 
care le oferă oportunităţi suplimentare. 
Noi, cei de acasă, i-am văzut cum învaţă, 
cercetează sau muncesc intens în ţările de 
adopţie și ne uităm cu un respect admirativ 
la reușitele și aprecierile câștigate în toate 
domeniile. Ne dorim ca ei să rămână conec-
taţi cu ţara, să nu uite munca și sacri� ciile 
strămoșilor noștri și să revină Acasă când 
vor socoti că timpul întoarcerii a sosit. 

În acest an ne vom întâlni la Sinaia, în 
cadrul Galei Top 100 Români de 
Pretutindeni, pentru a onora încă 100 de 
români  remarcabili, pe care îi dorim cât 
mai aproape de România. Astfel, premiem 
câte 10 persoane în 10 domenii: 
Educaţie - recunoaștem profesori și 
educatori valoroși, Medicină - cu oameni 
dedicaţi care salvează vieţi pe tot globul, 
Profesioniști și specialiști foarte buni, 
adevăraţi virtuozi care aduc valoare oriun-
de s-ar a� a, Antreprenoriat - cu întreprin-
zători de succes care merită remarcaţi, 
Religie - lideri cu activitate pastorală, soci-
ală și culturală remarcabilă, Știinţă - unde 

avem oameni de știinţă din toate domeniile, 
Artă - cu artiști excepţionali care merită 
toată atenţia noastră, Serviciul Public și 
Legal - cu avocaţi, funcţionari și reprezen-
tanţi în instituţii, administraţie și politică, 
Sport - cu sportivi excepţionali în comu-
nităţile în care concurează, Management

- unde apreciem manageri care conduc 
afaceri, departamente și echipe peste ho-
tare, care ne pot inspira și transmite cum 
putem face o Românie mai bună.

Mulţumim Newsweek România, volun-
tarilor noștri și tuturor celor care ne-au 
sprijinit pentru ca această iniţiativă să 
ajungă la a IV-a ediţie, să reușim să publi-
căm un supliment de colecţie. Este doar un 
mic semn ce arată aprecierea noastră și 
ne dorim să inspire câţi mai mulţi români 
să-și recunoască valorile oriunde s-ar a� a 
în lume. Este un semn mic pentru că sunt 
sute de mii de români care au câștigat 
respectul comunităţilor unde trăiesc, fac 
ceva pentru România aproape în � ecare zi 
și ar merita și ei să � e în aceste pagini.

Ne bucurăm tare mult să avem alături 
de noi la gala din acest an și pe coperta 
revistei, unul din nominalizaţii din prima 
ediţie, Domnul Adrian Zuckerman, care 
a plecat din România cu familia în anii ‘70 
spre America, ţara libertăţii și a revenit ca 
Ambasador al ţării de adopţie după aproa-
pe 50 de ani. A reușit într-un timp scurt să 
întărească legătura cu Statele Unite și să 
renască speranţa în șansa României de a 
deveni o ţară mai bună și mai sigură pentru 
noi și copiii noștri. Este extraordinar că a 

rămas în continuare să se lupte alături de 
noi pentru proiectele începute, pentru par-
teneriatul strategic cu cel mai important 
Aliat căruia nu trebuie să-i uităm niciodată 
sacri� ciul uriaș făcut în cele Două Războa-
ie Mondiale și aportul pentru înfrângerea 
URSS în urma Războiului Rece. 

Nominalizările au fost făcute în mare parte 
de extinsa comunitate RePatriot și cititori 
de pretutindeni ai Revistei Newsweek 
România și le mulţumim tuturor pentru pro-
puneri. Ne-am bucura foarte mult să lucrăm 
cu toţi acești români pentru dezvoltarea 
economică și culturală a României, pentru 
întărirea principiilor care au fundamentat 
lumea civilizată. Și în anii care vin și să-i ve-
dem Acasă cât mai des, unde am vrea să știe 
că au o mare Familie la care se pot întoarce. 

Veniţi alături de RePatriot toţi cei care 
auziţi mesajul Credem în România, care 
doriţi să lucraţi Împreună pentru 
România, să Investim și să Facem lucru-
rile bune să se întâmple, Unind mai strâns 
românii din toate colţurile lumii cu Patria 
Mamă. Aceasta este o mare oportunitate 
pentru dezvoltare, este Calea Noastră, 
asumată public la o mare întrunire a 
Romanian Business Leaders, când un grup 
de iniţiativă a lansat acest proiect generos. 
Mai multe detalii despre acţiunile noastre 
veţi găsi pe platforma repatriot.ro.

Doamne ajută toţi românii, 
oriunde s-ar a� a!

Credem în România

MARIUS BOSTAN,
antreprenor, iniţiator RePatriot

MARIUS BOSTAN
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AntreprenorAntreprenoriatiat

ELIAS WEXLER S-A NĂSCUT LA 

Iași, a plecat ca refugiat în Israel 
cu familia în anii ’60 și a devenit un an-
treprenor de succes la New York. Totul, 
cu foarte multă muncă.

Nu a uitat niciodată România, chiar 
dacă nu are amintiri prea plăcute din 
primii 15 ani de viață petrecuți la Iași. 

„Îmi voi aminti întotdeauna că tatăl, 
bunicul și unchiul meu - am locuit în 
aceeași casă - au fost arestați împreu-
nă. Erau deținuți într-o închisoare lo-
cală pentru câteva zile și apoi eliberați 
fără niciun fel de document. Câteva 
luni mai târziu, se repeta același lucru. 
Și asta s-a întâmplat timp de câțiva ani. 
De fapt asta a fost motivația de a pleca.

Am fost obligați să părăsim România 
și devenim refugiați. Am ajuns în Italia 
fără pașapoarte și fără nicio direcție. 
Israelul ne-a acceptat“, își amintește 
Elias Wexler. 

Războiul de Șase Zile din 1967 l-a 
prins chiar în Ierusalim. 

„Imediat ce am ajuns în Israel, 
am părăsit familia și m-am dus la un 
kibbutz din Ierusalim, unde am lucrat și 
am învățat ebraica. După Războiul de 
Șase Zile m-am întors în zona Tel Aviv, 
am terminat liceul și m-am înscris la 
serviciul militar. La momentul eliberă-
rii, eram sergent � rst class“, povestește 
Elias Wexler. După îndeplinirea servi-

ciului militar, s-a înscris la facultate la 
City College din New York, pentru a 
studia ingineria. 

„Munca a făcut întotdeauna parte 
din ADN-ul meu“, spune Elias Wexler, 
iar acest lucru a venit dinspre familia 
sa și din amintirile vieții de la Iași. Pe 
timpul facultății, a trebuit să lucreze ca 
să se întrețină. 

A fost șofer de taxi, a reparat ma-
șini, a condus camioane, a fost curier. 
Apoi, prima slujbă de inginer a fost la o 
companie de ceasuri și, în același timp, 
făcea proiectare pentru o companie de 
automatizări pe care ulterior a și cum-
părat-o. 

A dezvoltat apoi mai multe afaceri 
și proiecte, precum compania de au-
tomatizări, Televiziunea Românească 
din New York, revista Jurnalul Român, 
mai multe restaurante românești și 
compania Zero International. 

Zero International avea patru fabrici 
în SUA cu produse care au fost clasi-
� cate de sectorul infrastructurii de se-

curitate internă ca � ind critice pentru 
Statele Unite.

Elias Wexler este și directorul exe-
cutiv al Camerei de Comerț româno- 
americană și este convins că firmele 
românești ar trebui să privească Sta-
tele Unite ca o piață mare și pro� tabi-
lă, dar și ca o piață destul de di� cil de 
dezvoltat. 

Pe lângă o înțelegere clară a pieței 
americane, care este destul de diferită 
de cea a UE, Elias Wexler spune că tre-
buie să existe și o inițiativă susținută de 
guvern pentru a expune România con-
sumatorului american.

„Fără niciun dubiu, forța României 
este poporul său“, este convins Elias 
Wexler. 

Legătura cu România o păstrează 
prin intermediul afacerilor, acolo unde 
mulți parteneri i-au devenit prieteni, 
dar și ca membru al Comitetului con-
sultativ al Muzeului Național de Istorie 
Evreiască din România, în� ințat prin 
fundația Elie Wiesel. 

Elias Wexler –     Elias Wexler –     
Președintele Președintele 
Camerei Camerei 
de Comerţ de Comerţ 
Româno-AmericaneRomâno-Americane
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AntreprenorAntreprenoriatiat

MIHAI LEHENE – Investitor, trader și 
antreprenor social, Chicago - SUA

ALINA VANDENBERGHE – 
Co-Fondatoare Chili Piper, New York - SUA

DRAGOȘ SPRÂNCEANĂ – 
Fondator GoldCoast Logistics Group, 
Chicago - SUA

FLORIAN DIACONU – Fondator Maison 
de Sante - Franţa

IRINA STANCIU – Fondatoare și Managing 
Director, Rio Negro - Argentina

DANIELA FLORESCU – Co-Fondatoare 
Arica IOT, Berkeley – SUA

SEBASTIAN PETRESCU – Fondator 
Queen’s Delight, Copenhaga - Danemarca

CĂTĂLIN PAPALEŢ – Fondator Carnicas 
los Hermanos, Tomelloso - Spania 

PETRICĂ RUŢĂ – CEO Siscale, New 
York - SUA
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Management

MARIA VATAMANU LUCREAZĂ 

ca PR manager al companiei 
Gianluca Mech, pentru care creează 
evenimente și campanii internaționa-
le la care iau parte celebrități precum 
Sharon Stone, Sarah Ferguson, Ivana 
Trump, Andreea Bocelli, Elisabeth 
Sambarth, Ornella Muti și mulți alții.

Celebritățile o iubesc pentru că are 
felul ei unic de a comunica cu oamenii. 

„Am fost norocoasă că am avut con-
tracte cu echipe de profesioniști care 
au crezut în mine și mi-au încredințat 
proiecte noi, creative, care au avut suc-
ces. Cred că, atunci când îți faci treaba 
foarte bine, ceea ce faci vorbește mai 
mult despre tine decât orice ai putea 
spune.

Îmi plac proiectele pe termen lung, 
așa că cel mai important este proiec-
tul actual, promovarea companiei și 
brandului Gianluca Mech“, ne-a spus 
Mariana Vatamanu. 

Am întrebat-o care a fost cel mai 
greu proiect la care a lucrat și ce planuri 
de viitor are.

„Probabil că orice proiect luat de la 
zero și dus la bun sfârșit este un obiec-
tiv care mi s-a părut la început greu de 
îndeplinit. Dar, când începi să pui bazele 
și rezultatele acțiunilor încep să se regă-
sească în cifra de afaceri a companiei, 
uiți greul și îți rămân energia și hotărârea 
de a crește proiectul la nivelul următor.

Rezonez foarte mult cu ceea ce fac la 
compania Gianluca Mech. Îmi place să 
cred că am un rol cu un impact bene� c 
asupra notorietății brandului și pro-
duselor, cu care rezonez foarte mult, 
� ind adepta unei vieți sănătoase. Deci 
mă voi implica și în viitor în dezvoltarea 
și promovarea companiei“, a răspuns 
Maria Vatamanu. 

Despre românii profesioniști spune 
că sunt foarte bine văzuți în lume, pen-
tru că sunt bine pregătiți, creativi, pun 

osul la treabă, se implică și nu se lasă 
până nu le iese.

Mariana Vatamanu este convinsă 
că imaginea României în lume poate 
fi îmbunătățită cu artiștii, sportivii și 
profesioniștii de succes:

„Să amintim doar cele mai recente 
medalii ale echipei române de canotaj 
la Olimpiada de la Tokyo. Imaginea 
României poate �  îmbunătățită de că-
tre profesioniști, pot �  organizate mai 
multe evenimente internaționale în 
orașele noastre. Prin prisma meseriei 
mele, am conectat România cu Italia 
atât pe partea de business cât și pe par-
tea de promovare. N-am uitat nicioda-
tă de unde am plecat. Vă pot con� rma 
foarte multe celebrități cu care am lu-
crat și care au numai cuvinte frumoase 
despre România“.

Mariana Vatamanu mai crede că 
principalul lucru care trebuie schimbat 
în România  este mentalitatea. 

Am întrebat-o care a fost cel mai osul la treabă, se implică și nu se lasă 

Mariana Vatamanu,   Mariana Vatamanu,   
PR Managerul PR Managerul 

iubit de celebrităţiiubit de celebrităţi
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DAN CROITORU –General Manager 
SIXT, Doha - Qatar

DRAGOȘ DUMITRIU – Product 
Manager Schneider Electric, 
Grenoble - Franţa

ALEXANDRA CRIȘAN – Program 
Manager BBOXX,  Rwanda

IULIAN CALINOV – Manager Tehnic 
Produs Facebook, Seatle - USA

MARIUS CRĂCIUNAȘ – Director 
Executiv, BT Leasing Moldova

CIPRIAN FLOREA – Vice Președinte 
Operaţiuni, Firmenich - Elveţia

DANIELA PANDREA – General Manager 
& CEO Benelux & Nordics at Johnson 
Controls, Bruxelles - Belgia

ILEANA RUTMAN – Manager DAN 
Communications, Letonia 

LUCIAN ȘOAITĂ – Vice Președinte al 
Sensata Technologies, San Diego - USA







2 4  S E P T E M B R I E  2 0 2 18 . R O. R O

EDUARD ȘEITAN  A TRANSPORTAT 

zeci de câini care riscau să � e eu-
tanasiați către familiile adoptive și către 
organizațiile de pro� l. Voluntar, cu micul 
său avion, antreprenorul român a devenit 
un erou al iubitorilor de animale.

Eduard Șeitan a crescut în cartierul 
Bucureștii Noi din Capitală, acolo unde 
a făcut și școala și liceul. Vacanțele și le 
petrecea la Rucăr, unde se a� ă părinții și 
rudele mamei sale.

În 1992, a plecat cu ai săi în vizită în 
Statele Unite. „Dar eu nu prea am vrut să 
vin înapoi imediat. Ai mei au decis să stea 
cu mine și, după un timp, ne-am decis să 
ne stabilim acolo. Eu m-am adaptat mult 
mai repede decât ai mei. Problema a fost 
că nu vorbeam engleză, dar m-am dus la 
școală imediat. Inclusiv la «City Colle-
ges».  Aveam aproape 19 ani și, ca mulți 
alți români, în primele luni am lucrat în 
construcții. După vreo trei luni de cuie 
prin picioare și altele de genul ăsta, mama 

m-a făcut să-mi schimb cariera.  Așa că 
am tot aplicat la restaurante până când 
unii m-au luat și fără experiență și fără 
limba engleză. După patru ani la un re-
staurant numit Club Lucky, am deschis 
primul nostru restaurant, Blackbird, în 
1997, împreună cu alți trei băieți, în Chi-
cago. De atunci, am deschis multe resta-
urante și nu am închis niciunul până ne-a 
lovit COVID-19“, povestește Eduard. 

În 2020, măsurile de prevenție îm-
potriva COVID-19 au lovit puternic re-
staurantele din toată lumea. Afacerile 
lui Eduard Șeitan au fost afectate, iar el 
a trebuit să ia măsuri drastice pentru a 
limita pierderile.  

În timpul pandemiei, fără bani, dar cu 
mult timp liber, Eduard a devenit un erou 
al iubitorilor de animale, punându-și mi-
cuțul său avion la bătaie pentru a trans-
porta câini care riscau să � e eutanasiați 
către familiile adoptive și către organiza-
țiile de pro� l. Are deja peste 70 de câini 

salvați și continuă această activitate de 
voluntariat chiar dacă, între timp, aface-
rile sale din domeniul ospitalier și-au mai 
revenit și trebuie să se ocupe și de ele. 

„Eu sunt «wine buyer» la câteva din 
restaurantele noastre și «wine judge» de 
vreo 12 ani la diferite competiții de vinuri 
prin US. Practic, nu există timp liber. Am 
un program plin“, spune Eduard.

Românul a implementat programul 
#WeFoster în restaurantele sale, prin care 
angajații sunt încurajați să adopte anima-
le sau să ajute cu acțiuni de voluntariat la 
adăposturile locale.  

Americanilor li se pare incredibil ce 
face. A apărut la știri și în mai multe pu-
blicații din Statele Unite.
„Nu știu de ce. Alții fac mult mai mult. 
Debbie salvează vieți. Mihai Lehene ajută 
românii. Mie mi se pare că sunt un no-
rocos: am reușit să combin dragostea de 
câini cu pasiunea pentru zbor și dorința 
de a ajuta“, spune Eduard. 

Eduard Șeitan, Eduard Șeitan, 
somelier, antreprenor somelier, antreprenor 
și salvator de animaleși salvator de animale

ProfesioniștiProfesioniști
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MARIUS CORINDA – Inginer de aviaţie 
easyJet, Marea Britanie

SIMONA CIRCIU – Pr. Dr. Inginer la 
European Space Agency, Olanda

PETER BARABAS – Redactor Șef 
Euronews, Lyon - Franţa

POLOVA DANA MARIA – 
Creator și designer vestimentar, 
Cernăuţi - Ucraina

DIANA STROIA MATTHEWS – Director 
Financiar Comcen Computer Supplies, 
Londra - Marea Britanie

ADELINA ȘUVAGĂU – Producător și 
Regizor de Televiziune, Burnaby - Canada SORINA CÂMĂRAȘU-POP – Inginer 

cercetător, Lyon - Franţa

DRAGOȘ VICTOR ȘTEFĂNESCU – 
Inginer Constructor Bouygues 
International, Paris - Franţa

NICOLAS POPESCU – Bucătar Șef 
Restaurant Doina, Paris - Franţa

ProfesioniștiProfesioniști
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DANIEL C. DĂNILĂ S-A NĂSCUT 

în Craiova, a trăit în București și 
și-a dorit să � e medic încă din copilă-
rie. Acum este un reputat oncolog la 
New York. 

Medicul spune că este mândru că-i 
oltean. „Chiar dacă de la un an am 
copilărit în București, cumva mă simt 
legat de olteni. Îmi aduc aminte că 
m-am decis să mă fac medic de foarte 
mic, cred că pe la 5-6 ani, când am fost 
impresionat de medicii care ajutau bol-
navii și am vrut să � u ca ei. Așa că mi-a 
fost simplu să răspund la perena între-
bare: ce o să te faci când crești mare? 
Constant, răspunsul meu a fost: medic“, 
își amintește Daniel Dănilă.

După ce a absolvit Universitatea de 
Medicină și Farmacie Carol Davila, el 
a ajuns în Boston, Massachusetts, cu 
o bursă de cercetare/schimb de ex-
periență de trei luni de la Worchester 
Institute for Student Exchange (W.I.S.E).

„Acea scurtă perioadă mi-a dat 
oportunitatea să cunosc un grup 
de c erc etare foar te puternic la 
Massachusetts General Hospital în 
neuroendocrinologie. S-a potrivit 
perfect să îmi continui cercetarea în 
tumori hipo� zare, similară cu cerceta-
rea din facultate în grupul profesorului 
Coculescu“, ne-a spus medicul român. 

Dr. Daniel Dănilă a urmat pregătirea 
în specialitate și cursuri postdocto rale 
la Massachusetts General Hospital, 
Harvard Medical School, în perioa-
da 1997-2005. S-a alăturat, din 2005, 

echipei multidisciplinare de tratament 
al cancerului de la Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center din New York. 
În calitate de specialist în oncologie 
medicală, oferă pacienților cu cancer 
de prostată sau alte tipuri de tumori 
maligne genito-urinare abordări tera-
peutice individualizate care includ cele 
mai noi clase de tratament medical 
hormonal sau biologic, precum și reco-
mandări de diagnostic avansat, pentru 
a obține cele mai e� cace tratamente și 
cele mai bune rezultate pe termen lung.

Medicul crede că realizarea lui pro-
fesională cea mai importantă este cea 
de a �  devenit un oncolog bun, într-un 
grup excepțional, unde poate să ajute 
pacienții în clinică, dar și să contribuie 
la găsirea unor soluții mai bune pen-
tru a trata o boală grea și necruțătoare 
păstrându-și, totodată, latura umană.

El este implicat și în mai multe activi-
tăți sociale, dorind să ajute cât mai mult 
persoane a� ate în nevoie: „Mă bucur să 
colaborez profesional cu grupuri defa-
vorizate. Atât profesional, cât și privat, 
prin parohia din zona mea, am încercat 
să-i ajutăm pe cei în nevoie și totoda-
tă să ne aducem aminte de rădăcinile 
românești, culturale și emoționale“.

Medicul Daniel Dănilă a rămas per-
manent în legătură cu țara în care s-a 
născut. 

„Îmi place foarte mult să țin legă-
tura cu cei din țară. Atât cu familia și 
prietenii în întâlniri cât mai dese, dar și 
profesional cu grupuri de cercetare din 

oncologie și din medicină. Răspund cu 
plăcere la întrebări de specialitate ale 
colegilor din țară, colaborez cu grupul 
de oncologi de la Clinica SANADOR, 
particip cu plăcere la conferințele 
la care sunt invitat, cum ar fi STOP 
Cancer care este la ediția a V-a. Eu cred 
sincer că există dorința de excelență în 
România. O văd de � ecare dată când 
mă conectez la țară. Numai de noi, 
românii, depinde să o și punem în 
valoare“, spune cu convingere Daniel 
Dănilă. 

Daniel C. Dănilă,Daniel C. Dănilă,
medic oncolog și 
cercetător la New York

Sănătate
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DAN LONGROIS – Medic cercetător în 
bolile cardiovasculare, spitalul Bichat, 
Claude-Bernard - Franţa

OLIVIA COSTEA – Medic în Medicină 
Generală și laser terapie, 
Laservården i Blekinge - Suedia

ALEX DUMITRIU – Psihiatru și 
specialist în medicina somnului 
Siliconpsych, Silicon Valley - SUA

CAMELIA BIHOI – Medic specialist în 
psihiatrie și medicina muncii, spitalul 
Västmanland, Stockholm - Suedia

EUGEN IONESCU – Medic ORL Centrul 
Medical Universitar Lyon - Franţa

ADRIAN DOBRESCU – Medic 
dermatolog Three Lakes, Florida - USA

CRISTIAN APETREI – Medic și profesor 
în boli infecţioase și microbiologie, 
University of Pittsburgh - SUA

CRINA PETEC CĂLIN – Doctor în 
biochimie și cercetător studii clinice, 
München - Germania

CRISTIAN BORU – Medic la Centrul de 
Excelenţă în Chirurgia bariatrică, 
Universitatea ,,La Sapienza”, Roma - Italia

Sănătate
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Religie

PĂRINTELE IOAN SAUCA ESTE 

primul român și al doilea ortodox 
(după profesorul grec Nikos Nissiotis) 
care a ocupat o funcție înaltă la Institu-
tul Ecumenic din Bossey și în Consiliul 
Mondial al Bisericilor (CMB).

Preot și profesor de misiologie orto-
doxă și teologie sistematică, Ioan Sauca 
s-a născut la 10 aprilie 1956 în Valea 
Mare, Caraș Severin. 

El a absolvit Seminarul Teologic din 
Caransebeș în 1976, apoi Institutul Te-
ologic din Sibiu în 1981. Între anii 1981-
1984 a absolvit cursurile de doctorat la 
Institutul Teologic din București. 

Au urmat studii de specializare la 
Institutul Ecumenic de la Bossey, 
Elveția (1984-1985), și la Universitatea 
din Birmingham, Anglia (1985-1987), 
unde a obținut doctoratul în filoso-
fie/teologie cu lucrarea: Implicațiile 
misionare ale eclesiologiei ortodoxe. 

A fost asistent (1984) și lector (1988-
1990) la Institutul Teologic din Sibiu la 
catedrele de Misiune și Ecumenism și 
Îndrumări Misionare. 

Ioan Sauca a fost hirotonit diacon în 
1988 și preot în 1989. 

Din 1990 până în 1994, a fost consi-
lier patriarhal cu responsabilități pen-
tru sectoarele Presă și Comunicații, 
Relații cu mass media, Învățământ și 
Relații externe la Patriarhia Ortodoxă 
Română din București.

În 1994 , este numit prin con-
curs secretar executiv pentru Studii 
Ortodoxe și Relații în Misiune în ca-

drul Consiliului Mondial al Bisericilor, 
Geneva, unde a lucrat până în anul 1998. 
A ajuns profesor la Institutul Ecumenic 
de la Bossey, atașat la Universitatea 
din Geneva (1998-2001), iar, în 2001, a 
fost ales director al acestui institut. În 
ianuarie 2017, a fost numit în funcția 
de secretar general adjunct al Consiliu-

lui Mondial al Bisericilor, continuând 
însă slujirea de profesor și director al 
Institutului Ecumenic de la Bossey. 

El a preluat funcția de secretar 
general al Consiliului Monidal al 
Bisericilor la 1 aprilie 2020, după ce reve-
rendul Olav Fykse Tveit a demisionat în 
31 martie 2020.  

Ioan SaucaIoan Sauca
Secretar General 
al Consiliului Mondial 
al Bisericilor 
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Religie

DĂNUŢ IACOB – Pastor, Președintele 
Comunităţii Penticostale Române, Italia 

IOAN CASIAN – Episcopul Ortodox 
Român al Canadei

ANTONIE TELEMBICI – 
Episcop de Bălţi – Mitropolia Basarabiei, 
Republica Moldova

GAVRIIL MARIN – Preot Paroh Biserica 
Sf. Ioan Casian, Oxford - Marea Britanie

CORNEL ANDRUȘCĂ – Preot Parohia 
Ortodoxă a Românilor din Corsica, 
Bastia - Franţa EMANUEL TAPALAGĂ – Preot Parohia 

San-Mihai, Serbia

MIREL TUDOSE – Preot Paroh Biserica 
Ortodoxa Româna Sfânta Maria 
Magdalena, Houston - SUA

ALEXANDRU DAN NAN – Protopop 
Protopopiat Ortodox Român al Bavariei 

- Germania

CONSTANTIN SORIN CĂTRINESCU – 
Preot la Parohia Greco-Catolică 
Română, Granada - Spania
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Educaţie

MIRCEA T. SOFONEA ESTE LECTOR 

de epidemiologie și evoluție a 
bolilor infecțioase la Universitatea din 
Montpellier și își desfășoară cercetări-
le la laboratorul MIVEGEC (Infectious 
Diseases & Vector - U. Montpellier, 
CNRS, IRD), în cadrul căruia condu-
ce echipa Theoretical & Experimen-
tal Evolution, specializată în analiza 
cantitativă pe mai multe niveluri a 
interacțiunilor gazdă-agent patogen. 

El este unul dintre specialiștii în mo-
delizarea bolilor infecțioase din Franța 
care a avut o activitate științifică sus-
ținută de la începutul pandemiei de 
COVID-19, cercetările sale � ind preluate 
de către cele mai importante publicații 
de specialitate. Munca sa de cercetare 
are ca scop înțelegerea și anticiparea 

mai bună a dinamicii bolilor infecțioase 
prin integrarea surselor de eterogenita-
te (polimorfism, structurare spațială, 
tratamente antiinfecțioase, prevenirea 
sănătății) în studiul agenților patogeni 
precum virusul Ebola, papilomavirusu-
rile umane, bacteriile multi-rezistente și, 
mai recent, SARS-CoV-2. 

Una dintre recentele sale lucrări ști-
inți� ce este despre anticiparea capaci-
tăților de terapie intensivă în funcție de 
evoluția pandemiei de COVID-19 din 
Franța. 

La Universitatea din Montpellier, este 
responsabil cu epidemiologia cantita-
tivă, procesele populației stochastice 
și eterogene, analiza datelor spațiale, 
cursurile de sănătate și societate pen-
tru studenții de masterat și cursurile 

de modelare, probabilitate și statistici 
pentru studenții cu licență.

A fost, de asemenea, implicat în 
biologia curriculum a École Nor-
male Supérieure (Paris) ca lector. 
În plus, a fost implicat în mai multe 
activități de comunicare științifică, 
de la școala elementară și un public 
larg până la studenți nespecialiști.
„Sunt născut pe malurile Dâmboviței 
și provin dintr-o familie de români cu 
adânci tradiții patriotice, având înaintași 
memorandiști, senatori în perioada in-
terbelică și apărători ai gliei strămoșești 
în timpul Primului Război Mondial. No-
minalizarea mea în «Top 100 Români de 
Pretutindeni» mă emoționează până în 
adâncul � inței mele“, ne-a spus Mircea 
T. Sofonea. 

Mircea T. Mircea T. 
Sofonea, Sofonea, 

specialist în specialist în 
modelizarea modelizarea 

bolilor bolilor 
infecţioaseinfecţioase
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Educaţie

JULIA COSTIN – Director Asociat la 
Universitatea din Colorado C-CAP, 
Denver - SUA

MARIAN GÎDEA – Director program la 
National Science Foundation, 
New York - SUA

ANNELI UTE GABANYI – Profesor în 
știinţe politice, cercetător și istoric, 
Germania

MIHAELA VIORICA RUȘITORU – 
Director Centru de Excelenţă pe Știinţe 
Umane și Sociale al Grupului Actissia, 
Paris - Franţa

MIHAELA POPA – Profesor coordona-
tor engleză, Luton - Marea Britanie

MIRELA PANAIŢIȘOR – Director 
Școala de Muzică West Hartford, SUA 

CORNEL BAN – Lector la Școala de 
Business, Copenhaga - Danemarca

SILVIA ZIMMERMANN –  
Cercetător la Institutul Carmen Sylva, 
Neuwied - Germania  

GINA POPA – Profesor engleză la St. 
Paul Public School, Minnesota - SUA 
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Știinţă

I D E E A  P E N T R U  R O M A N I A N 

Science Festival i-a venit după o 
experiență din vremea în care era stu-
dentă la Universitatea Oxford. Acolo a 
organizat un festival de două zile, ex-
clusiv pentru promovarea matematicii. 
I s-a părut o idee fantastică de a atrage 
tinerii, copiii, bunicii spre știință și a 
vrut să facă asta și în România. 

Eliza Casapopol s-a născut în Pitești, 
la  5 mai 1995. A absolvit Colegiul Naţio-
nal „I.C. Brătianu“ din Pitești ca șefă de 
promoţie în 2014. Apoi a fost admisă 
cu bursă la Universitatea Oxford, acolo 
unde a ajuns chiar președinta Societății 
de Matematică pe când se a� a în anul 
III. Totodată, a fost președintele Socie-
tăţii Studenţilor Români de la Oxford 
între 2015 și 2016. În 2016, a primit 
o bursă de cercetare de la London 
Mathematical Society, iar, în ianuarie 
2017, a fost aleasă cel mai bun student 
român din Europa la Gala Ligii Studen-
ţilor Români din Străinătate.

În 2018, absolvit un master în ma-
tematică la Universitatea Oxford, iar 
acum lucrează în Olanda în domeniul 
inteligenței arti� ciale. 

Este pasionată de a-i învăța pe alții 
despre puterea tehnologiei. În acest 
sens, a dezvoltat cursuri și a pregătit 
profesioniști de la companii interna-
ționale pe diverse teme în domeniul 
datelor și tehnologiei.  

În România, a inițiat și coordonat 
primul festival românesc de știință în 

aer liber, destinat publicului larg, și care 
a avut  peste 20.000 de participanți, 
� ind organizat în Pitești, Timișoara și 
Baia Mare. 

Romanian Science Festival a fost o 
reușită și a constat atât în prezentări 
interactive ale unor studenți și cerce-
tători români, cât și în organizarea unor 
experimente în aer liber. 

Eliza Casapopol nu s-a oprit aici. Ea 
a promovat educația informală a știin-

țelor și a construit o platformă la care 
s-au alăturat peste 50 de cercetători 
din diaspora academică și din sistemul 
educațional românesc.

A atins un public de peste 52.000 de 
persoane cu cele 21 de seminarii web 
științifice în direct și a vizitat online 
peste 50 de școli din România. Eliza a 
coordonat o echipă de 700 de voluntari 
(studenți și profesori) în diferite orașe 
din România. 

Eliza Casapopol, Eliza Casapopol, 
cofondatoarea cofondatoarea 
primului festival de primului festival de 
știinţă din Româniaștiinţă din România
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Știinţă

ALEXANDRA DEACONESCU – 
Cercetător, lector universitar, 
Rhode Island - SUA

LEILA SAMSON – Cercetător, profesor 
la Renmin University, Beijing - China

MIHAI DAŢCU – Prof. Univ la Centrul de 
Agenţia Spaţială Germană DLR

GRAZIELA BITER  – Medic Anestezist, 
Bruxelles - Belgia  

DORU CONSTANTIN – Cercetător 
senior la Centrul Naţional de Cercetare 
Știinţi� că, Paris - Franţa

FLORENTINA SAVA – Genetician clinic, 
Birmingham- Marea Britanie

ILDIKO PETER – Doctor în știinţă și 
ingineria materialelor, Torino - Italia

DORIN DUȘCIAC – Cercetător, Comisia 
pentru energie atomică, Paris - Franţa 

CONSTANTIN VIRGIL NEGOIŢĂ – Cer-
cetător expert în fuzzy systems 
și cibernetică, New York - SUA
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Serviciu public și legal

ANINA CIUCIU ESTE O AVOCATĂ 

de succes în Paris, absolventă a 
prestigioasei universități Sorbona. Ea a 
candidat în 2017 pentru un loc în Sena-
tul francez într-o circumscripție în care 
se a� ă sărace suburbii ale Parisului. 

Anina Suciu s-a născut în 1990, la 
Craiova, și provine dintr-o familie de 
romi. La numai șapte ani, a plecat din 
țară cu familia gonită de prejudecățile 
din România. Un contrabandist i-a 
abandonat într-o tabără din suburbiile 
Romei. Pentru a supraviețui, a trebuit 
să cerșească împreună cu mama și su-
rorile ei. Până la urmă, Anina și familia 
ei au ajuns în Franța, în Bourg-en-Bres-
se. Acolo au fost ajutate de o femeie 
care le-a găsit unde să stea, iar Anina 
și surorile ei au putut merge la școală. 
După multe peripeții, părinții ei și-au 
găsit un loc de muncă și au obținut pre-
mise de ședere. 

D a t o r i t ă  r e z u l t a t e l o r  f o a r t e 
bune la învățătură, a fost admisă la 
Facultatea de Drept de la Universitatea 
Panthéon-Sorbonne din Paris și a pri-
mit o bursă Frédéric Veille. Un jurnalist 
a convis-o să scrie o carte cu mărturii 
despre viața sa. Volumul „Mândră să � u 
romă“, în care Anina povestește toate 
obstacolele peste care a trecut până a 
ajunge student la Sorbona, a avut un 
puternic impact. 

În vara anului 2013, la 15 ani de la sosi-
rea în Franța, cererea de naturalizare i-a 
fost acceptată. În 2014, ea a fost con-
silier onori� c al premierului României 
pentru problemele romilor.

În 2017, a candidat pentru un loc în 
Senatul Franței pe lista Europe Écologie 
Les Verte, în suburbia Seine Saint 
Denis, una dintre cele mai sărace din 
apropierea Parisului. 

Chiar dacă nu a reușit să ajungă în 
Senatul francez, Anina Ciuciu, acum 
avocată, se luptă în continuare pentru 
drepturile oamenilor în nevoie și pen-

tru a-i ajuta pe copiii de etnie romă care 
trăiesc în taberele amenjate în zonă să-
și depășească condiţia și să-și facă un 
viitor. Ea este și președinte al ASKOLA, 
o asociație de mediere școlară din Si-
ene-Saint Denis care luptă pentru ca 
aproximativ 100.000 de copii și tineri 
defavorizați din zonă să aibă acces la 
educație.  

Anina Ciuciu,  Anina Ciuciu,  
Avocat, 
Paris - Franţa
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Serviciu public și legal

AUREL TRUŢĂ – Primarul orașului 
Páramo de Boedo, Spania

STELLA IGNATZ – Viceprimar, 
Burscheid - Germania 

DRAGOȘ NELERSA –  
Președintele Asociaţiei Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română, Israel

DOMINICA MANOLE – 
Președinte al Curţii Constituţionale 
a Republicii Moldova 

VIOLETA POPESCU – Director Centrul 
Cultural Italo-Român, Milano - Italia

GEORGE LEGMANN – Jurnalist, 
Sao Paolo 

IOAN RUSU – Candidat pentru Consiliul 
Regional Midtjylland - Danemarca 

DR. LIVIU MIHAI BLAGA – Jurist, 
Banca de Investiţii Landul Brandenburg, 
Germania

GABRIELE DALLARA – Avocat și 
Director la Româneștiri, 
La Spezia - Italia
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Artă

MARINA MINOIU  NE-A ÎNCÂNTAT 

ani la rând ca prim-balerină la 
Opera Națională Română. De câțiva 
ani, este la Royal Danish Ballet, acolo 
unde este una dintre cele mai apreciate 
artiste.

Dragostea pentru dans și artă și do-
rința a �  pe scenă le-a avut de la o vârstă 
foarte fragedă, pe la 6-7 ani. 

Drumul până la primele reprezen-
tații importante, pornind de la specta-
cole ale studiourilor private unde a luat 
lecțiile de dans clasic, până la primele 
spectacole din cadrul Liceul de Core-
gra� e „Floria Capsali“, a fost caracteri-
zat de muncă, dedicare, determinare, 
pasiune și dorința de a ajunge să � e pe 
scenă, după cum mărturisește artista. 

A început colaborarea cu Opera 
Națională Română încă  din anul 
2007, pe când era studentă la Liceul de 
Coregra� e „Floria Capsali“. După ab-
solvire, în 2009, a intrat la Operă ca și 
colaborator Ansamblu Balet, iar doi ani 
mai târziu a fost anagajată ca solistă.

În 2016, a încheiat colaborarea cu 
Opera Română, iar cariera ei a urmat 
un alt drum de succes. 

A ajuns în Danemarca, la Teatrul 
Regal din Copenhaga, ceea ce a repre-
zentat o schimbare foarte mare atât pe 
plan profesional, cât și pe plan perso-
nal. Ajunsese într-o țară nouă, cu o cul-
tură diferită, într-o companie nouă, dar 
atât sprijinul și dragostea familiei ei, cât 
și credința în Dumnezeu, au ajutat-o să 
își regăsească stabilitatea, � ind departe 
de casă.

Chiar dacă este împlinită profesio-
nal, Marina Minoiu nu uită niciodată de 
unde a plecat. Recunoaște că-i este dor 
de frumusețea locurilor din România, 
de energia pe care o simte când se a� ă 
acasă, de prietenii ei, de bisericile noas-
tre și cel mai mult îi este dor de familie.

Vine în București de � ecare dată cu 
drag, ca sa își vadă familia sau să par-
ticipe la vreun eveniment important 
de balet. 

S-ar reîntoarce acasă doar dacă ar 
putea construi o școală de balet „așa 
cum trebuie“.  

Marina Minoiu, Marina Minoiu, 
balerină la Royal balerină la Royal 
Danish BalletDanish Ballet
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Artă

MARIANA GORDAN – Artistă (sculpto-
riţă, scriitoare, pictoriţă), 
Londra - Marea Britanie

SMARANDA VASILESCU-SCHÄCHTELE  
– Designer de modă, 
Düsseldorf - Germania

CIPRIAN ILIE – Muzician și Curator 
de artă, Londra - Marea Britanie

HEBER DR. RAIMAR – Director de artă, 
Berlin - Germania 

ELENA GRIGORE – Sculptor, 
Nicosia - Cipru

MARIUS BABIAS – Critic și curator de 
artă, Berlin - Germania 

SEBASTIAN ANDRONE – Nakanishi – 
Compozitor, Zürich - Elveţia

DANIEL CIOBANU – Tânăr pianist, 
Berlin - Germania 

DANIELA GUMANN – Scriitoare, 
Salzburg - Austria
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  18 aprilie AFACERI   49.000 vizualizări  
  13 mai  IT&C    96.700 vizualizări  
  8 iunie  TEHNOLOGIE  135.000 vizualizări  
  17 iunie  CONSTRUCŢII     73.800 vizualizări  
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Sport

LUA NA  C O T RĂU  A R E  1 3  A N I 

și joacă fotbal din 2016, în
 Norvegia, acolo unde locuiește împre-
ună cu părinții, amândoi foști sportivi. 
Pe 1 iulie, a primit vestea cea mare: con-
vocarea la lotul național U14 al Norve-
giei. Luana calcă pe urmele fratelui său, 
Sebastian, tot fotbalist.

Luana, care va împlini 14 ani peste 
câteva luni, a primit vestea cea mare 
în România, unde se află în vacanță. 
Convocarea la echipa națională U14 a 
Norvegiei este recunoașterea muncii ei 
de șase ani încoace, timp în care s-a an-
trenat cu seriozitate, dar și cu bucurie. 

Felicitată de antrenorii din 
Norvegia pentru selecţie
„A fost un șoc când am primit convo-
carea, nu mă așteptam. A fost o mare 
bucurie. Îmi doresc să joc la cel mai înalt 
nivel în Norvegia sau în România”, ne-a 
spus Luana. Ea început să joace fotbal în 
2016, la AFSK, clubul din Aurskog, ora-
șul în care locuiește. În prezent activează 
la SIF Sørumsand și în paralel joacă și la 
selecționata regională. De când a fost 
făcut anunțul o� cial că face parte din 
echipa națională, a primit telefoane de 
felicitări de la antrenorul ei de la club și 
de la cei de la echipa regională. A doua 

zi după ce a primit convocarea la lot, 
ea și-a făcut singură, în București, an-
trenamentul de pregătire � zică, la fel ca 
orice sportiv profesionist.  

A marcat cel puţin un gol în 
toate meciurile pe care le-a 
jucat
Părinții Luanei, foști sportivi, au decis 
să se mute în Norvegia în 2011. Băiatul 
lor, Sebastian, făcea deja fotbal încă 
din România, iar în Norvegia a devenit 
repede unul dintre cei mai apreciați ju-
cători din Sørumsand, � ind convocat și 
la naționala României U17, în anul 2017.

Luana i-a urmat exemplul și, la 9 ani, 
era principala marcatoare a echipei de 
fete antrenate de fratele ei Sebastian, 
care atunci avea doar 15 ani. 

De mică, nu concepea să joace 
într-un meci fără să dea gol, iar această 
atitudine a făcut-o să progreseze me-
reu și să se facă remarcată. De altfel, ea 
a marcat cel puțin un gol în toate parti-
dele pe care le-a jucat până acum.
La școală, în Norvegia, se simte foarte 
bine, vorbește � uent limba norvegiană 
și învață bine la toate materiile. În afa-
ră de fotbal, îi mai place foarte mult și 
gimnastica. 

Luana Luana 
Cotrău,  Cotrău,  
selecţionată 
în naţionala 
de fotbal U14 
a Norvegiei

LUANA COTRĂU 
(tricou alb), la un meci de trial 
pentru lotul U14 al Norvegiei
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Sport

EMMA RĂDUCANU – Jucătoare tenis, 
Marea Britanie și Canada

RĂZVAN ANDREI ALISTAR – Jucător 
polo pe apă, San Jose - California

JEAN-CLAUDE BOZGA – Fotbalist la 
echipa Slagelse B&I, Køge - Danemarca

SORIN ANGHEL – Antrenor de fotbal, 
echipa din Feroe, Danemarca

LUCIAN BUTE – Antrenor box, fost 
campion mondial, Montreal - Canada

ȘTEFANIA VĂTAFU – Jucătoare 
de fotbal la echipa Anderlecht, 
Bruxelles - Belgia 

CLAUDIA BOBOCEA – Atletă alergare 
de semifond, Gordo - Portugalia

TAYLOR GONTINEAC – Jucător Rugby 
la ASM Clermont, Auvergne - Franţa

OVIDIU STANISTE – Jucător în 
campionatul italian de tenis cu piciorul, 
Italia
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Conectăm românii de pretutindeni
RePatriot apropie românii de pretutindeni mai mult ca niciodată. 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 competitivitatea 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 35 de conferințe în toată lumea și cinci ediții RePatriot Summit, care au fost un real 
succes! Am interacționat cu peste 11.000 de români de pretutindeni și am avut peste 1.500 de 
participanți la summit, iar discuțiile antreprenorilor din Diaspora cu cei din România se con-
cretizează continuu în idei de business, în sectoare precum IT, e� ciență energetică, turism, 
agricultură, construcții și tehnologie.

Câteva din proiectele noastre:

RePatriot are ca suport online site-ul repatriot.ro, unde sunt incluse mai multe informații des-
pre ce facem, povești de succes inspiraționale ale antreprenorilor care au reușit să-și constru-
iască afaceri sănătoase și corecte, ghiduri, oportunități de � nanțare, posibilități de sponso-
rizare și multe altele. De curând, am lansat și aplicația RePatriot, prin care te poți conecta cu 
români din toată lumea și poți �  mereu la curent cu oportunitățile pe care aceștia le oferă, cum 
ar � : 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!

● RePatriot Turism 
● Aplicația RePatriot 
● RePatriot Jobs 
● Antreprenorești - Adoptă un sat 
● RePatriot AI 

● Top 100 Români de Pretutindeni 
● RePatriot Medical 
● Alături de Veterani 
● RePatriot Summit 
● Conferințe în Diaspora și România






