Răzvan VULCĂNESCU

Ministru Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii
Răzvan a fost cel mai tânăr demnitar care s-a alăturat echipei de
conducere din Ministerul Sănătăţii în 2012 ca tehnocrat şi a rămas
cea mai constantă prezenţă în conducerea instituţiei, de atunci.
Membru al primei promoţii de tineri profesionişti educaţi în
spiritul noului management public, a absolvit instituţii de prestigiu
din ţară şi din Marea Britanie şi este în prezent doctorand al
Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti. După finalizarea
studiilor, s-a încadrat în structurile administrative centrale din
domeniul sănătăţii (Ministerul Sănătăţii – Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate), activând ca Manager Public, Director al
Corpului de Control sau Director General. În calitate de demnitar,
Răzvan a coordonat echipa care a realizat Strategia Naţională
pentru Sănătate 2020, document strategic ce garantează accesul la
resursele financiare europene din intervalul 2014-2020 şi a
gestionat fondurile acordate României pentru derularea proiectelor
finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian, activităţi pentru
care a fost premiat de organizaţii de prestigiu. În calitate de
reprezentant al Guvernului în Parlament, a promovat şi a
contribuit la implementarea unui număr substanţial de acte
normative necesare reformării sistemului medical. Unul dintre cele
mai recente demersuri este cel care va duce la construcţia
pachetelor de servicii complementare şi suplimentare de sănătate,
prin creşterea semnificativă a deductibilităţii fiscale acordate pentru
asigurări private. Răzvan este un reprezentant constant al României
la întâlnirile Consiliului de Miniştri din UE şi un participant activ
la forumurile internaţionale din domeniul sănătăţii. Din luna iunie
2015, la propunerea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a fost ales
membru în Comitetul Executiv al Reţelei de Sănătate din
Sud Estul Europei.

Ines PRODAN

Marketing Freelancer & Bubbles Creator
Ines are o experiență de peste 5 ani în domeniul marketingului
oflline și online iar din martie 2013 lucrează pe cont propriu, ca
freelancer. În prezent, Ines este Redactor Şef la Revista Zile și
Nopți Iași și, în paralel, oferă servicii de web writing și promovare
online companiilor mici și mijlocii din Iași. Din când în când,
organizează ateliere de agitat Universul, împreună cu Mayo,
cățelul ei magic.

Marius BODOGA

Director Adjunct, Termo Service
Marius şi-a dorit de la bun început să lucreze în administraţie şi a
parcurs în cei 12 ani toate etapele din cariera unui funcţionar
public. Inovator dar mai ales tenace, a reuşit să modernizeze două
servicii de interes major pentru populaţie: Serviciul de Stare Civilă
a Municipiului Iaşi şi ulterior activitatea de Evidenţă a Persoanelor,
pentru peste jumătate de milion de locuitori ai Judeţului Iaşi.
A implementat soluţii moderne de lucru cu publicul şi a transformat direcţia municipalităţii într-un model de bună practică pentru
întreaga ţară. A transformat Iaşul, împreună cu o echipă de
profesionişti, în Centru al Excelenţei în activitatea de stare civilă şi
evidenţă a persoanelor. Îi plac provocările, drept pentru care în
urmă cu un an a ales să treacă într-un alt domeniu, cel al
administrării imobilelor la S.C. Termo-Service S.A. Iaşi.

Dan BERINDE

Coach și Partener la „Coaching Partners”
A visat să fie manager de criză. Şi-a dorit să aibă abilitatea de a
„repara” o companie, o organizaţie ce are probleme. A învăţat
despre asta, timp de 10 ani, pe diverse meridiane ale lumii. Un
impact profund l-a avut asupra sa întâlnirea cu un concept şi cu un
mentor. Conceptul ARL - Action. Reflection. Learning şi mentorul
Ernie Turner, Preşedintele LIM (Leadership in International
Management). A folosit instrumentele ARL în construirea şi
antrenarea echipelor de lideri în multe industrii, în foarte multe ore
de muncă, de coaching pentru dezvoltarea organizaţională.
Rezultatele au fost absolut remarcabile pentru că instrumentul este
foarte puternic şi eficace. După mai bine de 10 ani de aplicare a
ARL, a hotărât să contribuie la dezvoltarea coaching-ului în
România, ca parte a reţelei globale LIM şi partener al şcolii de
coaching Coaching Partners. De ce? Pentru a sprijini mai bine
organizațiile în gestionarea schimbărilor și dezvoltarea capacității
lor de a învăța, astfel încât oamenii lor să crească și să facă faţă
provocărilor afacerii.

Raluca FILIP
(rețelist)

Raluca este Consultant Independent în Management cu experienţă
de peste zece ani în domeniul public, specialist în management dar
şi în leadership, cu pasiune declarată pentru PR. Motivaţia lansării
Operaţiunii „Reţeaua” este dorinţa de a simţi în viaţa reală
schimbarea pe care o poate aduce comunicarea autentică a
instituţiilor publice cu ai lor clienţi. Consultant, trainer, facilitator
– în 2015 mai mult reţelist. Pentru că îi place să conecteze oameni.
Face acest lucru mereu, informal. S-a hotărât să oficializeze şi
talentul de a face legătura între profesioniştii pe care îi întâlneşte în
proiectele derulate.
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