
Femei care \&quot;scriu\&quot; povestea Sibiului
Nu este greu sa te desfasori intr-o lume a barbatilor 
  
  Viceprimarul Sibiului, Astrid Fodor, femeia cu cea mai inalta pozitie din administratia publica sibiana,
este prima femeie viceprimar din istoria recenta a Sibiului, functie pe care o ocupa din anul 2008.
Vicepresedinte al organizatiei judetene si al celei locale a Forumului Democrat al Germanilor din
Romania, de formatie economist, Astrid Fodor a obtinut primul mandat de consilier local in urma
alegerilor din anul 2004. Nu-si doreste ceva in mod special de 8 Martie, dar spune ca, probabil, ziua de
astazi o va petrece impreuna cu familia si cei doi baieti ai sai. 
  
  Daca este greu pentru o femeie sa razbata intr-o lume a barbatilors 
  
  "Dupa 1990, a devenit o lume a barbatilor, iar in ultimul timp numarul femeilor in politica a crescut, insa
continua sa fie o lume a barbatilor. Eu nu consider ca este greu sa te desfasori in aceasta lume", spune
Astrid Fodor, care crede ca depinde foarte mult si de cei care te inconjoara, iar in lumea in care ea isi
desfasoara activitatea acest lucru nu este o problema. 
  
  Reuseste sa impace cariera cu viata de familie, dar acest lucru "presupune foarte multa autodisciplina
pentru ca programul este foarte riguros si trebuie sa renunti la multe lucruri". 
  
  Floricele pentru mama 
  
  Deputatul PDL, Raluca Turcan se bucura de fiecare moment pe care il petrece alaturi de fiul ei, Eric. El
i-a oferit si cel mai frumos cadou pe care o mama il poate primi de 8 martie. "Cel mai frumos cadou pe
care l-am primit de Ziua Femeii a fost o felicitare facuta de baietelul meu, Eric Octavian, care a adunat
cele mai colorate floricelele din ierbar intr-un buchet pe care l-a lipit pe hartie, pentru mama lui ", a spus
politicianul. 
  
  Atunci cand isi pune o dorinta pentru viitorul apropiat, Raluca Turcan isi doreste liniste si
responsabilitate din partea politicienilor. "imi doresc o primavara mai linistita, in care romanii sa aiba
mai putine griji legate de viata de zi cu zi, imi doresc mai multa responsabilitate din partea politicienilor
si, evident, in plan personal, as vrea sa imi vad realizate proiectele. Nu in ultimul rand, imi doresc putere
de munca, ceea ce le doresc tuturor romanilor, pentru a iesi cu totii din aceasta criza ", a mai spus una
dintre femeile care sunt implicate activ in viata publica a Sibiului si care reuseste cu brio sa impace viata
de familie si cariera. 
  
  8 martie vine cu ghiocei 
  
  Buchetelele de ghiocei pe care le primeste an de an de la fetele ei sunt cel mai frumos cadou pentru
senatorul PNL, Minerva Boitan. "Daca pe 1 martie e mai greu sa gaseasca ghiocei, pe 8 sigur primesc.
Sunt cel mai frumos cadou, pentru ca stiu ca e luat din tot sufletul si il primesc cu drag ", a spus Minerva
Boitan. 
  
  Pentru viitor, politicianul PNL isi doreste sanatate. "Sanatate compatibila cu o viata normala ", dupa cum
spune femeia, care de ani de zile reuseste cu brio sa gaseasca echilibrul dintre cariera si familie. De fapt,
echilibrul este familia, care a sustinut-o de fiecare dat: "Sunt atatia ani de cand sunt implicata in activitati
de acest gen incat familia s-a obisnuit. Ei stiu ce fac si de ce fac acest lucru, ma inteleg si ma sustin ", a
povestit senatorul. 
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  O lume condusa de femei, mai ales in Romania, ar fi o lume mai buna, este de parere Minerva Boitan.
Spune acest lucru, desi declara cu mana pe inima ca nu a simtit ca trebuie sa faca mai mult sau mai putin
intr-un domeniu doar pentru ca este femeie. 
  
  Nu ma consider o femeie " de cariera " 
  
  Rodica Ofelia Miclea este, in prezent, singura femeie prorector a Universitatii "Lucian Blaga" si, in
ciuda functiei, nu se considera o femeie de cariera, ci o femeie care se defineste atat prin raportarea la
familie, cat si prin activitatea profesionala. Asa se face, ca cel mai frumos cadou primit de 8 martie a
venit din familie si a fost incarcat de o mare valoare sentimentala: "prima poezie pe care mi-a dedicat-o
fiul meu atunci cand avea 8 ani. Mi-a daruit-o insotita de un desen induiosator si de un buchetel de
ghiocei", isi aminteste Rodica Miclea. 
  
  Reuseste sa impace cariera cu viata de familie pentru ca a creat un echilibru intre cele doua: "Sunt o
persoana organizata si riguroasa si printr-o eficienta impartire a timpului, reusesc, chiar daca mai mult de
jumatate din zi mi-o petrec la universitate, sa dedic familiei timpul ramas. Nu ma consider o femeie " de
cariera ", dar nu m-as fi simtit implinita cu adevarat ca om, daca nu as fi avut acest mare privilegiu de ma
afla in mijlocul studentilor. De altfel cred ca in cazul meu mai degraba se poate vorbi de o profesiune sau
chemare, termenul de cariera mi se pare neadecvat atunci cand alegi sa te dedici educarii tinerei
generatii". Ce-si doreste pentru viitors Ca cei dragi sa fie pe cat posibil ocoliti de necazuri si sa se bucure
de sanatate, iar societatea romaneasca sa isi regaseasca seninatatea si bucuria de a ne apropia unii de
ceilalti. 
  
  Aplauzele publicului sunt cel mai frumos cadou de 8 martie 
  
  Daca spui "Junii Sibiului", spui familia Macrea, daca spui familia Macrea, spui "Junii Sibiului". Atunci
cand e vorba de joc traditional si de spectacol folcloric, numele Silviei Macrea e mereu prezent, iar de ani
buni, Silvia Macrea este si director a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale "Cindrelul-Junii" Sibiu. intre munca de birou si repetitii, timp liber nu ramane prea mult, dar
atunci cand exista e petrecut alaturi de familie si prieteni. Apoi, "consider ca membrii Ansamblul
Cindrelul-Junii Sibiului fac parte din familia mea, asa ca si repetitiile sunt uneori momente de recreere",
marturiseste Silvia Macrea. Tocmai pentru ca a avut mereu sustinerea colegilor, cladirea unei cariere nu a
fost prea grea: "A fost usor datorita echipei mele artistice si administrative. Sunt niste minunati si foarte
talentati, iar daca ceea ce faci, faci cu pasiune, atunci e usor", marturiseste Silvia Macrea. 
  
  Ce isi dorestes "Sanatate, nu doar pentru mine, ci si pentru familie, pentru artisti si pentru spectatori. imi
doresc sa putem oferi cat mai multe spectacole de calitate si... sa ne mutam in noua casa a Junilor."
Cadoul perfect de 8 martie e unul singur: aplauzele publicului. "De obicei, sarbatorim Ziua Femeii prin
spectacole si pentru mine cel mai frumos cadou sunt aplauzele spectatorilor". 
  
  A razbit prin perseverenta, rabdare si vointa 
  
  De aproape doi ani conduce Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu. Se numeste Daniela
Maria Stoica si astazi va fi sarbatorita de Ziua Mamei de copiii ei. De la ei a primit si cele mai frumoase
cadouri de 8 martie: "Cel mai mult m-au bucurat lucrusoarele facute de cei doi baieti ai mei, in perioada
de gradinita si scoala primara: erau mici martisoare cu poza lor si cateva versuri pentru mine", isi
aminteste Daniela Stoica. Spune ca viata de familie face casa buna cu cariera pentru ca are parte de
intelegerea familiei si pentru ca membrii familiei au reusit sa-si armonizeze programele. 
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  Daniela Stoica recunoaste ca "este putin mai greu pentru o femeie sa razbeasca in societatea
romaneasca, dar prin perseverenta, rabdare si vointa se poate. Primul lucru in a reusi este intr-adevar
dorinta si mai departe toate vin..." Pentru viitor isi doreste sa se bucure de tot ce i se intampla, sa
persevereze in cautarile ei si sa fie multumita de evolutia copiilor. 
  
  
  Este dificil sa te menti, nu sa ajungi sus 
  
  Anita Pavel este la al doilea mandat de consilier local din partea FDGR, este director executiv al
Forumului si curator al Bisericii Evanghelice din Sibiu. 
  
  Spune ca isi doreste ca ziua de astazi sa si-o petreaca intr-un mod placut, sa aiba parte de o petrecere
frumoasa, iar cele mai frumoase cadouri de 8 Martie raman florile. 
  
  "Este foarte greu sa impaci si cariera si viata de familie, pentru ca familia este intelegatoare, dar pana la
un anumit punct. Daca m-as ocupa de toate lucrurile pe care le-as avea de facut, familia nu m-ar mai
vedea deloc acasa si atunci trebuie gasit un compromis ca sa le impaci pe ambele", spune Anita Pavel. 
  
  Mama a trei copii, o fata de 24 de ani si gemeni de 20 de ani, profesor de engleza si germana, consilierul
sibian crede ca nu este greu sa ajungi intr-o functie importanta. Poate fi insa dificil sa te impui sau sa te
menti intr-o astfel de functie, odata ce ai obtinut-o. 
  
  Florile, cel mai frumos cadou 
  
  Florile din partea colegilor si a familiei au fost cele care i-au luminat fiecare zi 8 Martie, Mihaelei
Grigoras, directorul Teatrului pentru Copii si Tineret Gong. Mai mult, in momentul in care priveste in
viitor, nu are vise sofisticate sau extravagante, pentru ca dorinta ei este de a ramane sanatoasa. Mihaela
Grigoras se poate considera un om norocos, pentru ca si acum, la maturitate, cariera ei se desfasoara in
lumea papusilor, iar daca este sa vorbeasca despre nivelul atins spune: "Nu este vorba de un nivel in
cazul meu; este vorba de faptul ca am avut noroc sa fac ceea ce mi-a placut si ceea ce cred ca mi se
potriveste. Am muncit din convingere si cu multa dragoste." 
  
  intr-o lume competitionala, o femeie are de infruntat mai multe provocari decat un barbat, pentru ca ea
nu este doar un om care ocupa o functie, ci si mama si sotie. Nici pentru Mihaela Grigoras nu a fost usor
sa imbine cariera cu viata personala, dar in ciuda greutatilor spune ca a reusit. "Majoritatea timpului am
facut ceea ce a fost necesar de facut, ceea ce a trebuit facut cu proiritate, ci nu ceea ce am vrut sau ceea ce
mi-as fi dorit sa fac". 
  
  Pentru cea mai frumoasa mamica 
  
  Aceasta este mesajul-cadou pe care Elena Cernea, director al Casei Judetene de Pensii Sibiu, l-a primit
de la fetita ei cea mai mare. De atunci au trecut destui ani si destule zile de 8 martie, dar acesta a ramas
cel mai frumos cadou: "a fost prima felicitare primita de la fetita mea cea mare, pe vremea cand ea era la
gradinita; mi-a desenat un ghiocel cu mesajul "Pentru cea mai frumoasa mamica ". 
  
  La fel ca celelalte doamne ale Sibiului, spune ca a reusit in cariera prin ambitie, perseverenta, printr-o
permanenta perfectionare profesionala si, bineinteles, prin spijinul familiei. in consecinta, nu ii pare
dificil sa imbine viata profesionala cu cea de familie: "tinand cont de experienta mea profesionala, nu imi
este greu sa imbin cariera cu familia, avand in acelasi timp suport si intelegere din partea acesteia. avand
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in acelasi timp suport si intelegere din partea acesteia". Viitorul e presarat cu dorinte si pe langa sanatate
pentru fiecare membru al familiei isi doreste "cat mai curand un nepotel." 
  
  Un cabinet medical pe masura 
  
  Adriana Stanila, prodecan al Facultatii de Medicina Victor Papilian din Sibiu, doctor in medicina,
reputat medic oftalmolog, spune ca fiecare dintre noi avem dorinte, dar este important sa fie si
realizabile. 
  
  Unul dintre visele ei pentru acum este sa aiba un cabinet bine dotat cu aparatura, care sa acopere
intreaga sfera din domeniul oftalmologic, iar in acest fel pacientii sa nu mai fie nevoiti sa faca drumuri
intre unitati medicale diferite. 
  
  Mama a unui baiat, Adriana Stanila recunoaste ca reuseste sa impace bine cariera cu viata de familie, iar
cele mai frumoase daruri pe care si le aminteste ca le-a primit de 8 Martie sunt florile. Pe langa activitatea
medicala si universitara, Adriana Stanila este si membru al Clubului Lyons Brukenthal. 
  
  Nimic nu se poate fara sprijinul familiei 
  
  Bianke Marion Grecu este directorul adjunct al Colegiului National Samuel von Brukenthal si consilier
local din anul 2008, din partea FDGR. Spune ca este greu sa impaci cariera cu viata de familie, pentru ca,
de cele mai multe ori, familia este cea sacrificata si sunt zile in care isi vede baietii doar seara. 
  
  "Este greu pentru ca este sacrificata familia si numai cu sprijinul familiei pot realiza ceea ce fac. Trebuie
sa le multumesc familiei, sotului si copiilor", spune consilierul local. 
  
  Ziua de astazi o va petrece intr-un mod deosebit, caci va face o excursie cu colegii, la Voineasa. 
  
  Cele mai frumoase cadouri de care isi aminteste ca i-au fost daruite de 8 Martie sunt zambetele copiilor.
Bianke Grecu are doi baieti, de 11 si 16 ani, si este profesor de limba germana. 
  
  
  Cadourile fiului, cea mai mare bucurie 
  
  Mariana Gabriela Brunchea, consilier local din partea PD-L, nu-si doreste ceva special de la ziua de 8
Martie, doar sanatate. 
  
  Este manager economic la Getesib, are un baietel de 8 ani si este in Consiliul Local din anul 2008. 
  
  Spune ca de-a lungul anilor a primit cadouri frumoase de 8 Martie, bijuterii, flori, boamboane, dar cea
mai mare bucurie i-o aduc darurile pe care le primeste de la baietelul ei. 
  
  Crede ca este greu pentru o femeie sa razbata "pentru ca primul lucru de care se loveste este
misoginismul barbatilor, nu numai in politica, ci in general". 
  
  Viata in Teatru
  
  Lucreaza in Teatrul National "Radu Stanca", dar e unul dintre oamenii a caror munca se desfasoara in
spatele scenei, departe de privirile spectatorilor. Se numeste Anna Neamtu si de cinci ani este sefa Sectiei
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germane din teatrul sibian. "Eram foarte tanara cand am primit aceasta functie si nu am stiut in ce ma
bag. Dar am avut un sef care a crezut in mine", spune Anna, amintindu-si de inceputurile ei intr-o functie
de conducere. Acum, viata se traieste mai ales in teatru: "pentru noi, cei care lucram in teatru, viata
privata si cariera se intrepatrund: Noi ne traim viata in teatru. E greu, dar e placut". 
  
  De 8 martie nu asteapta un cadou special, spera doar sa aiba timp sa-si traga sufletul si candva, luna
aceasta, sa prinda un weekend liber. Cel mai frumos cadou pe care l-a primit de Ziua Femeiis "Un jurnal.
Eu sunt innebunita dupa jurnale si cel mai frumos cadou a fost un jurnal". 
  
  Debuturi si premiere de...martie 
  
  Adela Sterp Craciun intruchipeaza visul multor fetite de a deveni balerine. Ea a furat inima iubitorilor de
balet ca solista a Operei Nationale din Bucuresti, in prezent fiind solista a Teatrului de Balet Sibiu. in
cazul ei, multe dintre bucuriile lunii martie au fost legate de cariera, momentele traite de Ziua Femeii
fiind si ele conectate lumii dansului. "in luna martie am avut debuturi si premiere, pe care mi le doream",
subliniaza Adela Sterp Craciun spunand simplu ca, privind in viitor isi doreste sa fie mai buna atat
profesional cat si spiritual: "Cand esti bun, esti bun si cu sufletul, si in cariera". Meseria pe care si-a ales-o
este una construita pas cu pas, cu multa munca si sudoare, inca din copilarie, efortul fizic fiind acolo atat
timp cat tine cariera. "Am ajuns aici prin multa munca, pentru ca altfel nu se poate, dar si datorita
oamenilor de calitate care au vazut potentialul din minte si au crezut in talentul meu. Şi pentru a reusi e
nevoie si de putin noroc, pe care chiar cred ca l-am avut." Viata unei balerine este una complexa si
complicata, ea desfasurandu-se in mare parte in jurul scenei si al salii de balet. "Am parte de oameni care
ma inteleg. Ei stiu ca imi petrec foarte mult timp in sala de balet, ca am spectacole." 
  

Cuvinte cheie: brukenthal  romania  samuel von brukenthal  boita  bucuresti  raluca turcan  cindrel  teatru
balet sibiu  sanatate  protectia mediului sibiu  sibiul  pnl  fdgr  casa buna  lucian blaga  turca  minerva
boitan  junii sibiului  timp liber  rodica  pdl  teatrul national  astrid fodor  bijuterii  consiliul local  cadouri
nunti  administratia publica  petrecere  primarul sibiului  papusi  aga  fete  pensii sibiu  proiecte  voineasa
folclor  1 martie  ziua de 8 martie  junii sibiu  colegiului national samuel von brukenthal  mita  ceas  pre
grad  daniela stoica  agentia regionala pentru protectia mediului
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