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Premiul intai 
 
“Visul” meu in privinta carierei a fost dintotdeauna unul generic, peren: succesul, recunoasterea, premiul intai. 
Asta e si bine, si rau. E bine pentru ca nu ma paste pericolul de a mi-l implini “odata pentru totdeauna” si de a 
ramane, astfel, in pana de obiectiv, de motivatie, de provocare. E rau pentru ca seamana cu o cursa fara final, 
epuizanta, incarcata de neliniste, si de simt (auto)critic. Iar bilanturile mele depind toate de o blestemata de 
stacheta (sora Fetei Morgana!) de care ma apropiu, ma apropiu si cand sa o ating, ea e deja mai sus. Si tot asa. 
O situatie pe care altminteri mi-am asumat-o de mult, si care isi gaseste o limpede si temeinica justificare. 
 
Am fost un copil special. Sunt convinsa de lucrul asta, privind in urma, peste ani. Nu cred ca am avut 
“inzestrari” speciale, in matricea fondului meu, dar am avut sansa catorva “tangentze” care mi-au conturat un 
traseu ferm-ascendent. Am avut constant norocul, sau buna-intuitie, sa-mi aleg “mentori” care mi-au marcat 
pozitiv, ireversibil, evolutia.  
 
As incepe cu primii ani: cat am fost copil foarte mic, ma lasau ai mei la niste rude, un fel de bunici, intr-un sat 
de sub munte. “Bunicii” astia erau adventisti si ma tarau dupa ei la intrunirile religioase de Sambata, unde 
copiii de doi-trei ani, ca mine, erau invatati despre cat de bun fusese Isus, despre cat e de important sa ne 
iubim aproapele, care, si el, ne iubeste in fix egala masura, imi amintesc si acum cantecele pe care le cantau 
adultii, rigurosi, pe doua voci. Am invatat cantecele lor si am descoperit de una singura, la varsta aceea, prima 
lectie de marketing: sa “impachetez” frumos un produs. Asa ca imi impachetam speculativ inocenta si pofta de 
bomboane in cantecele despre Isus, pe care le susuram grabit, fusherit, in carciuma de peste drum de casa, si ma 
intorceam cu bratele pline de bomboanele alea lungi, albe, cu diverse culori lucioase serpuind imprejur. Imi 
amintesc chiar si acum gustul lor de zahar topit si duritatea de ciob lung care imi intepa obrajii. Anticipam 
intrebarea de-acasa, justificand a-prioric, cu convingere, “mi le-a dat un nene”. Doar le castigasem cinstit! 
 
Am invatat, in timp, “sa castig” mereu cate ceva. Sa “platesc” cumva tot ce primesc. Cu cat mai innacesibil 
task-ul, cu atat mai mare challange-ul, deci si determinarea mea.  
 
Incerc sa enumar cateva dintre reperele copilariei si adolescentei mele: 
 
Un profesor de limba romana, acolo la tara unde am crescut eu, cu reputatia de “zbirul scolii”, care mi-a dat sa 
citesc atatea carti, ca nu le puteam cara, iar eu ceream mereu mai multe, mai grele, lecturi care mi-au marcat 
copilaria si m-au insingurat printre cei de varsta mea. Dar toate cartile alea citite m-au condus la Olimpiada 
Nationala de Limba Romana, pe mine, un copil de la tara care nu avea notiunea de “meditatii”, si la multe 
note de 10 din partea acestui profesor care “nu da 10”. Mi-a placut gustul reusitei.  
 
Tot pe la varsta aceea imi amintesc ca ma straduiam constant sa castig aprecierea parintilor mei. A ramas 
cumva pentru totdeauna in mintea mea, in legatura cu ai mei, faptul ca “nota 9 nu era destul de buna, nu era 
de ajuns”. Nu aveam alternativa pentru premiul intai. Imi era clar ca parintii mei ma crescusera “cu sacrificii” 
ca sa termin cu brio o facultate prestigioasa (medicina, dreptul...), mi se parea ca acest obiectiv e cheia 
succesului, raspunsul la toate problemele lumii, garantia unui viitor stralucit (pentru cine nu a trait liceul pe 
vremea lui Ceausescu, probabil ca e imposibil de inteles). Tot timpul mi-am dorit “sa confirm” in fata parintilor 
mei, sa le depasesc asteptarile. Acum stiu ca am reusit. 



Ar mai fi bunicul patern, o figura cu totul aparte: invatator de tara, fost legionar, care si-a petrecut tineretea 
in puscariile comuniste, laolalta cu intelectuali de referinta ai vremii, si care a avut sase nepoti. Si mi-a spus 
bunicu’ Ionel ca “El stie bine ca daca unul dintre nepotii lui o sa reuseasca in viata, eu am sa fiu acela”. Nu 
am fost nepotul lui favorit si poate cu atat mai mult, au fost pretioase vorbele astea pentru adolescenta din 
mine. Si au ramas la fel. Ma maguleste si acum increderea lui. Daca ma vezi, bunicule, ti-am facut cu ochiul. 
 
Am intrat printre primii la un liceu exclusivist, la clasa de MF cu olimpici mondiali la matematica, am 
terminat tot printre primii. Cu facultatea a fost cam la fel... Am absolvit si un EMBA. 
 
M-am trezit dintr-o data in Bucurestiul postrevolutionar, traind pe pielea mea incertitudinile, dezorientarea 
primilor ani, nesiguranta, intrebarile, mirajul “carierei”, adica altceva decat ceea ce “mi se pregatise”, decat 
asteptam. Si mi-a folosit din plin deprinderea de a-mi castiga singura o pozitie, de a confirma, de a fi 
premianta.   
 
Muncesc de cand aveam 19 ani. Am vandut cosmetice, cu sacosa, am vandut vase, in sistem door-to-door (sau, 
denumit academic, Multi-Level-Marketing System), am sustinut show-uri in Camine Culturale, in fata a sute 
de oameni, faceam astfel recrutari de personal pentru sistemul MLM. Am vandut mereu cate ceva. Si am 
continuat sa promovez. In fiecare dintre companiile in care am lucrat, cumva am ajuns pe pozitia maximum-
accesibila. 
 
Cea mai frumoasa perioada in evolutia mea profesionala e legata de Kodak. Am lucrat timp de opt ani si 
jumatate in cadrul Grupului M.T.IL, pe diverse pozitii, culminand cu aceea de Director General. Sunt 
recunoascatoare ca am avut privilegiul sa evoluez in cadrul acestui grup, sa lucrez cu oameni extrem de 
valorosi, sa invat enorm si sa traiesc intens. De “perioada Kodak” imi sunt legate o multime de realizari 
profesionale, dar si amintirile despre o echipa inimoasa, unita, cu un spirit puternic si tanar, despre lansarile de 
campanie absolut memorabile, despre pasiunea care imbraca tot ceea ce faceam. Am mai pastrat, pe langa 
amintiri, deprinderea de a-mi printa fotografiile, de a le organiza frumos, de a ma bucura in fiecare zi de ele. 
 
S-a intamplat sa ma intrebe cineva ce mi-ar place mie cel mai mult, cu adevarat, sa fac? Si am raspuns (se 
petrecea totul acum 5-6 ani), “Sa vand case. Sa preiau diverse proprietati, sa le restaurez/ reamenajez, sa le 
schimb spiritul, povestea, “aerul” si sa le vand. Sa le creez eu o noua identitate, o noua istorie.”. 
 
La sfarsitul anului 2006 mi s-a oferit sansa de a incepe ceva de la zero, de a construi, de a-mi exprima 
creativitatea intr-un domeniu complet nou pentru mine, deci extrem de provocator. Vand case. Am fost 
creditata cu increderea unor oameni care si-au propus realizarea unui proiect curajos: sa implementeze in 
Romania un concept de business cu totul nou: retea de magazine imobiliare stradale. CONTEMPO este 
numele afacerii pe care o conduc astazi. Si traiesc pasiunea pe care o aduce cu sine orice inceput. Construiesc, 
am reusit sa formez o echipa frumoasa la Contempo, e totul nou, fiecare zi inseamna inca o caramida asezata 
la temelia acestui proiect ambitios, care a fost lansat oficial in Septembrie 2007. Tot ce facem e inedit, 
captivant. Si primele rezultate frumoase s-au aratat deja. Sunt bucuroasa, multumita, dedicata acestei 
provocari.  
 
Poate ca ar fi “politically correct” sa spun ca “imi doresc” ca afacerea Contempo sa cunoasca un succes 
rasunator. Dar recunosc cinstit ca “am nevoie” de acest succes. Pentru ca imi doresc locul meu de pe podium, 
premiul meu intai. In orice caz, am sa ma lupt pentru el. 


