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ediția a II-a

M-a întrebat cineva de cine protejăm România.
Noi, cei care am inițiat proiectul, împreună cu cei
care ni s-au alăturat, protejăm România de indiferență și nepăsare, de aroganță și minciună, de manipulare și nedreptate, de prezumția de vinovăție.
E datoria noastră să credem în bine, pentru că
numai așa vom putea merge înainte.
Anii pe care România i-a trăit după căderea comunismului au fost foarte grei, în primul rând pentru
că cel mai greu se schimbă mentalitatea. Statul, pe
care unii îl înjură, alții îl fură, nu e o entitate de pe altă
planetă. Statul nu are bani căzuți din cer. Are banii
pe care noi îi plătim pe taxe și impozite. Și este real,
uneori reprezentanții statului au administrat greșit
banii contribuabililor. Dar pentru asta există legi care
trebuie aplicate și instituții care trebuie să acționeze.
Ani întregi am făcut jurnalism de investigații, la
Evenimentul zilei și la Ziua, pe vremea când o știre nu
vedea lumina tiparului fără să fie confirmată de trei
surse diferite. Acolo am învățat că nu tot ce pare real
este real. Nu avem dreptul să judecăm oamenii după
aparențe.
Sunt mulți oameni excepționali în România! Mulți dintre ei aleg să nu se implice, pentru că nu vor
să fie judecați nedrept, cu mânie proletară, de unii
semeni care sunt foarte curajoși pe rețelele sociale.

30 DE ANI BUNI
ALĂTURI DE
OAMENI BUNI

Fiecare dintre noi are obligația să își facă meseria cu bună-credință, pentru că nu mai funcționează
„merge și așa”. Când spunem că vrem o țară ca afară, să ne uităm cum trăiesc cei despre care vorbim,
cum respectă regulile și legile. Asta nu înseamnă că
trebuie să fim tăcuți și să acceptăm orice. Eu pot fi
orice, numai supusă nu sunt. Mă răzvrătesc când văd
nedreptatea. Dar nu poți răspunde cu violență unei
nedreptăți. Pentru că atunci nu ești cu nimic mai bun
decât cel pe care îl blamezi. Până nu vom învăța să
respectăm legea, nu vom trăi mai bine. Iar dacă legea nu e bună, să utilizăm mijloace democratice să
o schimbăm. Iar dacă unii dintre conducătorii țării nu
vă plac, aflați mai multe despre cum sunt ca profesioniști.
Unii dintre ei s-ar putea să vă uimească.

Ioana Țigănescu
Managing Partner – Grupul de Presă MediaUno
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Andreea Negru

Ioana Gabriela Țigănescu

președinte al Asociației pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton

managing partner
Grupul de Presă MediaUno

Sunt onorată să fiu în această seară gazda dumneavoastră
la Gala „Împreună Protejăm
România” ediția a II-a. Este o zi
de sărbătoare pentru noi toți.
24 Ianuarie ne oferă prilejul să
onorăm o pagină ilustră din istoria noastră, din ceea ce suntem și
ceea ce am devenit între timp.

Am emoții, așa e. Sunt foarte
onorată pentru că avem ocazia
să organizăm a doua Gală „Împreună Protejăm România” la
Cercul Militar Național, de ziua
Unirii Principatelor Române. Am
ales această zi cu înaltă semnificație istorică pentru că noi credem că numai împreună putem
reuși. Este obligația fiecăruia
dintre noi să facem tot ce stă
în puterea noastră să protejăm
România. Pentru că România nu
este o noțiune abstractă. România sunt eu, sunteți dumneavoastră, România suntem noi toți.

Unul dintre cele mai puternice simboluri ale sărbătorii de
astăzi este „Hora Unirii”, care
ne transmite un mesaj simplu,
dar profund: doar împreună
vom reuși. Fiind uniți, căutând
ceea ce ne unește, și nu ceea ce
ne desparte, vom putea merge
mai departe. Cred că perioada
pandemică ne-a făcut să reflectăm mai mult asupra modului în
care relaționăm unii cu alții, ne-a
învățat lecția solidarității și ne-a
mai învățat ceva – să ne bucurăm
de fiecare moment în care reușim
să fim împreună.
Astăzi este acel moment în
care fiecare dintre noi ne dorim
să aplaudăm excelența celor care
au făcut performanță în domenii-cheie de dezvoltare pentru
România modernă: Diplomație,
Securitate Națională, Industrie,
Sănătate, Transporturi, Construcții și Infrastructură, Culte,
Demografie, Educație, Mediu,
Agricultură, Cercetare, Domeniul
Social, Digitalizare și Securitate
cibernetică – oameni care vor pri-
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mi recunoaștere pentru viziunea
și curajul de care au dat dovadă
în activitatea profesională.
Distincțiile din această seară
au fost analizate și recunoscute
de un juriu redutabil, format din
personalități proeminente, pe
care, cu voia dumneavoastră,
doresc să le prezint, deși domniile lor nu mai au nevoie de nici o
prezentare publică. Este vorba
despre președintele onorific al
juriului, doamna Diana-Loreta
Păun, consilier prezidențial,
Departamentul de Sănătate
Publică; doamna dr. Crina Julieta
Sinescu, șef de secție la Clinica
de Cardiologie a Spitalului „Bagdasar-Arseni”; domnul Tudorel
Andrei, președintele Institutului
Național de Statistică; domnul
Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București;
domnul Nicolae Istudor, rectorul

Academiei de Studii Economice
București; domnul Gelu Duminică, directorul executiv al Agenției de Dezvoltare Comunitară
„Împreună”; domnul Adrian
Vasilescu, consultant de strategii
al Băncii Naționale a României;
domnul Costel Negricea, rectorul
Universității Româno-Americane
și domnul academician Liviu Albu,
directorul Institutului de Prognoză Economică.
Gala „Împreună Protejăm
România” nu ar fi putut ajunge la
a II-a ediție fără sufletul acestui
proiect, o prietenă dragă mie,
perseverentă, tenace, o româncă
autentică, pe care vă rog s-o primim cu aplauze, pentru că știu că
are emoții. O invit alături de mine
pe Ioana Gabriela Țigănescu.

ediția a II-a

Vreau să vă mulțumesc
pentru că sunteți aici, pentru
că celebrăm împreună curajul
și viziunea unora dintre semenii
noștri, care prin hotărârea lor
asigură progresul societății. Țin
să vă mulțumesc și pentru că ați
răspuns pozitiv invitației noastre
de participare la evenimentele
din seria „Împreună Protejăm
România”. Succesul acestor
manifestări vi se datorează în
întregime.
Mulțumesc în același timp
și juriului, doamnei președinte
onorific Diana Păun, consilier
prezidențial, pentru implicarea în
acest proces complicat de selecție, pentru că România are multe
personalități excepționale și este
foarte greu să faci diferențieri.
Nu aș putea să nu mulțumesc

Institutului Național de Statistică,
domnului președinte Tudorel
Andrei și domnului Vladimir
Alexandrescu, care au crezut în
noi și care ne-au sprijinit în acest
demers curajos.

Nu în ultimul rând, mulțumesc
partenerilor instituționali și comerciali, pentru că, fără aportul lor,
ideile noastre, oricât de minunate
ar fi, nu ar fi putut prinde viață.
Mulțumesc!
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Tudorel Andrei

conf. univ. dr. Diana-Loreta

președintele Institutului Național de Statistică

consilier prezidențial, Departamentul Sănătate
Publică, președinte onorific al juriului

Domnilor miniștri, doamnă consilier prezidențial, onorată asistență,
este o deosebită plăcere pentru
mine să particip în seara aceasta la
Gala organizată împreună cu trustul
de presă MediaUno.
Într-adevăr, este un efort
deosebit pe care l-am desfășurat
pe parcursul ultimilor doi ani, încercând să aducem în același loc
comun ceea ce este pozitiv, pentru
că numai împreună putem reuși.
Nu întâmplător s-a ales această zi
pentru organizarea acestei gale,
pentru a exprima încă o dată cât
de importantă este Unirea pentru
noi, românii, cât de important este
să fim împreună în toate proiectele
pe care ni le propunem. Institutul
Național de Statistică, pe parcursul
acestei perioade, a făcut toate eforturile pentru a răspunde nevoilor de
a informa societatea românească,
de a-și îndeplini misiunea la nivel
european prin furnizarea datelor
statistice de care avem nevoie cu
toții în aceste momente foarte
dificile, în aceste momente în care
trebuie să luăm decizii în perioade
foarte scurte.
Tot în această perioadă, pe
lângă activitățile curente, Institutul
Național de Statistică a reușit să
organizeze culegerea datelor la
recensământul general agricol și,
pentru prima dată, această culegere
s-a realizat exclusiv în format electronic. La începutul acestui an vom
publica primele date care sunt, în
opinia mea, fundamentale pentru
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croirea politicilor în domeniul agricol
și în domeniul dezvoltării rurale. Tot
anul acesta, institutul organizează
o acțiune de foarte mare amploare
pentru România. Este vorba de
recensământul populației și locuințelor. Institutul propune pentru
prima dată organizarea completă a
recensământului în format electronic. Asta înseamnă că atât culegerea
datelor, cât și prelucrarea se realizează în format electronic, ceea ce
reprezintă un lucru extraordinar.
Dar, înainte de toate, nu trebuie
să uităm că recensământul nu este
acțiunea unei instituții sau a unui
grup de instituții, ci este un adevărat
examen pentru întreaga societate
românească. Numai dacă vom lucra
împreună, dacă vom înțelege cât de
importantă este această acțiune,
vom ajunge la final și vom putea
spune „am trecut un examen foarte
important”. Eu consider că pentru
noi examenul este să avem cel puțin
30% culegerea datelor în format

online și intrarea în teren să fie de
dimensiune ceva mai mică.
Eu mulțumesc încă o dată trustului de presă MediaUno pentru tot
ceea ce s-a făcut în acești doi ani, n-a
fost o perioadă ușoară, dar noi am
încercat să aducem în același spațiu
energii pozitive pentru a oferi soluții
pentru modernizarea României,
pentru dezvoltarea sustenabilă. Eu
m-aș bucura ca și în viitor, în perioada postpandemică, să continuăm
acest ciclu de conferințe, pentru
a găsi soluții, pentru a pune întrebări, pentru a găsi soluții la marile
provocări pe care le avem în față și,
de ce nu, să ne bucurăm de ceea ce
este frumos, așa cum ne bucurăm în
această seară de această sală foarte
frumoasă.
În final aș dori să mulțumesc
Ministerului Apărării pentru amabilitatea de a oferi acest spațiu extraordinar de frumos. Mulțumesc încă o
dată și succes în tot ceea ce facem!

Păun

Domnilor miniștri, dragi organizatori, domnule președinte al
INS, stimați invitați, stimați membri ai juriului, dragi laureați, sunt
deosebit de onorată să iau cuvântul în deschiderea celei de-a doua
ediții a Galei „Împreună Protejăm
România”, în numele personalităților reputate care alcătuiesc
juriul acestui eveniment. Permiteți-mi să felicit organizatorii și
partenerii implicați în susținerea
acestei inițiative.
Este adevărat că presiunea
pusă de pandemie în ultimii doi
ani asupra întregii societăți a
fost fără precedent. În mijlocul
crizei, a devenit evidentă însă
nevoia de a construi capacități
adaptative pentru reconstrucția
viitorului României, indiferent de
circumstanțe și de context. Într-o
societate în care din păcate cei
mai mulți se complac în a aștepta
acțiunea salvatoare a autorităților, este revigorant să fiu înconjurată de oameni care sunt în
centrul protejării României.

lidară, iar pentru a contracara
provocările viitoare trebuie să
reconstruim mai bine, mai echitabil, mai incluziv și împreună, fără
a lăsa pe nimeni în urmă.
În numele Administrației Prezidențiale, îmi exprim admirația

și recunoștința pentru dedicația
și munca excepțională pe care o
desfășurați și am convingerea că
astfel de modele vor influența
decisiv transformarea României
de mâine.
Vă urez mult succes în acțiunile viitoare și vă mulțumesc!

Premiile acordate în cadrul
acestei ediții recunosc meritele
deosebite ale unor personalități
excepționale care au promovat în
momente dificile inițiative și idei,
dar mai cu seamă, prin eforturile
lor, au oferit încredere și angajament. O societate cu adevărat
puternică este o societate so-
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Ioan-Aurel Pop

Vasile Dîncu

președintele Academiei Române

ministrul apărării naționale

Academia Română felicită
Grupul de Presă MediaUno și
Institutul Național de Statistică
pentru organizarea și în acest an
a Galei de excelență „Împreună
Protejăm România”. În această
perioadă complicată și complexă,
în care ne confruntăm cu multe
provocări, nu doar cu pandemia,
e foarte important să transmitem
mesaje de încurajare în societate.
Gala de Excelență „Împreună
Protejăm România” reprezintă,
cred, o mărturie de apreciere și
de respect pentru toți cei care au
reușit să depășească momentele
critice ale unui an greu, cum a
fost 2021, să-i încurajeze pe cei
care au pus umărul la construirea
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unor premise pentru depășirea
crizelor, pentru adaptarea la
condițiile nefavorabile actuale
și pentru a putea merge mai
departe și a stimula capacitatea
de reorganizare a vieții noastre în
funcție de aceste provocări.
De aceea îi felicităm pe toți
cei premiați și evidențiați și le
dorim succes în continuare!

Stimați oaspeți, domnilor miniștri, doamnă consilier prezidențial, domnilor generali și ofițeri,
domnilor profesori, sunt foarte
bucuros că în această seară, sub
semnul Unirii, încercăm să celebrăm expertiza și excelența.
Parafrazând puțin frumosul
motto al acestei manifestări din
această seară, aș putea să spun
că, dacă rămânem împreună,
protejăm România. Ajunge chiar

gestul de a fi împreună pentru
a face ceva pentru România.
Spunea odată un scriitor român,
Fănuș Neagu (se referea la fotbal, dar era acum vreo 60 de ani),
câteodată noi, românii, construim statui doar ca să aruncăm cu
pietre în ele.
Trăim vremuri complicate, în
care suntem îndemnați și câteodată cădem în această capcană,
să aruncăm cu pietre în statuile

pe care secole întregi de excelență românească le-au construit. E
un amestec al valorilor, suntem
într-o perioadă de criză, o criză
a valorilor, și trebuie să fim
vigilenți. Intelectualii, patrioții,
oamenii simpli care-și fac fiecare
treaba acolo unde sunt – ei sunt
cei care duc România mai departe și cu siguranță că vom depăși
această criză a valorilor. Dar n-o
putem depăși fără să construim
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ceea ce aș spune că astăzi ne
lipsește foarte mult: capacitatea
de a-i admira pe ceilalți. Când
admirăm pe cineva, reușim să
construim instituții în jurul oamenilor de valoare pe care o națiune
și-i recunoaște, se construiesc cu
adevărat instituții.
Îi felicit pe cei de la
MediaUno și pe domnul președinte al Institutului Național de
Statistică pentru că au depășit
ceea ce în general face statistica
și presa: transformă oamenii
în numere. Aici este invers. Din
numerele mari au ieșit câteva
lucruri excepționale pe care o să
le vedem în seara asta. Oameni
pe care merită să-i respectăm și
pe care cu siguranță că-i respectă
comunitatea lor profesională,
științifică. Dar trebuie să-i cunoaștem cu toții. Pentru că toți
oamenii de valoare ai unei țări fac
parte dintr-un colegiu invizibil al
excelenței și trebuie să se cunoască între ei. Spunea Hegel că
o națiune poate fi salvată de 10
bărbați. Când spunem „bărbați”
nu e o remarcă de gen, ci este
o remarcă de personalitate, de
identitate. Este vorba și de femei
aici. Dar problema este însă că nu
se întâlnesc întotdeauna. Ceea ce
faceți în această seară este să se
poată întâlni oamenii unii cu alții,
să se cunoască și să se transforme într-un colegiu invizibil.
Un singur lucru aș mai vrea
să spun, în această seară, tot în
legătură cu această minunată
adunare a noastră. Oamenii se
strâng împreună pentru diverse
motive. Când se strâng pentru a
celebra excelența, cum facem noi
în această seară, sunt construc-
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tori. Sunt oameni care-și respectă
misiunea. Dar oamenii se pot
aduna și pentru scopuri rele și, în
acest caz, nu îi unește excelența
sau dorința de excelență, ci poate să-i reunească ura față de ceilalți, dezbinarea ori construcția
unui dușman imaginar. Mă bucur
că noi în această seară ne-am unit
ca să celebrăm excelența și să
facem un gest pozitiv într-o lume
în care dorința de solidaritate nu
este chiar atât de generalizată
cum ni se pare nouă câteodată în
forul nostru interior. Îi felicit pe
domnii și doamnele din juriu care
au reușit să compună această
listă – este o listă cu totul excepțională. Îi felicit mai ales pe
laureați pentru că au acceptat
să fie pe această listă. Pentru că
astăzi sunt oameni care nu acceptă recunoașterea publică, tocmai
de frica unor probleme pe care
ar putea să le aibă ca urmare a
faptului că au ieșit din rând.
Le mulțumesc tuturor, îi
felicit și, cu ocazia acestei zile și
a acestui eveniment, să spunem
încă o dată „La mulți ani” României unite prin noi înșine și prin
istorie. Mulțumesc foarte mult!

ediția a II-a

Mircea Geoană
secretar general adjunct NATO
Premiul de Excelență pentru Contribuția Esențială
la Asigurarea Securității Mondiale
Regret că nu putem fi împreună în acest moment deosebit.
Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru această onoare care
mi se face, vreau să mulțumesc
Grupului de Presă MediaUno,
Institutului Național de Statistică,
Academiei Române și, evident,
știu că acest eveniment se derulează la Cercul Militar Național,
un loc pe care-l respect și pe
care-l admir foarte, foarte mult.
Mulțumesc pentru această
onoare și vreau să vă spun că eu
consider acest premiu pe care
mi-l acordați un premiu care nu
atât de mult mi se cuvine mie, ca
persoană sau ca secretar general
adjunct NATO, dar vreau ca acest
premiu să reprezinte o recunoaștere a ceea ce militarii noștri au
făcut pentru țara noastră de-a
lungul istoriei zbuciumate a
națiunii române, pentru veteranii
noștri, pentru cei care în teatre
de operațiuni de multe ori au
făcut gesturi de eroism, de sacrificiu suprem, și mă gândesc cu
foarte multă dragoste, respect și
recunoștință la cei care astăzi au
și dificultăți la întoarcerea acasă
și la reinserarea în viața profesională sau în viața civilă. Pentru că,
dacă ne uităm puțin la acești ani
și la aceste momente complicate

pe care le traversăm la nivelul
securității europene și nu departe de granițele noastre, vreau să
spun că acest premiu ar trebui să
meargă și către ei.
Politicienii, de multe ori,
nu sunt cei mai atractivi dintre
cetățenii români, dar, dacă e un
lucru care s-a întâmplat în mod
consecvent de-a lungul ultimelor decenii, este că, indiferent
de culoarea politică, toți liderii
României au acționat în direcția
transatlantică, au militat pentru
integrarea noastră în NATO și,
dacă vă vorbesc astăzi din poziția
de conducător la nivelul Alianței, este și rezultatul faptului că

militarii noștri, pe de o parte, dar
și liderii noștri politici și diplomații noștri și-au făcut datoria și au
înțeles că lupta politică este una
și interesul suprem al României
este altceva.
Mulțumesc pentru acest
premiu foarte frumos, îl dedic
celor care au înțeles că destinul
României este un destin trans
atlantic, că destinul României
este un destin democratic și că
destinul României este acela de
națiune mândră, puternică și
influentă la nivel european și la
nivel internațional.
Felicitări și o gală de mare
succes!
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Daniel Petrescu

șeful Statului Major al Apărării
Premiul de Excelență pentru
Consolidarea Rolului României de Furnizor de Securitate

Am onoarea să vă salut! Am
să mulțumesc pentru premiul
acordat, dar mai întâi aș vrea
să spun că sunt foarte onorat și
foarte bucuros că suntem cu toții
în această seară împreună. Cred
că prezența noastră aici dovedește susținerea de care se bucură
proiectul „Împreună Protejăm
România”.
Aș vrea să mulțumesc Grupului MediaUno și Institutului
Național de Statistică și să-i felicit
pentru viziune, pentru capacitatea de a ne așeza împreună și
de a găsi un limbaj comun între
specialiștii din diverse domenii și
pentru faptul că ne oferă ocazia
să fim în această seară împreună.
Organizatorii știu că am insistat
să nu mă găsesc printre premianți, parafrazându-l pe domnul
ministru, nu pentru a rămâne un
număr până la sfârșitul mandatului și a nu ieși în evidență, ci
pentru faptul că eu consider că
trebuie mai multă vreme pentru
a dovedi contribuția pentru un
proiect, iar ceea ce-am realizat
până în acest moment la Statul
Major al Apărării este elementul
de continuitate și lucrul colegilor
mei.
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prin cooperare și prin dezvoltare
și conferința din noiembrie în
care am discutat despre cum să
construim lumea după pandemie,
calea către o lume care să fie mai
sigură, mai rezilientă. În ambele
conferințe am încercat să subliniez cât de mult contează organizațiile de securitate din care facem
parte, rolul NATO și al valorilor pe
care ne bazăm în această organizație, rolul Uniunii Europene și
al cooperării dintre NATO și UE,
rolul Pilonului Național, poate
mai important decât totul, și
ceea ce ar trebui să facem ca să
construim acest pilon național. Și
ca să construim acest Pilon Național avem nevoie de o cultură
de securitate, o cultură de securitate pe care ne propunem, prin
participarea noastră la astfel de
evenimente, să o încurajăm.
Acum, pentru că juriul m-a
contrazis, mulțumesc pentru
premiu și vreau să vă asigur că
în continuare vă puteți baza în
cadrul proiectului pe întreg sprijinul meu și al Statului Major al
Apărării. Vă mulțumesc!

Am trecut în 2021 printr-un
an deosebit de dificil, n-am depășit încă o criză, criza provocată
de pandemia de COVID- 19, avem
în 2022 alte crize în față, crize de
securitate în regiunea noastră,
crize energetice sau alte crize
care mai pot apărea. Eu am avut
meritul de a participa la două
conferințe în 2021 organizate de
Grupul de Presă MediaUno: conferința „Bucharest Summit”, în
care discutam despre securitate
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general-locotenent

Viorel Pană

contraamiral
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Mihai Panait

șeful Statului Major al Forțelor Aeriene

șefului Statului Major al Forțelor Navale

Premiul de Excelență pentru Implicarea în Dotarea Armatei
Române cu cele mai Avansate Avioane de Vânătoare F35

Premiul de Excelență pentru Contribuția la Îndeplinirea
Exercițiilor Planificate la Nivelul Interoperabilității NATO

Puțin optimiști, cu F35. Sunt
onorat, cu modestie vă spun, și
nu falsă! Despre excelență se
poate vorbi despre cele câteva
mii de doamne și domni care
constituie forțele aeriene române – ei au fost excelenți, ei au
fost supercompetenți, temporar
îi coordonez și-i reprezint și de
aceea încă o dată sunt onorat de
evenimentul din această seară.
Vă mulțumesc!

Una dintre cele mai importante misiuni ale Statului Major
al Forțelor Navale constă în
dezvoltarea conștiinței maritime
și fluviale la nivelul instituțiilor
statului român și al populației
civile. În această idee, vă rog să
îmi permiteți să aduc în atenția
dumneavoastră spusele lui Mihail
Kogălniceanu cu privire la însemnătatea căilor de comunicații fluviale și maritime: „Drumul Dunării
spre marea cea largă este cheia
mântuirii neamului românesc”.
Datoria Forțelor Navale Române
este aceea de a contribui continuu la menținerea echilibrului de
securitate în regiunea extinsă a
Mării Negre, prin îndeplinirea în
siguranță a misiunilor și operații
lor la care participăm alături de
partenerii din Alianța Nord-Atlantică și din Uniunea Europeană. Vă
transmit felicitările mele pentru
realizările dumneavoastră, o
contribuție extraordinară în
mediul academic, și, totodată, vă
doresc „Vânt în toate pânzele!”
pentru proiectele dumneavoastră viitoare.
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general-maior

Iulian Berdilă
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general-locotenent

șeful Statului Major al Forțelor Terestre

Ionel- Sorin Bălan

Premiul de Excelență pentru Implicarea în Formarea
și Antrenarea Armatei Române Profesioniste

directorul Serviciului de
Telecomunicații Speciale (STS)
Premiul de Excelență pentru Rolul Decisiv
în Operaționalizarea Certificatului COVID
Domnule ministru, doamnă
consilier prezidențial, domnilor
profesori, domnilor generali,
doamnelor și domnilor!

Doamnă consilier prezidențial, domnule ministru, domnilor
generali! În primul rând, cu
mine astăzi trebuiau să fie peste
37 000 de oameni ai Forțelor
Terestre și una din categoriile,
spunem noi, cele mai importante
astăzi ale Armatei României, aș
cere permisiunea domnului ministru să adaug o valență metaforei
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pe care a folosit-o cu statuia și să
spun că pentru noi vine momentul, pentru cei 37 000 de militari
ai Forțelor Terestre, să constituim
o statuie. Câteodată e nevoie să
ne strângem alături și să putem
să fim acea forță consolidată în
regiunea Mării Negre.
Aș vrea să mulțumesc în
primul rând organizatorilor și

am speranța că pe viitor ne vor
fi oferite aceste ocazii de a contribui, așa cum spunea domnul
general Petrescu, la noua cultură
de securitate. O cultură de securitate care nu poate nega valențele
României de actor de stabilitate
și contribuitor de securitate în
regiunea Mării Negre. Vă mulțumesc!

Sunt onorat să primesc acest
premiu și mulțumesc juriului
pentru distincția acordată. Acesta reprezintă, în primul rând,
recunoașterea efortului colectivului Serviciului de Telecomunicații Speciale și mă refer aici la
programatori, ingineri hardware,
specialiști în platforme de virtualizare, specialiști în securitate
cibernetică, analiști de business,
personal din structurile operaționale care, și în acest moment,
asigură tot suportul tehnic necesar bunei funcționări a sistemelor
informatice pe care noi le punem
la dispoziția statului.
Consider că acest premiu
este o invitație de a continua
această muncă de cercetare și de
inovație.
Întotdeauna sunt multe de
spus în astfel de momente, dar
mă voi rezuma la a vă transmite
că, prin colaborare, instituțiile
publice pot proiecta direcții de

acțiune privind procesul de
modernizare a statului român.
Aici, la „Împreună protejăm
România”, ne aflăm în locul în
care aceste direcții se pot clădi
prin ideile, opiniile, experiența
și viziunea pe care le dețin lideri
și specialiști din toate domeniile
și care pot pune bazele unor
strategii de importanță majoră,
cu beneficii economice și de securitate, în acord cu nevoile statului
și cu ambițiile globale.

Doresc să închei prin a mulțumi Grupului de Presă MediaUno și
Institutului Național de Statistică
pentru consecvența cu care au reușit, chiar și pe perioada pandemiei,
să organizeze aceste evenimente
importante, încurajând implicarea
tuturor experților în efortul comun
de a găsi soluții și întărind, astfel,
convingerea colectivă că doar împreună putem proteja România.
Vă doresc mult succes în
continuare!
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Dragoș C.-L. Preda

Excelența Sa Andrew Noble (LVO)
ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord în România

director general al Radiocom
Premiul de Excelență pentru Contribuția
la Dezvoltarea Infrastructurii Critice
Am ceva emoții, chiar dacă sunt
obișnuit cu astfel de momente. Mă uit
în sală și regăsesc numeroase chipuri
care mi-au călăuzit devenirea … îl văd
și pe Adrian Curaj și-mi aduc aminte
că mi-a îndrumat pașii pe parcursul
acesta, pe când discutam despre
strategia de cercetare-dezvoltare și
inovare, provocându-ma să particip
la acest demers programatic … Îi
mulțumesc că mi-a rămas un prieten
pe tot acest drum.
Doamna Loreta Păun, de
asemenea … am avut o serie de
campanii alături de dumneavoastră:
pentru sănătate, campanii de
prevenție, conștientizare a cancerului
sau unele larg dezbătute public și
mediatic – acum nu toată lumea va
fi de acord cu ce voi spune – precum
campania antitabac.
Nu în ultimul rând, poate nu
întâmplator fiind astăzi în dreapta
mea, domnul ministru Vasile Dîncu:
domnia sa a avut încredere în
profesionalismul subsemnatului când
am revenit de la ENA și m-a provocat
să creionăm reforma administrației
publice … De atunci pot să spun că am
ramas într-un dialog constant și sunt
onorat să primesc acest premiu din
partea domniei sale.
Am acceptat această provocare
de a-mi asuma gestiunea RADIOCOM
S.A., pentru a repune pe picioare
infrastructura critică națională. Vă
mulțumesc domniilor voastre și celor
care au avut încredere în mine.
De asemenea, pe domnul general
Berdilă am avut onoarea să-l cunosc
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și când am lucrat în MApN … am fost
forjat de această instituție, iar emoția
este dată și de prezența în sală a unor
reprezentanți de seamă ai acestei
instituții. Experiența dobândită m-a
călăuzit și m-a educat în ceea ce sunt
astăzi și o spun cu multă onoare și
cinste față de cei care o reprezintă.
Mulțumesc pe această cale și domnului
prim-ministru Nicolae-Ionel Ciucă
pentru că a avut încredere în mine
în această misiune, cât și domnului
general Adrian Brânză, pentru că
alături de domnia sa am reușit să
închidem- și îl citez acum pe domnul
general Adrian Brânză: „cel mai amplu
proiect de comunicații al armatei
de după 2000” … am avut această
șansă să împlinesc acest deziderat
al Comandamentului Comunicații al
Armatei române /MApN în scurtul timp
de la preluarea conducerii instituției
pe care în prezent o reprezint cu
responsabilitate - Societatea Națională
de Radiocomunicații / RADIOCOM S.A.
Acest premiu îl dedic și colegilor
mei, cât și tuturor celor antemenționați, care au avut încredere
în mine. Este rodul evoluției și al
unei gândiri de echipă … tot în acest
sens, discutam mai adineauri cu
domnul General Ionel-Sorin Bălan
să ne revedem, dat fiind experiența
comună încă de pe vremea când am
fost secretar de stat, când mi-a fost
alături … viitorul acestei instituții
(RADICOM) are nevoie și de expertiza
tuturor colegilor instituționali, precum
cea recunoscută a celor din cadrul STS.
Am încredere că împreună vom reuși
să dovedim acest lucru în beneficiul
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Premiul de Excelență pentru Promovarea
Relațiilor Economice Româno-Britanice
infrastructurii naționale și a statului
român în ansamblul său. Trăim timpuri
destul de tulburi, în care statul român
are nevoie de astfel de capacități.
Vă mulțumesc frumos încă o dată
tuturor … precum și prietenului meu
Liviu Rogojinaru, care-mi este alături
și în management-ul acestei companii
naționale.
O regăsesc si pe Tova desigur: o
prietenă foarte dragă ...
Mulțumesc încă o dată și am
încredere că, cu sprijinul domniilor
voastre, vom reuși de fapt să repunem
pe picioare niște instituții ale statului
care sunt vitale în astfel de momente
… cât și în procesul de revitalizare
a economiei statului român, prin
atragerea de fonduri și implementarea
unor proiecte necesare atât pentru
securitatea statului, cât si pentru
autodeterminarea comunităților
inteligente și a căror implementare
nu poate deveni realitate decât prin
efortul conjugat al tuturor entităților
angajate în acest proces ... și totodată
să reușim să creem centre de
excelență care să determine retenția
tinerei generații pe piata muncii din
România si astfel reziliență.
Am revenit de două ori în țară
pentru că am încredere în acest
pământ și privindu-vă vă spun că
încrederea crește și mai mult.
La mulți ani, România!
La mulți ani domniilor voastre!
Domnule ministru, sunt onorat!

Mulțumesc foarte mult,
pentru mine e chiar o onoare
să fiu invitat la un eveniment cu
acești eroi moderni ai României,
într-o zi istorică a aniversării
Unirii României. Pentru noi, a
proteja România este o onoare

și cu cetățenii noștri români din
Marea Britanie și să colaborăm
tot mai strâns în ceea ce privește
economia, dar și în ceea ce
privește apărarea și câteodată
provocările cu care suntem
confruntați în zilele de astăzi.

Mulțumesc foarte mult
pentru acest premiu care
onorează eforturile tuturor de la
ambasadă și din guvernul britanic.
Vă mulțumesc foarte mult și hai
să protejăm România în zilele
acestea. Mulțumesc!
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Excelența Sa
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Laurence Auer

ambasador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Franceze în România
Premiul de Excelență pentru
Promovarea Relațiilor Economice Româno-Franceze

Discurs de acceptare a premiului:
Philippe Wieber, prim-consilier al Ambasadei
Domnule ministru, doamnă
consilier, domnilor generali,
doamnelor și domnilor,
E.S. doamna ambasadoare
Auer regretă că nu poate fi aici,
cu dvs., în această seară, și m-a
rugat să o reprezint.
Sunt foarte onorat să
primesc această distincție din
partea Excelenței Sale, precum
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și în numele Ambasadei Franței
și aș dori să îl dedic prieteniei și
parteneriatului româno-francez,
precum și tuturor celor care,
atât în Franța, cât și în România,
au contribuit la aprofundarea
acestei cooperări, desigur, în
domeniul economic, dar și în
domeniul apărării, în domeniul
sănătății și educației, precum și
multe altele.

Este o frumoasă încununare
a eforturilor depuse împreună,
precum și o puternică încurajare
spre a lucra și pe mai departe
pentru dezvoltarea relației fructuoase dintre țările noastre.
Așadar, din partea doamnei
ambasadoare Auer, vă mulțumesc!

HolivEcoplant
Ecoplant
Holiv
ÎnfrățiriiStreet,
Street,Nr.
Nr.137
137CC
Înfrățirii
Tășnad,Satu
SatuMare
MareCounty;
County;
Tășnad,
Romania
Romania
office@allu.ro
office@allu.ro
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Excelența Sa

In Memoriam

ambasador

George Ciamba

Premiul de Excelență pentru Contribuția Excepțională
la Promovarea Imaginii României în Lume – In Memoriam, –
ambasador George Ciamba

Discursul de acceptare a premiului al Adrianei Ciamba,
însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada României la Atena
Mulțumesc mult organizatorilor pentru ocazia de a adresa
câteva cuvinte, chiar dacă nu e
foarte ușor.
Ajută faptul că am văzut printre premianți, în sală și în juriu
oameni cu care soțul meu a lucrat
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în cei peste 30 de ani de activitate diplomatică în slujba României.
Mă bucur că nu sunt uitate eforturile lui, energia și ideile pe care
le-a avut. Ar fi putut să dea mult
mai mult, dar din păcate n-a avut
ocazia.

Încă o dată vă mulțumesc
pentru ocazie și mă bucur să văd
foarte mulți din prietenii lui prezenți acolo. Bună seara!

Simona-Mirela Miculescu
ambasador extraordinar și plenipotențiar în
delegația permanentă a României pe lângă UNESCO
Premiul de Excelență pentru Cariera Diplomatică
Dedicată Interesului Național

Sunt foarte recunoscătoare
Grupului de Presă MediaUno,
Institutului Național de Statistică,
juriului format din atâtea personalități proeminente, precum
și distinsului ministru al apărării
pentru această onoare deosebită
de a mi se acorda un premiu de
excelență, în cadrul unei gale
care conține în titlul său chiar
chintesența profesiei de diplomat: protejarea României – ceea
ce fac de peste 30 de ani. Primesc
cu smerenie acest premiu, dedicându-l tuturor colegilor mei
diplomați din MAE, și mai ales
colegelor mele, care se află pe
baricadele iubirii de România în
fiecare zi. Felicitări tuturor celorlalți laureați din această seară!

Este un eveniment cu multiple semnificații onorante pentru
mine, ca diplomat: se desfășoară
sub egida celei mai înalte instituții a elitei romanești – Academia
Română – într-unul din cele mai
frumoase și simbolice locuri din
România – Cercul Militar Național
– într-o zi sfântă, în care sărbătorim 163 de ani de la înfăptuirea
Micii Uniri, în luna în care se împlinesc 160 de ani de la constituirea
primului guvern al țării noastre și
în anul în care diplomația română
împlinește 160 de ani!
Diplomații nu sunt obișnuiți
cu premiile, pentru că discreția și
confidențialitatea încă mai sunt
cuvinte-cheie ale activității lor.

De aceea tot ce pot să fac, în
afară de a vă adresa caldele mele
mulțumiri, este să vă asigur că
mândria de a fi român, dorința de
proteja România și interesul său
național sunt și vor rămâne motorul perpetuu al tuturor demersurilor mele, oriunde aș fi. Și voi
fi și de acum încolo inspirată de o
deviză care ne-a motivat mereu
– pe mine și pe toate echipele
pe care le-am condus pe mapamond: „Nimic nu înlocuiește
Excelența, nici măcar Succesul!”
Și numai împreună vom atinge
Excelența, cu și pentru România!
Haideți, deci, să dăm mână cu
mână, cei cu inima română!

23

GALA

GALA

ediția a II-a

Iuliu Winkler

Cosmin Dumitrescu

membru al Parlamentului European

consul general al României la Los Angeles

Premiul de Excelență pentru
Promovarea Conceptului de Diplomație Economică

Premiul de Excelență pentru Promovarea Neobosită
a Prestigiului României în Lume
De aici, de la Los Angeles,
sunt mai mult decât onorat și cam
greu îmi găsesc cuvintele pentru a
exprima recunoștința pentru distincția pe care o primesc astăzi și
permiteți-mi să spun că o primesc
în numele colegilor mei care activează în serviciul exterior, fie ca
diplomați, consuli ori pe alte funcții, pentru promovarea și pentru
protejarea României.

Mulțumesc frumos pentru
invitația de a participa la acest
eveniment remarcabil!
Mai cu seamă mulțumesc
frumos pentru invitația de a
participa la ciclul de dezbateri
care a condus la evenimentul din
această seară.
Doresc și eu să mă alătur tuturor celor care au felicitat inițiatorii, MediaUno și Institutul Național de Statistică, toți cei care au
sprijinit acest ciclu de dezbateri,
și fără îndoială vor continua să
facă acest lucru și în viitor.
Regret sincer că nu pot să fi
prezent personal. Vă vorbesc din
clădirea Parlamentului European
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de la Bruxelles și, dacă există un
avantaj în acest lucru, eu cred
că e acela că astfel reușim să
aducem și legislativul european,
Uniunea Europeană, chiar și
instituțiile acesteia, la evenimentul de azi. Poate reamintim în
această seară o aniversare care
cred eu este foarte importantă,
ea a avut loc în prima zi a lunii
ianuarie, și anume cei 15 ani de
apartenență a României la Uniunea Europeană.
Mulțumesc frumos tuturor
pentru distincția oferită în această gală.
Mulțumesc juriului, mulțumesc inițiatorilor și participanților.

Această recunoaștere mă
onorează într-un mod deosebit,
în același timp mă motivează
pentru viitor.
Primesc distincția cu modestie.
Diplomația economică este
un domeniu crucial pentru reușita
noastră ca țară, ca societate, în
continuarea traiectoriei noastre
europene.
Împreună protejăm România,
împreună promovăm România!
Vă mulțumesc!

Este copleșitor de onorant
să fiu într-o astfel de companie
aleasă, astăzi, în această gală, și,
după cum spuneau și colegii mei
dinainte, doamna ambasador
Miculescu, diplomația este acel
vârf de lance, acea lamă albastră
foarte precisă care taie numai
ca să vindece conflicte sau ca să
protejeze interesele României, să
le promoveze, să deschidă uși, și
succesul ei este garantat de lucrul
într-o echipă care este cu totul a
României. O echipă care arată o
cooperare interinstituțională între
profesioniști și toate instituțiile care
fac acest lucru pentru țara noastră
și cu această ocazie doresc să
mulțumesc pentru sprijinul pe care
l-am primit în ultimii 20 de ani de
când cu onoare și cu devotament
sunt în această profesie, din partea
tuturor celor care ne-au dat tot
ceea ce avem nevoie pentru a face
România semnificativă în lume,

să o protejăm și să o promovăm.
Și aici vorbesc în primul rând de
Ministerul Afacerilor Externe,
de domnul ministru Aurescu în
ultimii ani, care au fost foarte
dificili pentru noi și pentru toată
lumea, de Ministerul Apărării
Naționale, de Ministerul Economiei
și Antreprenoriatului, de Ministerul
Educației, de Ministerul Sănătății,
Administrația Prezidențială,
domnul președinte însuși,
Ministerul Cercetării, Ministerul
Fondurilor Europene, ambasada
partenerilor noștri americani sau
ale celorlalte țări, în cazul acesta
Ambasada americană la București,
ori Departamentul Comerțului aici,
mediului academic din România și
din Statele Unite, Spania sau Italia,
și aș putea să merg cu această
enumerare aproape la nesfârșit,
pentru că am avut alături de noi
întotdeauna cam toată România,
și acesta este simbolul cu care
dumneavoastră cu această gală
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astăzi mergeți înainte. Simbolul de
împreună, de Unire.
De asemenea, cu respect aș
vrea să dedic acest premiu tuturor
colegilor mei diplomați și consuli
care în ultimii doi ani, cu sacrificii și
cu mult curaj, au continuat să promoveze și să protejeze România și
pe români în lume, în special dedic
premiul acelor colegi care s-au și
îmbolnăvit făcând acest lucru și
care s-au vindecat, dar au continuat să-și facă datoria cu devotament, cu loialitate și cu foarte mult
curaj. Românii și cetățenii români
trebuie să știe că au în diplomații și
în consulii români întotdeauna un
sprijin și că niciodată România nu-i
va abandona. Diplomații și consulii
vor merge mai departe, vor proteja, vor promova, vor apăra, vor
reprezenta, având în suflet acel
dictum care ne călăuzește – Semper Fidelis Patriae.
Vă mulțumesc și vă sunt încă o
dată recunoscător pentru onoare!
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Adrian Curaj

Excelența Sa, ambasadorul

Sorin Ducaru

director general al UEFISCDI

directorul SatCen
Premiul de Excelență pentru
Contribuția la Politica Externă Comună a UE

Îmi face plăcere să vă salut
din Bruxelles, după o deplasare
pe care am făcut-o din Madrid,
chiar în urmă cu câteva ore, și
voiam să vă mulțumesc în mod
deosebit pentru premiul onorant acordat și să vă spun că am
apreciat foarte mult inițiativa de
a ține în acești ani acest șir de
conferințe de top, atât în ceea ce
privește tematica, cât și participarea la dezbateri. Pentru mine
– ca diplomat care împlinește
anul acesta 30 de ani de activitate diplomatică, dar și ca cineva
care și-a început activitatea nu
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ca diplomat, ci ca inginer, și am
reușit să le combin pe cele două
în activitățile pe care le-am avut
în cadrul Alianței Nord-Atlantice
și acum în Uniunea Europeană –
este o șansă și o onoare de a fi
conectat cu România și mai ales
cu generația tânără care manifestă acest interes și dorință de
a fi la acest cutting edge, de a
se plasa în vârful dezbaterii și al
cercetării atât în ceea ce privește
noile tehnologii, cât și în dorința
de a plasa România, prin toate
componentele ei, și politice, și
economice, și culturale, acolo

unde merită în această familie
europeană și familie transatlantică. Eu cred că inițiativele pe care
le promovați au darul de a pune
împreună resursele românești, de
a genera acest efect de cluster,
de rețea de comunicare și de idei,
și, de ce nu, de forță prin care ne
putem afirma în plan european și
în plan transatlantic. Încă o dată
mulțumiri și îmi exprim disponibilitatea de a rămâne parte din
echipă, cum se spune, și pe mai
departe.

Mă bucur foarte mult să
fiu aici. Îi felicit pe organizatori,
felicit Institutul Național de Statistică, gazda noastră, și pe dumneavoastră și invitații, cei care
suntem acum aici și, nu în ultimul
rând, juriul.
Deja am văzut, nu știam
rezultate decât la cercetare, dar

sunt bucuros să văd calitatea a
ceea ce a făcut juriul. Am venit
în seara aceasta pentru că este
vorba despre a recunoaște excelența și să știți că este important
și am vrut să fiu neapărat aici, dar
am venit să acord cu bucurie premii colegilor mei și pentru mine
este de asemenea important.

Am venit pentru că îi premiem pe
cei care în fiecare zi ne spun că
putem și cu siguranță pentru a-i
admira.
Vă mulțumesc frumos!
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Marius-Ioan Piso

Valentin Silivestru

președinte al ROSA (Agenția Spațială Română)

președinte-director general al INCD
Turbomotoare COMOTI

Premiul de Excelență pentru Implicarea
în Utilizarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic

ediția a II-a

Premiul de Excelență pentru Inovație în Cercetare
Stimat auditoriu,
Sunt bucuros și onorat să
particip la această gală de decernare a premiilor de excelență,
„Împreună Protejăm România”,
ediția a II-a, în impunătoarea
clădire, monument istoric, a Palatului Cercului Militar Național.
Cu această ocazie vreau să
adresez mulțumirile mele juriului
care mi-a acordat acest onorant
premiu. Este o mare cinste pentru mine și pentru colegii mei, din
cadrul Institutului Național de
Cercetare-dezvoltare Turbomotoare – COMOTI, să fim nominalizați printre personalitățile și companiile din România care au oferit
modele de bune practici, soluții
și idei de depășire a dificultăților
economice și sociale generate de
criza sanitară prelungită.

Sunt foarte onorat de acest
premiu care, ca să continui discursurile precedente, se cuvine
celor mai mult de 2 000 de specialiști care în România lucrează
pentru spațiu, care sunt cercetători, profesori, ingineri, militari și
pot să vă spun că lucrează bine,
avem contribuții inclusiv pentru
securitatea națională. Aș putea
iar să menționez că Institutul
pentru Științe Spațiale este cel
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mai bun institut din țară pe toate
statisticile mondiale în ultimii
câțiva ani și că ce facem, ceea ce
organizatorii au reușit să facă pe
parcursul anilor și în această seară, este ceea ce trebuie să facem
acum. Averea națională înseamnă
competență și acesta este cel mai
important lucru.
După ultimele evoluții în
lume, unde avem o pandemie,
noi trebuie să observăm că acum

apar roboții, acum apare inteligența artificială, acum apare
competiția reală, când activitățile repetitive sau monotone
nu vor mai fi neapărat apanajul
oamenilor și atunci cele care au
importanță sunt cele care creează valoare adăugată intelectuală
și aici menționez în primul rând,
pentru că e parti pris, cercetarea
științifică.
Vă mulțumesc!

Consider că acest premiu
este pentru „echipa COMOTI”,
pentru cercetătorii, pentru inginerii, pentru tehnicienii și muncitorii cu înaltă specializare care
au putut face posibilă o astfel de
realizare, și anume primul propulsor naval cu turbină cu gaze
realizat în România.
Acest grup de propulsie
naval, omologat industrial de
MApN, este rezultatul unui
ambițios program de cercetare

aplicativă, „TURBONAV”, care
s-a materializat printr-o soluție
inovativă de propulsor cu performanțe de nivel mondial.
Suntem mândri că fregatele
„Regele Ferdinand” și „Regina
Maria”, aparținând Forțelor
Navale Române, sunt în curs de
remotorizare cu propulsoarele
de marș realizate de COMOTI și
câțiva parteneri valoroși.
Și poate, nu întâmplător,
astăzi, împărtășim această bucurie în palatul mândrilor noștri
parteneri și gazde din MApN.
Așadar, cum am mai spus-o
și cu alte ocazii: aveți încredere
în cercetarea românească și în
geniul inovativ al românilor!
Avem tineri cercetători implicați serios în proiectele de cercetare, acționând cu pasiune și cu

profesionalism. Ne revine obligația de a dezvolta continuu baza
materială și dotările pentru cercetarea aplicativă și de a asigura,
într-o măsură mai mare, resurse
financiare pentru proiecte de
CD-I care oferă soluții inovative,
concrete, pentru problemele din
economia și societatea românească. În acest fel, tinerii cercetători vor rămâne în România și
vor asigura dezvoltarea viitoare a
țării noastre.
Adresez felicitări organizatorilor Galei Excelenței „Împreună
Protejăm România!”, ediția a II-a,
desfășurată sub egida Academiei
Române, a Grupului de Presă MediaUno și a Institutului Național
de Statistică, pentru realizarea
unui astfel de eveniment distins
și cu vibrație patriotică.
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Florin Marian Spătaru

prof. univ. dr. ing.

Tudor Prisecaru
președintele Senatului Universității
Politehnica București

ministrul economiei

Premiul de Excelență pentru Inovare și Creativitate
în Cercetarea Românească
Sunt foarte uimit și foarte
plăcut impresionat de acest
eveniment și cred că ar trebui
să spun câteva cuvinte legate
de activitățile derulate în ultima
perioadă în ceea ce privește
cercetarea în țară. Au apărut
aceste oportunități care sunt
foarte importante pentru noi,
fie în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, fie în ceea
ce privește Inițiativa Europeană
pentru Microelectronică IPCEI.
Și aici trebuie să vă spun că mobilizarea pe care am constatat-o
la Ministerul Cercetării și la Ministerul Economiei, a fost după
părerea mea, foarte bună, în
așa fel încât au plecat la comisie
proiectele pentru hidrogen, au
plecat proiectele pentru tehnologii avansate, pentru inteligență
artificială… În toate aceste activități, Universitatea Politehnica din
București a avut un rol deosebit
de important, constituind de
fapt liantul principal care a dus la
elaborarea planurilor respective.
Și acum să sperăm că toate aceste planuri vor contribui din plin la
relansarea activității de cercetare
în domeniile pe care le-am amin-
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tit, dar care de fapt sunt niște
linii atât de generoase, încât ele
cuprind cam întreaga paletă a
cercetării românești. Cum spunea
domnul profesor Tabără, chiar și
agricultura în momentul de față
intră în aceste planuri. Și, bineînțeles, agricultura trebuie să fie
considerată într-un mod deosebit
la noi în țară, în special cercetarea
în agricultură... În ceea ce privește proiectele de cercetare pe
care urmează să le definim, iarăși
Universitatea Politehnica are un
rol foarte important în ingineria
necesară finalizării și punerii în
funcțiune a Extreme Light Infrastructure de pe platforma de

la Măgurele, unde Politehnica
din București este un furnizor
principal de resursă umană, dar
în același timp și de posibilități
de a crea start-up-uri, spin-off-uri,
care să contribuie la durabilitatea
și sustenabilitatea proiectului
respectiv. Cam asta aș fi vrut să
spun și cred că este foarte important că organizațiile dumneavoastră s-au gândit să acorde un astfel
de premiu pentru activitatea de
cercetare. Și cred că activitatea
de cercetare ar trebui să intre în
atenție mai mult pentru viitor,
pentru că fără cercetare nu vom
putea avea dezvoltare în viitor.
Vă mulțumesc foarte mult!

Vă mulțumesc mult pentru
invitație. Mă bucur că sunt
aici alături de colegii mei din
guvern și alături de oamenii
din industrie. Cred că e un
eveniment remarcabil în condiții
de pandemie să fim aproape și
să putem să onorăm oamenii
din industrie, performanța din
industrie, pentru că economia
reprezintă cheia și reprezintă

baza întregului sistem
românesc.
Consider că aceste premii
reprezintă motivația și reprezintă
recunoașterea performanței, dar
mai mult decât atât reprezintă un
imbold pentru toți ceilalți oameni din industrie să vină alături
de guvern, să vină alături de
administrație, pentru a putea să
depășim acest moment, pentru

a putea să facem ca România să
redevină performantă, pentru a
putea să facem ca România să
utilizeze acest orizont de oportunitate pe care-l are în tranziția
pe care va trebui să o parcurgem
către o economie verde, către o
economie performantă, către o
economie digitală.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație!
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Ștefan Vuza

de la schimbările pieței și dacă
fiecare se implică real – și aici țin
să le mulțumesc!

președinte al Chimcomplex
Premiul de Excelență pentru Curajul de a Realiza
Cea mai Mare Investiție în Chimia Românească
Onorată audiență!
Mă bucur să mă aflu în această
seară de 24 ianuarie alături de dvs.
și mă onorează premiul pe care
l-am primit.

Dar cum va fi viitorul?
Noi credem că un viitor de
„10” va fi doar dacă vom investi
de „10” ori mai mult! Și dacă
până acum am dovedit că putem, prin faptul că am îndrăznit
totul, riscând totul, cred că și în
următorii 10 ani vom îndrăzni la
fel și vom investi de… 10 ori mai
mult, adică 12 750 de milioane
de lei.

O să vă întreb simplu: „Ce este
curajul?” În dicționar apare ca „forța morală de a înfrunta fără ezitare
dificultățile de orice fel”, „tărie
de caracter”, „pasiune pentru a
întreprinde ceva”.
Iar eu le-am trăit pe toate în
cei 24 de ani de carieră în antreprenoriat în chimie, ani în care toată
energia a fost canalizată spre o
singură misiune: de a construi
Compania Română de Chimie
(CRC) – o companie chimică regională puternică, integrată, care
să ofere produse vitale pentru
creșterea calității vieții, așa cum
găsim în marile țări industrializate
și care se poate realiza prin Unirea
celor mici!
Echipa noastră și-a propus ca
și în următorii 10 ani, CRC să revigoreze industria chimică din România, cu români și pentru români.
Pot face chiar și o paralelă
între Unirea Principatelor Române
sub conducerea lui Alexandru Ioan
Cuza și CRC care își propune unirea
celor 24 de combinate și fabrici
necesare închiderii lanțului de
business în chimie, din care astăzi
avem 18.
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Prezentul se încheie astăzi,
marcând că am investit până
acum 1 275 de milioane de lei
(adică mai mult de jumătate
decât toate multinaționalele din
România la un loc și aici desigur
că mă refer la partea a doua a
clasamentului lor).

Am început cu privatizarea
Chimcomplex acum aproape 24
de ani, am continuat cu Oltchim,
de unde am cumpărat activele, cu
CET Govora, Uzuc Ploiești, Caromet Caransebeș, Someș Dej, A6
Impex. Grupul are în prezent 18
companii cu peste 5 000 de angajați pe orizontală și pe verticală,
organizați pe 10 divizii de lucru!
Vom continua cu integrarea, care
va duce la recâștigarea reputației
pe care a avut-o chimia, această
industrie emblematică a României în plan european, unde era o
industrie de nota 10!
Vă asigur de toată hotărârea,
perseverența și curajul meu și al

echipei mele, formate din 74 de
manageri, de a continua și de a
atinge acest obiectiv.
Mai cred că generația actuală
de chimiști de la Chimcomplex
va fi recunoscută drept a doua
generație de aur a Chimiei românești, prin faptul că a repornit
Oltchimul și l-a făcut profitabil, a
readus speranța în Rm. Vâlcea, în
Onești și în toată țara, arătând că
românii pot prin ei înșiși. Modelul
nostru românesc este un model
de nota 10! Tot această generație
de aur a arătat deja, în doar trei
ani, că orice este posibil, dacă
munca are la bază o strategie
eficientă, dacă ne adaptăm repe-

Onorată audiență, Planul
Strategic pe următorii 10 ani
prevede un total de 2,5 miliarde
de euro investiții (adică cei
12 750 de milioane de lei amintiți)
și reprezintă cel mai mare pachet
investițional din industria chimică
din ultimii 24 de ani. Vă reamin
tesc că ambele platforme chimice
Chimcomplex și Oltchim folosesc
doar 24% din capacitățile lor și
de aici vine nevoia, dar și oportunitatea de a începe investițiile
în relansarea liniilor de produse
chimice aflate în conservare, produse pe care România le importă
acum la prețuri exagerate.
În 2022 finalizăm investițiile
la o nouă fabrică de polioli, cu
o valoare totală de 40 de milioane de euro, care ne va mări
capacitatea de producție la peste
187 000 de tone pe an. Ceea ce ne
va readuce pe locul 6 în Europa

reprezentând 10% din producția
europeană de polioli. Și, ca să fie
pe înțelesul tuturor, vă amintesc
că cel puțin 10 din cei peste 40 de
polioli produși la Chimcomplex
Rm. Vâlcea se regăsesc în orice
încăpere din țară, de la saltea,
tapițerie, mobilier, ramele tablourilor, vopseluri, lacuri de pardoseală, izolația de frigider, încălțăminte și chiar îmbrăcăminte.
Programul de investiții din
acest an mai vizează o mare
uzină de cogenerare de 2X24
MW pentru care vom investi
38 de milioane de euro, după o
tehnologie americană. Uzina va
avea cel mai mare randament din
România – peste 92%. Chimiștii și
energeticienii noștri sunt foarte
mândri. Totodată vom construi și
o uzină de trigenerare, care este
unicat în Europa, precum și alte
investiții strategice.
Și, dacă tot sărbătorim astăzi
24 ianuarie – Unirea mică, cred că
este bine să vă spun că în ultimii
10 ani am demonstrat multă
rezistență la inacțiunea celor din
aval sau amonte de noi, fie ei
privați sau autorități, dar, pas cu
pas, am reușit să-i urnim și în final
cu toții au intrat în hora noastră,
iar cu unii chiar ne-am unit!
Vrem să̆ vorbim despre Grupul CRC ca un grup de nota 10, ca
despre o centrală a chimiei, care
va atrage noi companii în grupul
său, parteneri și investitori, cu
scopul de a-și consolida rolul de
nucleu al industriei chimice din
România și reper pentru industria
cu capital românesc.

ediția a II-a

inspiră zeci de actori economici
și societatea, iar dacă noi putem
să facem acest lucru, cred că și
alții pot și, chiar dacă nu vor reuși
au datoria să încerce, pentru ca
împreună, uniți, să trecem la un
alt nivel de dezvoltare a economiei României.
Cercetătorii noștri țin să vă
reamintească că, deși chimia nu
e totul, totul vine din chimie! Iar
în completarea lor vin manageri
care vă spun: în chimie nu există
moarte, ci doar lipsă de reacție!
Vă doresc să aveți curajul
de a face ce ați visat, curajul de
a îndrăzni, căci mediocritatea
nu este un țel, iar dacă tot vă
dedicați viața unui proiect, atunci
acest proiect să fie de nota 10, să
fie Remarcabil, pentru că numai
astfel poți crea o chimie a beatitudinii cu tine și apoi cu ceilalți
din jur, după care bunăstarea ta
interioară va veni de la sine și nu
va mai fi nevoie să o inginerești!
Cei ce sunt dominați de o
minte matematică cu siguranță
că au remarcat jocul cifrelor din
speech-ul meu, unde am folosit
de 10 ori cifra 24 (ziua Unirii Mici
– sărbătorită astăzi). Ca să adaug
magie mesajului meu am folosit
de 24 de ori cifra 10.
Bineînțeles că ultimul 10 îl voi
dărui, cu drag, organizatorilor
acestei Gale de 10!
Tuturor de 10 ori vă mulțumesc!

Succesul Chimcomplex și
CRC este măsurat prin realizările
sale, dar și prin modul în care
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Laszlo Borbely

Cristian Erbașu

consilier de stat, coordonator
al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

președinte al Federația Patronatelor
Societăților din Construcții

Premiul de Excelență pentru Implicarea în Rețeaua
Europeană de Dezvoltare Durabilă

Premiul de Excelență
pentru Implicarea în Construcția de Spitale

ediția a II-a

Vă mulțumesc mult de tot.
Îmi pare rău pentru faptul că
n-am reușit să fiu acolo alături
de dumneavoastră mă obligă să
îmi cer scuze, mai ales pentru o
astfel de zi, a Unirii, când cel mai
bine este să fim împreună.

Vă mulțumesc și îmi face
mare plăcere să fiu aici. În primul
rând mulțumesc tuturor celor
care gândesc într-o Românie
sustenabilă. Și noi suntem aici
o familie mare. Aș fi putut să
primesc acest premiu la mai
multe categorii, nu neapărat
eu, ci echipa minunată cu care
lucrăm și cred că e nevoie de mai
mult profesionalism. E nevoie de
o apropiere în ceea ce privește
oamenii.
Avem o țară minunată. Avem
oameni minunați. Chiar e o zi
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specială astăzi. Noi trebuie să
punem umărul pentru o Românie
mai sustenabilă.
Cea mai mare provocare a
fost și este să avem un parteneriat cu cetățenii. Și aici, când
vorbim de dezvoltare sustenabilă, de fapt noi trebuie să luăm
decizii ca generațiile viitoare să
trăiască mai bine. Și de aceea
consider că toți cei care sunt aici,
toți cei care gândesc la fel, pot
să pună umărul pentru a avea o
țară minunată, cu oameni minunați, cu energii pozitive și care să

gândească mai mult în viitor, să
gândească într-un fel în care să
avem într-adevăr societatea pe
care o dorim.
Vă mulțumesc foarte mult,
vă mulțumesc, domnule ministru,
și mă onorează acest premiu,
după premiul ONU luat în decembrie – ONU a acordat în fiecare
an un premiu. Acest premiu nu
numai că e la fel de important, ci
ne onorează și ne obligă să facem mai mult pentru România și
pentru noi. Vă mulțumesc!

Trăim și perioade destul de
delicate, ne punem foarte multe
întrebări, acum, când după doi
ani de pandemie, după multe
probleme economice, probleme
politice, din păcate interne și
internaționale cauzate mai mult
sau mai puțin de aceasta pandemie, deja avem și probleme de
securitate destul de aproape de
țara noastră. Acest lucru cred că
ar trebui să ne facă să ne gândim
mult mai mult la unitate, la unire,
la o gândire în interes național,
pentru că, vedeți, se poate trece
de la o stare de stabilitate la o
stare de incertitudine foarte
repede. Poate acum vom realiza
că suntem într-o zonă destul de
delicată și, pe lângă probleme,
am văzut că după acest premiu
urmează premiile din energie,
domeniu care în acest moment
este subiectul cel mai important
discutat nu numai în România, ci
în întreaga lume.

Vreau să mulțumesc tuturor
celor care s-au gândit să acorde
un asemenea premiu, într-adevăr
că probabil gândul a fost în ideea
de a promova investițiile la modul general, dar anumite tipuri
de investiții, și dacă ne gândim la
spitale, evident, ne gândim direct
la oameni, ne gândim la toate
problemele prin care am trecut
în ultimii ani și mai mult ca sigur
vom trece și în următorii ani.
Înainte de a închide aș
vrea să spun că poate reușim
în perioada următoare să ne
mobilizăm și să gândim un plan
de țară prin care să reușim să ne
stabilim prioritățile în perioada

următoare, pentru că, de fiecare
dată când am început ceva în
ultimii 30 de ani, ne-am străduit
parcă să îl schimbăm cât se poate
de repede, chiar dacă el era
foarte bun, numai pentru că el
era promovat de un concurent
sau de o opoziție politică. Poate
că acum toți vom reuși să ne
adunăm și să stabilim un astfel
de plan de țară care să ne dea
reperele principale pe perioada
următoare.
Încă o dată mulțumesc
tuturor și sper să ne întâlnim în
viitor într-o situație generală mult
mai favorabilă.
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Silvia Vlăsceanu

Ion Sterian

director executiv al HENRO

director general al TRANSGAZ
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Premiul de Excelență pentru Vocația Marilor Proiecte
pentru Siguranța Națională a României

Mulțumesc pentru invitație și
salut întreaga audiență. Voi oferi
premii în numele organizatorilor
și mulțumesc juriului pentru cei
selectați, câțiva dintre reprezentanții sectorului energetic – toți
sunt de nota 10, dacă tot vorbim
de nota 10, și toți au contribuit
la protejarea și susțin protejarea
României în continuare, am dovedit-o în numeroase ocazii, nu
doar în ultimii doi ani. În numele
lor pot să vă asigur că sectorul
energetic întotdeauna va susține
și va proteja România, chiar dacă
părerile în această perioadă sunt
împărțite.
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Vă mulțumesc pentru onoarea deosebită de a fi inclus în
rândul personalităților pe care juriul dumneavoastră, compus din
nume sonore, a decis să le onoreze cu premiul de excelență. Gala
de Excelență pe care o organizați
într-o zi marcantă pentru istoria
țării noastre, Ziua Unirii Principatelor Române, vine într-un
moment deosebit de oportun
pentru România și pentru timpurile pe care le traversăm. Avem
nevoie de repere și de ancore
în jurul cărora să ne unim, să ne
strângem, să ne adunăm energiile si competențele, iar demersul

dumneavoastră ne oferă exact
acele ancore și repere. Transgaz
s-a aflat mereu în tranșee, alături
de acei români curajoși și vizionari care au lucrat și lucrează în
liniște pentru a asigura viitorul
mai bun al nostru, al tuturor, și va
continua să-și ducă la îndeplinire
această misiune onorantă pe care
și-a asumat-o, de a asigura securitatea și funcționarea optimă
a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale, asigurând
alimentarea cu gaze naturale a
comunităților locale și a industriei
românești. În numele meu și al
tuturor angajaților Transgaz, vă

mulțumesc pentru onoarea de a
primi acest Premiu de Excelență
și vă asigur că vom continua să
fim la fel de serioși, profesioniști
și responsabili! Cu respect pentru
demersul dumneavoastră!
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Vasile Cârstea

Ciprian Păltineanu

director general al DEPOGAZ Ploiești

director general al INSPET Ploiești

Premiul de Excelență pentru Viziune și Echilibru Managerial

Premiul de Excelență pentru
Contribuția Majoră la Construcția BRUA
Sunt onorat să primesc
Premiul de Excelență, dar mai important este să spun că primesc
această recunoaștere în numele
întregii echipe INSPET.
INSPET S.A. – suntem o
companie românească, suntem
un lider cu îndelungată tradiție și
experiență în industria de specialitate, în infrastructura energetică
de petrol și gaze. De-a lungul
celor peste 30 ani de activitate
ca societate independentă în
proprietate privată, am realizat
peste 250 de lucrări complexe, de
interes strategic. Suntem mândri
de aceste realizări și conștienți
că putem promova România prin
tot ceea ce facem, zi de zi.

Sunt directorul general al
Depogaz Ploiești, cu o activitate
de 38 de ani în domeniul gazelor,
al exploatării și al depozitării.
Proiectele noastre care urmează a fi dezvoltate vor continua
astfel încât să asigure securitatea
energetică a României. După
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cum știți, la această oră România se bazează pe o capacitate
de înmagazinare de 3 miliarde
de metri cubi de gaze, noi, prin
proiectele pe care le avem în
dezvoltare, sperăm ca în anul
2025 să ajungem la 4 miliarde
două sute – 4 miliarde jumă-

tate, astfel încât să asigurăm
siguranța energetică a României
și independența din punct de
vedere al aprovizionării cu gaze.
Vom depune toate eforturile și
avem capacitatea profesională
de a putea duce proiectele la bun
sfârșit. Vă mulțumesc!

Construcțiile ne definesc și
când spun acest fapt mă refer la
construcția a peste 40 de stații
de comprimare și uscare gaze
naturale, peste 4000 de kilometri
de conducte magistrale pentru
transportul gazului natural, al
țițeiului şi al altor produse petroliere, la proiectul BRUA, la subtraversări ale fluviului Dunărea și
râului Prut în proiecte integrate
de Interconectări ale sistemelor
de transport gaze – și enumerarea poate continua cu multe alte
realizări de infrastructură energetică și construcții industriale.

Spunem întotdeauna, dar mai ales,
demonstrăm de fiecare dată că misiunea
noastră este să livrăm
excelență pe toate
palierele proiectelor
realizate: impact economico-social, calitate,
termene de execuție,
securitate a muncii și
respectarea mediului
înconjurător. În acest
sens, ne aliniem strategia de dezvoltare a
companiei noastre la
trendurile europene și mondiale
cu adresabilitate directă către
tot ce ține de neutralitatea
climatică, grija față de mediu,
economia circulară, sursele de
energie ale viitorului. Suntem
afiliați asociațiilor profesionale și
grupurilor industriale de profil,
dar și Alianței Europene pentru
Hidrogen Curat și Pactului Climatic European (inițiativă ce face
parte din Pactul Verde European
/ Green Deal, susținut de Comisia Europeană).
Privim cu încredere la viitor, cu toate provocările, dar
și cu oportunitățile acestuia și
vă asigurăm că vom rămâne în
continuare „Constructorul de
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care aveți nevoie”, fiind hotărâți
să generăm în mod sustenabil
plusvaloare domeniului nostru
de activitate, economiei locale
a județului Prahova și implicit
economiei naționale.
Felicitări Grupului de Presă
MediaUno pentru realizarea
Galei „Împreună Protejăm România”, Institutului Român de
Statistică și Academiei Române.
Apreciem desfășurarea acestui
eveniment în contextul actual și
îi felicităm pe toți participanții
pentru realizările lor și pentru
contribuția la promovarea valorilor ce construiesc o Românie
stabilă și mai prosperă – profesionalism, viziune pe termen lung,
puternic mindset de învingători.
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Ștefan Gadola

Constantin Vasilescu

președinte al Consiliului
de Administrație EnergoBit

președinte executiv al UGIR-1903

Premiul de Excelență pentru Consecvență și Creativitate

Premiul de Excelență pentru Susținerea
Mediului de Afaceri Românesc
Îmi pare foarte rău că nu pot
fi prezent în această seară alături
de dumneavoastră la această mare
sărbătoare, onorantă pentru toți
participanții și pentru toți laureații.
Distinși membri ai juriului,
stimați organizatori ai Galei de
Excelență, doamnelor și domnilor
participanți,
La mulți ani, România! Unirea
este Puterea!
Felicitări tuturor participanților la Ediția a II-a a Galei „Împreună
Protejăm România”!
Felicitări organizatorilor
Galei și ai tuturor evenimentelor
„Împreună Protejăm România”,
în primul rând Grupului de Presă
MediaUno, Institutului Național de
Statistică și Academiei Române,
care și-au propus să unească într-o
valoroasă „sinteză’’ viziunea
specialiștilor din mai multe
sectoare de activitate.

Îmi pare nespus de rău că
nu am reușit să fiu prezent în
seara aceasta la București. Vă
mulțumesc mult pentru premiul
acordat și aș dori să aduc mulțumiri celor care au fost lângă
mine și m-au sprijinit în toată
activitatea mea profesională.
Spun asta deoarece știu că o
stare de recunoștință întotdeau-
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na te ajută să primești și mai mult
decât ai primit. Premiul de astăzi
înseamnă pentru mine o bucurie,
o onoare și o împlinire pentru
strădania mea de ani de zile de a
face lucruri bine făcute, spun eu,
în folosul acelora care folosesc
energia electrică. Vă transmit
multe felicitări pentru evenimentul organizat chiar de Ziua Unirii,

o sărbătoare care mă emoționează, cu atât mai mult cu cât am
primit și acest premiu. Dăruirea
de care ați dat dovadă pentru
realizarea acestui eveniment, în
această perioadă atât de curioasă, este dovada cea mai evidentă
a unei munci asidue pentru care
doresc să vă felicit și să vă urez
mult succes! Felicitări!
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Ați reușit să construiți, printr-un efort comun cu oameni
curajoși și patrioți, noi punți de comunicare și să concentrați printr-o
„inițiativă notabilă’’ toate datele
necesare unei Strategii Naționale
de Dezvoltare Economică și Socială a României (care încă lipsește
României pentru viitorii ani 20222030-2050).

A construi și a proteja România a fost și este țelul unui lung șir
de generații și admirabili patrioți
din toate sferele de activitate,
care au acționat cu credința în
viitorul României, indiferent de
dificultățile timpului și de crizele
economice, politice, sociale sau
sanitare. Uniunea Generală a
Industriașilor din România (UGIR1903) este prima organizație patronală din România și din Europa
Continentală care și-a propus încă
de la înființarea sa pe 27 ianuarie
1903 (119 ani!) dezvoltarea și modernizarea economico-socială a
României și atragerea în această
acțiune a celor mai proeminente
personalități ale vremurilor din
Industrie, Finanțe, Învățământ și
Servicii Publice.
Sunt onorat și vă mulțumesc,
în numele acestei organizații istorice, pentru Premiul de Excelență
acordat și în primul rând pentru
posibilitatea de a face cunoscute
public obiectivele și așteptările
Uniunii Generale a Industriașilor
din România, pentru dezvoltarea
și protejarea economico-socială a
României – prezente și viitoare.

anul 1938, privind necesitatea
dezvoltării industriale a României, citez: „Am credința că adevărata așezare a unei țări în relațiile
de putere care guvernează această lume se bazează pe INDUSTRIE. Popoarele care nu pot avea
un destin industrial nu pot avea
nici un Destin. Dezvoltarea prin
«Noi înșine» să fie la baza acțiunii
noastre.’’
Vă mulțumesc tuturor încă o
dată pentru Premiul de Excelență
acordat și felicitări tuturor laureaților și participanților la această
sărbătoare de 24 Ianuarie – Ziua
Unirii și Gala de Excelență!

Închei cu un citat magistral și
actual al academicianului Victor
Slăvescu- fost ministru de finanțe
și președinte al UGIR-1903, din
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Adrian-Ionuț Chesnoiu
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale

vremuri complicate și, alături de
armată, industrie, de educație,
de celelalte sectoare vitale ale
României, este important să nu
uităm că împreună suntem mai
puternici și trebuie să avem un
deziderat, acela de a proteja în
continuare România și a-i proteja
în continuare pe români. Încă o
dată mulțumesc, îi felicit pe toți
premiații acestei gale, îi felicit pe
cei care participă la acest eveniment și, nu în ultimul rând, felicit
Institutul Național de Statistică,
Grupul MediaUno și Academia
Română pentru acest parteneriat extraordinar în a organiza a
doua ediție a Galei „Împreună
Protejăm România”. Mulțumesc
frumos și aștept cu nerăbdare să
acord premiile, cred că și cei care
trebuie să le primească sunt nerăbdători să intre în posesia lor.

Dacă-mi permiteți câteva
cuvinte la încheiere, pentru că
am făcut așa o scurtă trecere în
revistă a agriculturii din România,
pornind de la cercetarea agricolă
la academicianul Hera, la cei care
slujesc practic în agricultură și își
depun tot efortul pentru a-i face
bine acestui domeniul important.

Mulțumesc frumos pentru
invitație! E o plăcere deosebită
pentru mine să văd că organizatorii acestei frumoase și importante gale au inclus agricultura
între sectoarele vitale care protejează România. Așa cum foarte
bine v-ați ales tematica acestei
gale într-o zi extraordinară pentru istoria noastră ca națiune,
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împreună putem să protejăm
România. Și mă bucur enorm că
agricultura face parte din sectoarele extraordinare care contribuie la protejarea României. Am
văzut lista cu personalitățile pe
care juriul a ales să le premieze, o
listă cu oameni extraordinari, fie
că sunt cercetători, antreprenori
sau persoane angajate în admi-

nistrația publică din domeniul
agricol, cu toții contribuie la acest
demers important de a asigura
împreună protejarea României.
Eu aș vrea să le transmit cu acest
prilej, de la această gală, un salut
cald tuturor fermierilor români,
tuturor celor care activează în
cercetarea românească și în
domeniul agricol, pentru că trăim

ediția a II-a

minte doar un singur lucru legat
de importanța agriculturii în
ceea ce înseamnă istoria noastră
națională și cred că ne aducem
cu toții aminte că nu ar fi existat
nici industrie și poate nici ceea ce
este România astăzi dacă nu ar
fi existat agricultura. Închei doar
printr-un mic elogiu adus domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care
la o întâlnire cu fermierii și cu
agricultorii din județul Romanați,
într-o vizită pentru inaugurarea
Grădinii de vară în 1861 la Caracal,
capitala de pe atunci a județului
Romanați și un important județ
agrar, a luat decizia, la rugămintea a 37 de fermieri, să înființeze
un port la Dunăre care astăzi este
Corabia. Iată că fermierii români
au existat și au reușit să contribuie la ce înseamnă România astăzi
și ne-au lăsat această moștenire,
de a duce mai departe această
importantă și vitală ramură a
economiei românești.
Mulțumesc frumos organizatorilor, le mulțumesc celor care
au fost astăzi prezenți și sper
să ne ajute bunul Dumnezeu să
continuăm să iubim și să protejăm împreună România. Doamne
ajută!

Juriul a ales să premieze un
tânăr care-și pune efortul în absorbția fondurilor europene din
agricultură, absorbție care trebuie să o spun cu mândrie că se
ridică în aproape fiecare exercițiu
bugetar la peste 95% grad de absorbție și este unul dintre sectoarele premiante în absorbția fondurilor europene. Din discursurile
celor care astăzi au luat cuvântul
și au primit premii, mi-a rămas în
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prof. univ. emerit dr. ing. dr. h.c.

Valeriu Tabără
președinte al Academiei de Științe Agricole și
Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești”
Premiul de Excelență
pentru Contribuția la Dezvoltarea Agriculturii Românești

Media Group. La aceasta se
adaugă și faptul că prestigioasa
manifestare se desfășoară
într-o locație excepțională, Sala
de Marmură a Cercului Militar
Național, într-o celebră zi,
care marchează fundamental
istoria noastră, 24 ianuarie
1859, când a avut loc Unirea
Principatelor Române, Moldova
și Țara Românească, moment în
care s-au pus bazele integrării
spațiului românesc și a poporului
român, două din cele trei
elemente esențiale ale statului
național. Este ziua când în istoria
noastră își face intrarea cu glorie
domnitorul Alexandru Ioan Cuza
– unul dintre cei mai mari oameni
politici pe care i-a avut neamul
românesc.
Cele evidențiate mai sus
trebuie marcate și cu perioada
de excepție a istoriei noastre
de acum, cea a bilanțului unor
centenare care marchează
momente fundamentale ale
împlinirii și devenirii noastre ca
țară și popor. Bilanțul ar fi trebuit
făcut cu mai multă profunzime,
deoarece se finalizează un
proiect complex de țară, care
s-a realizat într-un secol, prin
momente care împreună au dus
la desăvârșirea statului național
român. Amintesc aici doar
câteva:

Domnule Ministru, doamnă
consilier prezidențial, domnilor
miniștri, domnilor generali,
doamnelor și domnilor profesori,
onorată asistență,
Vă mărturisesc că acest
moment este unul deosebit de
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emoționant pentru mine. Să
primești într-o gală națională o
distincție care este rezultatul
votului unei comisii naționale
formate din personalități atât
de prestigioase precum cele
care ne-au selectat pe noi, cei

onorați în această zi cu distincția
„Împreună Protejăm România”,
nu este puțin, cu atât mai mult cu
cât această prestigioasă gală se
desfășoară sub tutela Academiei
Române, a Institutului Național
de Statistică și a MediaUno

Centenarul intrării României
în marele război (2016)
Centenarul marilor bătălii și
victorii ale armatei române de la
Mărășești, Mărăști și Oituz (2017)
Centenarul Marii Uniri (2018)
Centenarul marilor reforme,
agrară-rurală și electorală (2021,
2022)
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Centenarul Marii Încoronări
de la Alba Iulia pentru Regele și
Regina României Mari (2022)
Centenarul Constituției
României Mari (2023)

Nu sunt nici pe departe rezolvate, fiind nevoie în continuare de
eforturi mari pentru a le aduce la
un nivel de normalitate, dar mai
ales la un nivel de performanță.

Este o perioadă în care România ar fi trebuit să se afle într-o
analiză de bilanț al acțiunilor și
rezultatelor obținute. Să fie preocupată de lansarea unor proiecte
majore absolut necesare pentru
evoluția spre performanță națională, a țării și poporului român
pentru viitorii 100 de ani.

Nu trebuie să uităm niciodată că poporul român este un
popor cu specificitate rurală, și
nu urbană, că satul românesc, cu
toate valorile sale, a dat și încă
dă identitatea majoră poporului
român, identitate care trebuie
protejată și dezvoltată.

Trebuie să recunosc că momentul în care mi se acordă acest
valoros trofeu mă determină să
mă simt extrem de onorat. Mă
întreb însă dacă am făcut tot ce
se putea pentru a merita distincția acordată. Oare am făcut de
ajuns pentru a primi o astfel de
distincție pe care o consider ca o
răsplată pentru ceea ce am făcut
și fac pentru domeniile în care-mi
desfășor activitatea de o viață:
agricultura României, învățământul superior agronomic și cercetarea științifică agricolă din România. Distincția pe care o primesc
astăzi, acordată de prestigioasa
comisie, mă onorează pe mine,
personal, dar mai ales domeniile
în care am lucrat și, se pare, am
performat.

Acordarea distincției „Împreună Protejăm România” este o
mare cinste și îmi oferă un moment deosebit de fericit, azi 24
ianuarie 2022.
Vă mulțumesc tuturor celor
care m-ați nominalizat pentru
a primi distincția care mă onorează!

Distincția pe care o primesc
în această zi specială este și o
recompensă pentru lupta continuă pentru afirmarea și mai ales
pentru obținerea performanței în
agricultură și cercetarea științifică agricolă românească.
Nu pot să nu spun că în sistemul agroalimentar românesc și în
cercetarea științifică agricolă au
fost rezolvate toate problemele.
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Janusz Wojciechowski

comisarul european pentru agricultură
Premiul de Excelență pentru Susținerea Dezvoltării
Agriculturii Românești

Discurs de acceptare a premiului:
Roberto Berutti, membru al Cabinetului
Bună seara! – acestea sunt
singurele cuvinte pe care le știu
în română.
Mai întâi, doresc să vă prezint scuzele domnului comisar
Wojciechowski, care nu a putut
participa personal la această
foarte importantă gală de nominalizări. M-a rugat pe mine să vă
transmit gândurile dumnealui.
În primul rând, multe mulțumiri, din adâncul sufletului,
din partea dumnealui, pentru
această importantă nominalizare
și de asemenea multe mulțumiri
pentru munca depusă de dumneavoastră pentru a crea această
agora foarte utilă, care reunește
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toți marii gânditori și toate personalitățile de seamă.
Știm cu toții cât a fost de
complicată situația în ultimii doi
ani și, din acest motiv, mai mult
decât oricând, având în vedere
condițiile din prezent, pot afirma
că ați făcut o treabă excelentă.
Așa cum afirma ministrul
agriculturii, agricultura este
un sector strategic deosebit
de important, așa că vă rog să
primiți, din partea domnului
comisar Wojciechowski,
mulțumiri călduroase pentru
modul în care ați pus în valoare
agricultura până acum.
Vă asigurăm că, la nivelul

Uniunii Europene, ne pasă cu
adevărat de fiecare componentă
a acestui sector și ne vom strădui
și vom face tot ce putem să îl
susținem.
Vă mulțumim pentru eforturile depuse în ultima perioadă;
sunt sigur că munca dumneavoastră nu aduce valoare adăugată doar României, ci întregii
Europe.
Repet, mulțumim mult pentru această nominalizare, suntem
deosebit de recunoscători și
onorați să luăm parte la discuții
și ne exprimăm disponibilitatea
noastră și pe viitor.
Încă o dată, multe mulțumiri!
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academician Cristian Hera
Premiul de Excelență pentru
O Viață în Slujba Agriculturii Românești

Vă rog să-mi îngăduiți,
distinși participanți, să exprim
respectuoase mulțumiri Grupului
de Presă MediaUno și Institutului
Național de Statistică pentru
amabila invitație de a participa
la cea de-a doua ediție a Galei
Excelenței „Împreună Protejăm
România”.
Apreciez că tema aleasă este
de mare importanță pentru prezentul și, mai ales, pentru viitorul
României.
Sunt onorat că prestigioșii
membri ai juriului pentru acordarea premiilor, cu mulți dintre care
am colaborat de-a lungul anilor,
m-au inclus pe lista premiaților.
În ceea ce mă privește, consider, fără rezerve, ca resursele
naturale ale unei națiuni contribuie hotărâtor la viitorul prosper
al acesteia, când sunt minuțios
cercetate, cunoscute și valorificate eficient și sustenabil.
Din cei 88 de ani de viață,
65 i-am dedicat studiului solului,
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stratului de la suprafață, mai
exact cunoașterii fertilității acestuia, fertilitate care asigură, în
funcție de potențial, producții
sigure, stabile și performante,
care pot determina securitatea
și siguranța alimentară, „pâinea
cea de toate zilele a omenilor și
a omenirii”, contribuind astfel la
liniște socială la nivel național și
global.
De aceea consider solul un
adevărat tezaur natural, fereastră pentru trecut, revelator pentru prezent, speranță și lumină
pentru viitor.
Iată de ce susțin cu fermitate
că avem datoria să nu precupețim nici un efort pentru a proteja,
apăra și păstra integritatea teri-

torială a pământului românesc,
protejând astfel România.
O țară care nu respectă
cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, Executivul și
Legislativul neasigurând condițiile necesare eficientizării acesteia,
riscă să devină tributară „importului de știință”, știință care de
multe ori nu aduce „roadele”
dorite, nefiind specifică și adaptată condițiilor de climă și sol ale
României.
Importul de produse agroalimentare, import dominant în
bilanțul comerțului cu produse
alimentare, va conduce la mișcări
sociale de amploare, la diminuarea substanțială a contribuției
agriculturii la PIB.
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Monalisa Ungureanu

Veronica Țaran Baciu

CEO Agrii România

director general al Agenției Naționale
a Zonei Montane

Premiul de Excelență pentru Implicarea în Dezvoltarea
Sectorului Ferme în Agricultura Românească
Sunt deosebit de onorată să
primesc acest premiu din partea
domnului ministru și din partea
distinsului juriu. E un moment
special pentru mine, pentru că
anul acesta eu fac 25 de ani de
când am absolvit Academia de
Studii Economice. Am absolvit
Facultatea de Management și
am avut ocazia să lucrez de-a
lungul acestei perioade cu antreprenori români și am toată
cariera de până acum dedicată
agribusinessului. Este un lucru
extraordinar și este un prilej
pentru mine să dedic acest premiu colegilor mei din compania
Agrii România și celor 8 000 de
fermieri cu care noi lucrăm și cu
care am reușit să facem lucruri
extraordinare în ultimii cinci ani.
Vreau să vă spun că reprezint o
companie internațională care în
România aduce un concept nou,
acela de a dezvolta fermierul român, de a transmite către acesta
know-how, practic noi nu vindem produse pentru agricultură,
noi vindem știință. Noi încercăm
să dezvoltăm, pentru că noi nu
vrem să facem o agricultură de
10, noi vrem să facem o agricultură de milioane de tone, care
să rămână în țara noastră. Și,
pentru că mai devreme vorbeam
despre industrie, trebuie să ne
spună domnul ministru că agri-
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cultura are nevoie și de industrie, are nevoie de chimie, are
nevoie de industria care să ne
asigure instalații și echipamente
pentru irigat, avem nevoie de
infrastructură, pentru că produsele agricole trebuie să ajungă la
timp la fermierul român. Și avem
nevoie de foarte multă știință,
inovație tehnică care să ajute fermierul român să se dezvolte. Și
credem cu tărie – și v-o spun din
experiența și din interacțiunea
pe care o am cu fermierii noștri –
că avem niște oameni pasionați,
avem un sol fertil, avem tot ce
ne trebuie... trebuie să rămânem
uniți și să promovăm interesele
României, pentru ca numai așa
putem să aducem agricultura de
milioane.

ediția a II-a

Premiul de Excelență pentru Promovarea Brandului
‚‚Produs Montan”

Împreună protejăm România!
Aceasta este misiunea noastră, a
fiecăruia dintre noi, să ne protejăm țara și împreună să contribuim la dezvoltarea ei.
Stimați organizatori, Agenția Națională a Zonei Montane
vă mulțumește că ați ales-o ca
partener instituțional și pentru
faptul că suntem prezenți într-un

asemenea proiect măreț.
De asemenea, vă sunt recunoscătoare pentru premiul
acordat și pentru că mi-ați dat
posibilitatea de a aduce în atenția dumneavoastră și în atenția
unor oameni excepționali, zona
montană.
În calitate de reprezentant al
Ministerului Agriculturii și Dezvol-

tării Rurale și al Agenției Naționale a Zonei Montane, vă rog să
consumați produse montane.
Produsele montane sunt
strict produse românești și doar
noi putem contribui la creșterea
producției românești.
Vă mulțumesc și nu uitați:
susțineți producția românească!
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Horațiu Oliviu Buzgău

senator Nicoleta

CEO & Fondator Holiv Ecoplant

Premiul de Excelență pentru Implicare în Conștientizarea
Nevoilor Speciale ale Bolnavilor și Supraviețuitorilor de Cancer

Premiul de Excelență pentru Utilizarea Fondurilor Europene
pentru Noua Generație a Agriculturii

Stimată doamnă consilier
prezidențial, onorați membri ai
Parlamentului și ai Guvernului,
distinși membri ai juriului, stimați
invitați, înainte de toate permiteți-mi să vă salut cu respect și să
vă mulțumesc pentru invitația pe
care mi-ați lansat-o și totodată
trebuie să vă mărturisesc faptul că
mă simt deosebit de onorat să fiu
astăzi alături de dumneavoastră,
într-o zi emblematică pentru istoria
noastră, o zi în care marcăm 163
de ani de la Mica Unire, 163 de ani
de la momentul în care s-au făcut
primii pași spre ceea ce numim
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astăzi România. Acest eveniment
important se leagă de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza care, referitor
la Unire, afirma: „Unirea e singura
stare politică ce putea să asigure
viitorului nostru și să asigure a da
țării coorganizarea ce o așteaptă
de atât de mult timp”. Vorbe alese,
a căror tărie și a căror importanță
o putem găsi și în ziua de astăzi,
îndemnându-ne spre unitate,
spre coeziune, spre parteneriat,
ca ulterior să putem vorbi despre
prosperitatea și progresul de care
cu toții avem nevoie.
Vă mulțumesc foarte frumos

pentru premiul pe care mi l-ați
acordat și trebuie să menționez
faptul că, dincolo de recunoașterea pe care am primit-o prin acest
premiu, a eforturilor depuse de-a
lungul anilor, în special în perioada
pandemiei, pentru mine reprezintă
și un stimulent incontestabil spre
a-mi depăși limitele prin inovare,
creativitate și integritate. Nu în
ultimul rând, vă rog, în fiecare clipă
și în fiecare moment să vă gândiți
că avem o obligație morală ca
împreună să protejăm România.
La mulți ani, România! La mulți ani
tuturor! Vă mulțumesc!

Doamnă consilier prezidențial, stimați colegi parlamentari,
domnilor miniștri, Excelențele
Voastre domnilor ambasadori,
domnilor generali, doamnelor și
domnilor, vă felicit pentru organizarea acestei Gale de Excelență,
sunt extrem de onorată că mă
număr printre cei ale căror eforturi și contribuții sunt recunoscute de către distinsul juriu. Dedic
acest premiu românilor care
luptă astăzi cu cancerul, celor
care au reușit să câștige această
bătălie și, nu în ultimul rând,
medicilor români, fără dedicația
cărora miracolul supraviețuirii
nu este posibil. Ei sunt adevărații
eroi. Ei trebuie să fie premiați

Pauliuc

în fiecare clipă, cu fiecare prilej.
Lupta împotriva cancerului nu
este o luptă pe care să o duci
de unul singur. Este o luptă de
echipă, în care ai nevoie de cele
mai noi și eficiente tratamente
pentru însănătoșirea fizică, dar
și de sprijin, încurajare, suport
din punct de vedere psihic, emoțional. De aceea, am inițiat un
proiect de lege prin care bolnavii
de cancer și aparținătorii acestora vor beneficia de consiliere
psihologică. În același timp, sunt
și inițiatoarea Legii Zilei supraviețuitorilor de cancer, zi pe care o
vom sărbători începând din acest
an în prima duminică a lunii iunie.
Lupta cu cancerul nu se termină

când boala intră în remisie, vă
spun din proprie experiență, învingi cancerul prin modul în care
trăiești, prin motivele pentru care
trăiești, prin obiectivele pentru
care trăiești. Iată unul dintre principalele mele obiective, și anume
să conving cât mai mulți oameni
puternici, curajoși și perseverenți,
așa cum sunteți dumneavoastră,
să ne fie parteneri în lupta împotriva acestei crâncene maladii a
lumii moderne. Încă o dată, sunt
onorată și vă mulțumesc! Și n-aș
vrea să închei această intervenție
fără să le spun tuturor românilor
care simt românește: La mulți
ani, în această zi!
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Alis Grasu

dr.
manager general al Serviciului de Ambulanță
București-Ilfov
Premiul de Excelență pentru Management în Domeniul
Medical
Mulțumesc trustului de presă
MediaUno pentru acest premiu,
dar acest premiu nu mi se cuvine mie, managerul Serviciului
de Ambulanță București-Ilfov,
dr. Alis Grasu, ci unei echipe,
minunata echipă a Serviciului de
Ambulanță București-Ilfov. Profesioniști, empatici, oameni adevărați, care, dacă mai era nevoie,
în ultimii doi ani au dovedit încă
o dată că pot renunța la concedii, că pot renunța la sărbători,
că renunță la timp petrecut cu
familiile lor pentru a dedica pricepere, profesionalism și timpul lor
oamenilor, semenilor noștri aflați
în suferință. Fără această echipă
n-aș putea să fiu astăzi aici, n-aș
fi lângă dumneavoastră și nu aș
primi această minunată distincție.
Vă doresc tuturor un an bun, un
an cu mult noroc, cu prietenie și
categoric fără pandemie. La mulți
ani tuturor românilor! La mulți
ani, România!
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colonel dr.

ediția a II-a

Valeriu Gheorghiță

președinte al CNCAV
Premiul de Excelență pentru Rolul Determinant
în Combaterea Pandemiei

Doamnă consilier prezidențial, domnilor miniștri, domnule
președinte al Institutului Național de Statistică, vă mulțumesc
foarte mult pentru onoarea de a
fi nominalizat astăzi printre laureații acestei Gale de Excelență
„Împreună Protejăm România”!
Pot să vă spun că deviza noastră,
a Comitetului de Vaccinare, este
„Împreună învingem pandemia”
și îmi doresc din tot sufletul ca în
acest an să putem spune cu toții
„Împreună am învins pandemia”.
Este o seară extrem de încărcată
din punct de vedere istoric și

simbolic pentru România, astăzi,
24 ianuarie, când se împlinesc 163
de ani de la Unirea Principatelor
Române sub sceptrul aceluiași
domnitor, Alexandru Ioan Cuza,
și pot să vă spun că activitatea
mea ca medic în domeniul medicinei militare se leagă de activitatea aceluiași domnitor, Alexandru
Ioan Cuza, care pe 21 august 1862
semna Înaltul Decret de înființare
a Corpului Ofițerilor Sanitari. Ca
atare, anul acesta se împlinesc
160 de ani de la înființarea medicinei militare. Mai mult decât
atât, pot să vă spun că am înțeles
încă de la bun început, cu onoare
și cu responsabilitate, încrederea
care ne-a fost acordată în organizarea campaniei de vaccinare,
poate unul dintre cele mai importante proiecte ale României,
într-un moment atât de critic
pentru sănătatea noastră, pentru
sănătatea cetățenilor întregii
planete. Mulți și-au pus speranțele în acest proiect, poate puțini
au crezut în el, dar noi, împreună
cu colegii mei, împreună cu toți
partenerii instituționali, mare
parte dintre dumnealor se află astăzi aici, am reușit să dăm posibilitatea oamenilor să se vaccineze.
Iar pentru noi, o singură viață
salvată, un singur deces evitat
reprezintă un succes. Am reușit

împreună cu colegii mei, prin
muncă, prin profesionalism, prin
seriozitate, prin transparență și
onestitate, să punem la punct un
sistem, aproape de la zero, prin
care mai mult de 8 milioane de
români și-au găsit posibilitatea
și locul să poată să beneficieze
de vaccinare. Eu vă mulțumesc
foarte mult încă o dată pentru
toată colaborarea, pentru apreciere, acest premiu important
ne onorează, ne motivează și ne
responsabilizează pentru a continua activitatea noastră pe mai
departe. Mulțumesc foarte mult
și Grupului de Presă MediaUno,
Institutului Național de Statistică
și Academiei Române pentru
excelenta organizare. Vă doresc
tuturor să rămânem sănătoși și să
ne revedem cu bine! Mulțumesc
foarte mult!
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prof. univ. dr.

Daniel Coriu

prof. univ. dr.

ediția a II-a

Cătălina Poiană

președinte al Colegiului Medicilor din România

președinte al Colegiului Medicilor din București

Premiul de Excelență pentru Soluții Inovatoare
de Tratament și Prevenție

Premiul de Excelență pentru Contribuția
la Dezvoltarea Școlii Românești de Endocrinologie

Stimată doamnă consilier
prezidențial, domnilor miniștri,
domnule rector al UMF „Carol
Davila”, domnilor profesori,
onorat auditoriu, sunt deosebit
de onorat de primirea acestui
premiu de excelență. Mulțumesc
MediaUno, mulțumesc Institutului Național de Statistică pentru
acordarea acestui Premiu de
Excelență. De fapt, acest premiu
aparține celor 55 000 de medici ai
României. Aparține celor câteva
mii de medici aflați permanent
sub presiune, în prima linie.
Această pandemie ne-a demonstrat că o societate modernă are
nevoie de un corp medical puternic, de un corp medical capabil
să facă față oricăror provocări.
Pentru aceasta este nevoie de
responsabilitate și încredere. Vă
mulțumesc foarte mult!
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Stimată doamnă consilier
prezidențial, doamnelor și domnilor, distinși invitați, domnule
rector, domnilor miniștri, sunt
extrem de emoționată, în primul
rând vreau să îmi exprim regretul
de a nu fi putut participa fizic la
acest deosebit eveniment, organizat într-o zi de mare sărbătoare, cu înaltă semnificație pentru
toți românii cărora vreau să le
spun cu această ocazie „La mulți
ani!”. Vreau să le mulțumesc distinșilor membri ai juriului pentru
acest premiu și pentru că mi-au
oferit oportunitatea de a fi printre laureații Galei de Excelență
„Împreună Protejăm România”,

aflată la cea de-a doua ediție,
ocazie cu care vreau să-i felicit
pe organizatori pentru că aduc în
peisajul românesc și asemenea
evenimente, și le mulțumesc și
lor pentru acest premiu, care
este deosebit de onorant pentru
mine. Este un premiu care, alături
de întreaga conducere a Societății Românești de Endocrinologie,
mă responsabilizează pentru
a duce mai departe activitatea
Societății Românești de Endocrinologie și, totodată, alături de
echipa care conduce Colegiul Medicilor din București, pentru a fi
alături de cei 16 000 de medici din
București, cărora cu această oca-

zie vreau să le mulțumesc pentru
tot efortul depus de-a lungul
celor doi ani. Vreau să vă asigur
că noi, endocrinologii, cărora le
dedic acest Premiu de Excelență,
vom fi alături de pacienții noștri
și vom asigura în continuare, prin
Societatea Românească de Endocrinologie, pregătirea tinerei
generații de endocrinologi, care
vor duce mai departe activitatea
acestei societăți, rămânând la
înălțimea predecesorilor acesteia
și a priorităților mondiale pe care
endocrinologia românească le-a
avut.
Vă mulțumesc foarte mult!
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prof. univ. dr.

ediția a II-a

Eduard Apetrei

Președinte al Societății Române de Cardiologie,
șef al Clinicii de Cardiologie – Institutul de
Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Fundeni

prof. univ. dr.
Medic primar cardiolog, Doctor Honoris Causa
al Universității de Medicină „Gr. T. Popa”
Iași, fost președinte al Societății Române de
Cardiologie, membru al Academiei de Științe
Medicale

Premiul de Excelență pentru Contribuția la Dezvoltarea
Cardiologiei Neinvazive în România

Premiul de Excelență pentru Contribuția Esențială
la Dezvoltarea Școlii Românești de Cardiologie

Bogdan Alexandru Popescu

Doamnă consilier prezidențial,
domnilor miniștri, domnule rector,
domnilor profesori, doamnelor
și domnilor, îmi face o deosebită
plăcere să fiu în această seară
cu dumneavoastră! Vreau să
mulțumesc juriului pentru acest
premiu, care mă onorează în mod
deosebit! Cred că este foarte
important că într-un moment
în care atenția este îndreptată
către boala COVID-19, către bolile
oncologice, pe bună dreptate și cu
bune argumente, să ne reamintim
că totuși bolile cardiovasculare
reprezintă cauza numărul 1 de
deces în România și că sunt
foarte multe lucruri de făcut în
domeniul cardiologiei, în lume
în general și în România în mod
special. Cred că e foarte important
să ne reamintim acest lucru și
să reluăm ideea că, pe lângă
tratamente inovatoare, care din
fericire sunt tot mai frecvente în
cardiologie, sunt multe inovații și
multe medicamente și dispozitive
noi, e extrem de important să
facem eforturi mult mai mari în
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direcția prevenției, în direcția unui
diagnostic mai precoce al bolilor
cardiovasculare- și pentru asta
este nevoie de un efort colectiv,
nu este suficientă intervenția
cardiologilor, ci e nevoie de un
efort al întregii societăți, al școlii,
al instituțiilor statului, pentru
ca împreună să putem reduce
mortalitatea și morbiditatea prin
boli cardiovasculare în România.
Sunt sigur că acest premiu nu
este un premiu destinat mie,
personal, ci este un premiu care
reflectă munca tuturor colegilor
mei și vreau să mulțumesc în mod
deosebit colegilor din conducerea
Societății Române de Cardiologie,
care fac eforturi de mulți ani în
această direcție. De asemenea,
vreau să le mulțumesc colegilor
mei de la Institutul de Urgență
pentru Boli Cardiovasculare
„C.C. Iliescu” din București, cred
că împreună putem încerca să
îmbunătățim lucrurile în această
privință și numai împreună putem
reuși. Vă mulțumesc foarte mult
încă o dată!

Mă voi strădui și în continuare să demonstrez că nu v-ați
înșelat.

Parcurgem o perioadă plină
de neîmpliniri, iar România are
mare nevoie să fie protejată.
Mă bucur să observ că sunt
oameni, e drept puțini, care au
grijă de anumite aspecte bune
ale vieții, cărora le mulțumesc cu
plecăciune.
Nu sunt prea convins că merit aceasta distincție, dar sunt cât
se poate de împlinit s-o primesc.

Cardiologia din România a
ajuns la un nivel european atât
prin performanța practică, cât și
prin cercetarea medicală. Este
suficient să notez faptul ca Societatea Română de Cardiologie
este cea mai puternică societate
științifică din țară și foarte bine
cotată în Europa. Faptul că o
parte dintre cardiologii români
fac parte din structurile de conducere a Societății Europene
de Cardiologie, chiar în poziția
de președinte al Societății
Europene de Ecocardiografie
(menționez laureatul dinaintea
mea: prof. Bogdan A. Popescu),
demonstrează din plin vrednicia
cardiologilor români. Sunt foarte
mulțumit de aceste fapte.
România ar fi mult mai protejată, privind bolile cardiovasculare (cu o mortalitate de peste
55% din mortalitatea globală – în
afara pandemiei), dacă cei care

conduc destinele țării și-ar asuma
un program de prevenire, program solicitat de specialiști de
peste două decenii și mai bine.
Prin acest program, cheltuielile pentru tratamentul bolilor
cardiovasculare s-ar diminua
foarte mult
Vrednicia fiecăruia dintre noi
protejează România.
Să ne protejăm împreună
pentru a proteja România!
Vă mulțumesc pentru distincția acordată.
Dedic aceasta distincție
tuturor celor care și-au desăvârșit pregătirea în cardiologie la
Institutul de Urgențe pentru Boli
Cardiovasculare „C.C. Iliescu” din
București, institut care continuă
tradiția începută de ASCAR (ASistența CARdiacilor), la vremea
respectivă, prima instituție din
Europa de protejare a bolnavilor
de inimă.
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prof. univ. dr.

Daniel Florin Lighezan
Medic primar în cardiologie și medicină
internă, prorector pentru Educație la UMF
„Victor Babeș” Timișoara, Fellow Societatea
Europeană de Cardiologie

deputat

ediția a II-a

Adrian Wiener

Premiul de Excelență pentru Implicarea Directă
în Gestionarea Pandemiei

Premiul de Excelență pentru Contribuția la Dezvoltarea Școlii
Române de Tromboză și Hemostază
Stimată doamnă președinte,
onorați membri ai juriului, distins
auditoriu, doamnelor și domnilor.

perioadă, iar realizările lor nu
sunt mai puțin vii și nici mai puțin
importante.

Mulțumesc Grupului de Presă
MediaUno și Institutului Național
de Statistică pentru invitația
de a participa la această Gală a
Excelenței „Împreună Protejăm
România”, organizată sub egida
Academiei Române.

Primesc cu modestie și
onoare distincția oferită și vreau
să mulțumesc tuturor celor care
mi-au fost alături, pe drumul spre
obținerea acestui premiu, tuturor
celor care au investit timp și efort
contribuind la performanțele unui
întreg colectiv, ale unei echipe și
nu doar ale unei persoane.

Cu bucurie mă aflu alături
de dumneavoastră în această zi,
chiar dacă în mod online, și felicit
inițiativa de organizare a celei
de-a doua ediții a Galei Excelenței.
Astăzi, 24 ianuarie, este o zi
emblematică din istoria noastră
ca națiune, ziua Unirii Principatelor Române, dar totodată și
anul 2022 este deosebit pentru că
sărbătorim 15 ani de apartenență
a României la marea familie a
Uniunii Europene.
Premiul de astăzi este neașteptat pentru mine. Sunt mulți
oameni foarte demni și curajoși
care s-au remarcat în această
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Această recunoaștere îmi va
aminti de minutele dificile prin
care am trecut fiecare dintre
noi în acest ultim an, grevat de
pandemie și de problemele asociate ei.
Îmi doresc timpuri mai
bune, pline de energia revenirii
la normalitate, și închei cu ideea
modificată a celebrului citat al lui
William Sommerset Maugham:
„Viitorul este ceva pe care cei mai
mulţi îl iubesc abia după ce au
trăit trecutul.”
Mulțumesc tuturor!

Vă mulțumesc foarte mult
pentru acest premiu. Mă onorează. Vreau să spun câteva cuvinte
despre cum s-a simțit, să zic așa
din tranșee și din parlament,
sigur, și din spital, această criză
prin care a trecut România, criză
care a scos la iveală toate tarele
acestei societăți, toate neajunsurile. Substanța însăși din care
suntem plămădiți și pe care nu o
știam atât de casantă.

pabilă, dar a scos la suprafață și
omenia și empatia și solidaritatea
de care suntem capabili cu toții
în momente atât de grele. Cu
toții am învățat lucruri noi despre
natura umană, despre noi înșine,
am învățat că, indiferent cât de
mari sunt deosebirile dintre noi,
asemănările sunt întotdeauna
mai mari. Că suntem împreună în
această încercare și doar împreună vom trece prin ea.

A accentuat criza de încredere în care România se adâncește
de atâția ani, a făcut-o chiar pal-

Sunt onorat să primesc acest
premiu și-l consider ca pe o recunoaștere a efortului colectiv al

întregului corp profesional medical din România. Am fost martor
în spitalele din România la tragedii de neînchipuit, la suferințe de
neimaginat, la situații care uneori
ne-au îngenuncheat, dar printre
lacrimi și urmele de măști ne-am
adus aminte că nu noi am ales
această meserie, ci ea ne-a ales
pe noi. Că nu e o simplă meserie,
ci e răspunsul fiecăruia dintre
noi la o vocație. Sunt mândru să
fiu parte a corpului profesional
medical românesc și în numele
lor vă mulțumesc.
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Luca Militello

Fady Chreih

CEO al Grupului Monza România

CEO al Rețelei Private de Sănătate
„Regina Maria”

Premiul de Excelență pentru
Contribuție Majoră Privată în Pandemie
Sunt emoționat. Nu mă
așteptam, dar sunt. Domnul ministru Dîncu vorbea la început, a
făcut o metaforă despre „un străin imaginar”. Eu sunt un străin
adevărat, în sensul în care m-am
născut într-o altă țară, dar am
venit în România la vârsta de 24
de ani și trăiesc aici de 20 de ani.
Deci jumătate din viața mea am
trăit-o aici. Sunt jumătate român
și sunt mândru de acest lucru.
Când a început pandemia,
după cum bine știți, epicentrul
a fost chiar în Italia, la Bergamo.
Lumea a început sa iasă prin
balcoane când a început primul
lockdown și spuneau în italiană
„Andrà tutto bene” – va fi bine
pentru toată lumea. Din păcate,
la distanță de doi ani, acest lucru
nu a fost chiar așa, încă n-am
ieșit. Eu am avut mare speranță
că lumea se va îmbunătăți. Mai
avem de lucrat și dovada este că
astăzi încă ne luptăm, facem tabere pe social network, în presă,
pe stradă. Devenim microbiști
VAX împotriva NO-VAX, toată
lumea devine specialistă și dacă
n-are bază științifică în spate sau
judecăm dacă Djokovic a făcut
bine sau n-a făcut bine ce-a făcut.
Acum probabil vom judeca dacă
are dreptate Ucraina sau Rusia.
Așa suntem făcuți. Eu cred c-a
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Premiul de Excelență pentru Soluții Rapide în Situații de Criză
venit momentul în care ar trebui
să facem cu toții un pas în spate
și să ne dăm seama că ar trebui
sa începem să cerem ajutor când
nu știm ceva. Nu să pornim cu
ideea că știm tot, că nu știm.
Pandemia acest lucru ne-a învățat. Eu reprezint un grup privat în
domeniul sănătății și doresc să nu
se mai facă distincții între privat
și public în domeniul sănătății.
Suntem furnizori. Ne ocupăm cu
sănătatea și sănătatea se poate
face numai prin pasiune, se poate
face numai prin iubire. Nu este
o meserie ca oricare meserie din
lumea asta.
Și atunci profit de această zi
spunând „La mulți ani” României,
țara mea, pentru că eu am
avut noroc și am două țări și
vreau să spun „Mulțumesc”. În
primul rând îi spun mulțumesc
soției mele care mă sprijină și
mă suportă în orice fac și sper
să fie un început pentru toată
lumea pentru o lume mai bună.
Mulțumesc mult!

În primul rând mă simt onorat să fiu printre atâtea nume
sonore din sistemul medical
românesc. Mulțumesc foarte
mult, mulțumesc MediaUno
pentru organizare, Institutului
Național de Statistică și Academiei Române.
Îmi pare rău că nu pot să
fiu astăzi alături de voi, o seară
minunată cel puțin s-a văzut din
online, și gândul meu în această

seară este strict legat de binele
comun și ne dăm seama și cred
că pandemia ne-a arătat că, dacă
suntem interesați de binele comun, cu toții o să avem de câștigat mai mult decât dacă suntem
interesați doar de ce ni se întâmplă nouă. Am observat asta și la
începutul pandemiei, și acum,
și când poate unele țări au dat
dovadă de egoism și au văzut că,
dacă lăsăm Africa de Sud și Africa

deoparte, probleme o să avem la
nivel mondial. Cred că pandemia
ne-a arătat că de foarte multe ori
trebuie să ne preocupe mult mai
mult binele comun și sper în continuare, în numele celor 7 500 de
angajați și colaboratori ai Rețelei
de Sănătate „Regina Maria”, să
ne preocupe la fel de mult și în
„Regina Maria” binele comun,
mai ales pentru toată România.
Mulțumesc foarte mult!
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Cătălin Radu

Andrei Corlan

director general al Bristol Myers Squibb România
Premiul de Excelență pentru Valorificarea Științei și Inovației
ai numai idei crețe și ești foarte
indisciplinat”, așa că am ratat
acea carieră. Am ajuns pe partea
asta, la idei crețe, la inovație. La
a pune în permanență la îndoială
că am reușit să facem totul și că
nu mai există și altceva. Iar această ocazie, această seară, este
dovada vie că ai mei colegi care
cercetează boli și medicamente
au reușit până la urmă să creeze
ceva deosebit. Bristol Myers
Squibb a creat acum aproape 10
ani imunooncologia. Acum a fost
rândul unei noi substanțe, al unui
nou produs, primul în clasă care
ajută pacienții noștri să învingă
niște boli teribile sau măcar crește speranța de viață.

Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc Grupului de Presă
MediaUno și juriului pentru
această recunoaștere a eforturilor companiei noastre, eforturi
care s-au dus și de această dată
către pacienții din România.
Am venit de la început și
era sala foarte plină, mi-am adus
aminte când eram mic și locuiam
la bunici la Craiova, cum zburau
MIG-urile pe deasupra și-mi plăceau foarte mult – am zis: eu mă
fac pilot militar. Ai mei au zis: „Tu
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Este o onoare pentru mine,
nu este premiul meu, am auzit-o
de multe ori în această seară și
cred că așa este. Cu toții reprezentăm de fapt eforturile unui
număr mult, mult mai mare de
oameni. Pasiunea lor în a cerceta.
S-a menționat că sănătatea nu
este un domeniu pe care să-l faci
fără pasiune, așa este. Ne întâlnim, și dumneavoastră, domnilor
profesori, vă întâlniți în fiecare zi
cu extraordinar de multă suferință. Vă întâlniți pe de altă parte și
cu speranțele acelor pacienți și
ale aparținătorilor lor că mâine
lucrurile vor fi mai bine. Și pentru
asta eu, ca cetățean, ca pacient
în trecut, sper să nu fie și în viitor,
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secretar de stat în Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor

vă mulțumesc din suflet și vă
mulțumesc tuturor pentru aceste
eforturi de a fi și de a rămâne
împreună.
Cred că avem un drum foarte
lung de făcut în sănătate, dar știu
că vom reuși să ne mobilizăm
și aici, să avem un plan de țară,
să avem continuitate, pentru
că din păcate sănătatea este un
domeniu în care nu știu cine mai
ține cont numărului de miniștri
de după revoluție. Eu am învățat
un lucru: fără a avea continuitate,
nu prea se pot face lucruri. Nu
poți avea o baghetă magică și
cine vine și face de două ori cu
bagheta așa și, puf, sănătatea din
România se transformă în ceva
extraordinar. Am făcut un plan
de țară, un PNRR, cum se spune,
împreună. Sunt convins că vom
reuși să facem un plan de țară
și pentru zone extraordinar de
importante. Educație, sănătate,
apărare, agricultură, industrie.
Nu prea putem să le disociem, să
le separăm atât de mult, pentru
că o țară are nevoie cam de toate
acestea.
Vă mulțumesc foarte mult, vă
doresc o seară bună în continuare, la mulți ani țării noastre și să
ne revedem sănătoși.

Domnilor miniștri, stimați
invitați, stimați organizatori, mă
simt deosebit de onorat să reprezint Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor în această seară de
mare însemnătate pentru țara
noastră.
Pentru că vorbim despre
protejare și vorbim despre mediul
înconjurător, trebuie să vă spun
că dreptul la un mediu sănătos
este un drept fundamental garantat prin constituție. Un drept
care, ca oricare alt drept, trebuie
apărat, trebuie protejat și, un
drept pentru a cărui ocrotire
lupta nu se sfârșește niciodată.
O luptă dusă atât de autoritățile
noastre, cât și de societatea civilă.
Astfel, Ministerul Mediului, dinco-

lo de activitatea de reglementare
și control în domeniu, își propune
un 2022 foarte ambițios din perspectiva numărului de proiecte pe
care urmează să le lansăm. Având
în vedere contextul discuției, sunt
bucuros să anunț că în martie va
fi lansat cel mai amplu program
național de educație și conștientizare în ceea ce înseamnă ecologie și protecția mediului. Este o
încercare a noastră de a inocula
în conștiința românească, în toate
zonele țării, importanța conservării mediului înconjurător. Și,
coroborat cu faptul că educația
ecologică a devenit materie școlară începând cu acest an, când
vorbim de o luptă pentru protecția mediului înconjurător, una
dintre cele mai importante arme

este prevenția. Și ce prevenție
poate fi mai bună decât aceea de
a pregăti copiii de azi să fie adulții
responsabili cu o conduită prioritară protecției mediului de mâine.
Vreau să vorbesc puțin despre
nominalizații, despre câștigătorii
din această seară care, exact cum
spuneam mai devreme, că protecția mediului este un atribut și al
societății civile, și-au dedicat viața
luptei pentru un mediu curat,
pentru un mediu sănătos. Vreau
să-i felicit și mai cu seamă vreau
să le mulțumesc că împreună
protejăm mediul înconjurător.
În încheiere nu pot decât să
urez „La mulți ani” țării noastre
în această zi memorabilă. La mulți
ani tuturor!
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Laurențiu Ciornei,

dr. biolog

cercetător științific – Centrul de Studii
și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică
„Acad. David Davidescu” – Academia Română
Premiul de Excelență pentru Contribuții Majore
la Conștientizarea Importanței Pădurii în Societatea Românească

Mulțumesc și recunoștință
pentru toți și pentru colegii care
mă ajută în cercetările pe care le
întreprind. Merită să protejăm
România și pentru că dispune
de cea mai vastă și valoroasă
biodiversitate dintre toate țările
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europene, exceptând bineînțeles
Rusia, și trebuie să ne bucurăm
că avem ocazia să trăim într-o
astfel de țară. Trebuie să găsim
soluții să valorificăm toată această bogăție pe care ne-o oferă
țara în resurse naturale. Să găsim

soluții ca să nu transformăm
pădurile prea repede în rumeguș
și cenușă. Astfel, să punem binele
fiecăruia la comun, să ne fie bine
tuturor. Vă mulțumesc!
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Marian Tudor

director general al INCD „Delta Dunării” Tulcea
Premiul de Excelență pentru Reconstrucția Ecologică
a Deltei Dunării
În primul rând aș vrea să mulțumesc organizatorilor, Grupului
de Presă MediaUno, Academiei
Române și Institutului Național
de Statistică, pentru invitația
la acest eveniment și m-am
gândit, când am fost informat
de nominalizarea juriului, căruia
îi mulțumesc pentru această
onoare, care ar putea fi motivele
și am început să-mi dau explicații
pornind de la sloganul campaniei
pe care-o derulați: „Împreună” și
„Protejăm România”.
Am văzut până la momentul
nominalizării mele, la celelalte
categorii, ce înseamnă „Protejăm
România” și în contextul pandemic mintea ne duce pe toți cel
mai repede în domeniul medical,
în domeniul luptei împotriva
acestei pandemii. Sunt onorat
să fiu în sală cu coordonatorul
campaniei de vaccinare. Și apoi
am ajuns la cuvântul „împreună”. Dându-mi seama că de fapt
invitația pentru mine în această
seară nu este ca persoană, este
ca o recunoaștere a faptului că
și cercetarea joacă un rol în protejarea României – și am auzit
că, în aproape toate domeniile,
nominalizații au fost și din domeniul cercetării. Ceea ce mă face
să fiu mândru. Mulțumesc pentru
premiul din această seară. În

numele colegilor mei cercetători
și ingineri în dezvoltare tehnologică de la Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare Delta
Dunării din Tulcea, pentru că,
așa cum ați spus în nominalizare,
protecția mediului înseamnă
mult mai mult decât a lupta cu
poluarea, a conștientiza, a aplica
legislația de mediu românească
și europeană. Înseamnă de multe
ori și acțiuni reparatorii. Cum este
reconstrucția ecologică a unor
zone degradate antropic, pentru
că viața noastră viitoare depinde
și de înțelepciunea pe care o
vom avea în a înțelege greșelile
trecutului și de energia pe care
o vom pune pentru ca pe viitor
nu numai să nu le repetăm, ci să
putem, prin eforturile noastre
și prin implicarea obligatorie, o
spun cu puțină lipsă de modestie,
a cercetării-dezvoltării și în domeniul mediului.
Vă mulțumesc foarte mult
pentru nominalizare!
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Orieta Hulea

Viorel Jinga

dr.
CEO WWF România

Premiul de Excelență pentru Implicarea în Conștientizarea
Protecției Mediului

prof. univ. dr.
rectorul Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” din București
Premiul de Excelență pentru Implicarea în Dezvoltarea Școlii
Române de Urologie
Împreună Protejăm România!
Împreună, acest cuvânt care are
altă conotație din păcate în ultimii doi ani, din cauza pandemiei.

Sunt onorată să fiu în seara
aceasta lângă dumneavoastră,
chiar și virtual. Aș dori să mulțumesc MediaUno și Institutului
Național de Statistică pentru
oportunitatea de a participa la
evenimentele organizate sub
sloganul „Împreună Protejăm
România” și pentru onoarea de
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a primi acest premiu în seara
aceasta.
Aș vrea doar să spun că a
fost o oportunitate să transmitem un mesaj pe care noi toți
îl știm, dar este important să-l
repetăm de foarte, foarte multe
ori, și anume acela că natura ne
oferă apa, aerul, resursele de
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care avem nevoie, dar implicit și
sănătatea de care avem nevoie
noi și generațiile care vin după
noi. De aceea este foarte important ca împreună să protejăm
natura din România. Acesta este
și sloganul nostru la WWF, împreună totul este posibil. Vă mulțumesc foarte mult!

Se spune că, atunci când
primești un premiu, trebuie să
mulțumești celor care au fost
alături de tine, pentru că această
stare de recunoștință îți oferă
după aceea posibilitatea de a
mai face încă ceva. Nu știam la ce
categorie sunt nominalizat. Mă
vedeam la sănătate, pentru că
reprezint Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
din București, care are activități
în domeniul sănătății. Știți foarte
bine că avem colegi în spitalele
COVID, avem studenți voluntari
în spitalele COVID, rezidenți în
prima linie. Universitatea noastră
are 10 500 de studenți, dintre
care 2 000 de studenți internaționali, avem peste 7 000 de rezidenți și 1 500 de doctoranzi. Toți
aceștia au fost alături de mine și
probabil că lor li se cuvine acest
premiu.

150 în Shanghai pentru domeniul
de medicină clinică, deci avem
posibilitatea ca noi, reprezentanții Universității de Medicină
și Farmacie „Carol Davila”, să
putem primi premii la mai multe
categorii. Sigur că ne onorează
acest premiu, este un îndemn
la înnoire, ne dă încredere că
putem face și mai mult în viitor
și revin la cuvântul „împreună”,
împreună putem învinge pandemia, atât prin responsabilitate și
implicare la nivel de individ, dar
și de societate. Mă gândeam că
poate trebuie să vorbesc despre
maratoanele vaccinării, unde
universitatea a avut o contribuție
deosebită și cu sprijinul multora
din sală.
Vă mulțumesc!

Mă gândeam la educație, că
sunt din punctul de vedere nu al
școlii de urologie – sunt medic
urolog, e adevărat –, din punctul
de vedere al universității, universitate care se află pe locurile 101-
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Marian Preda
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Vasile Țopa

prof. univ. dr.
rectorul Universității București

prof. univ. dr. ing.
rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Premiul de Excelență pentru Contribuția Marcantă
la Dezvoltarea Școlii Românești

Premiul de Excelență pentru Implicarea Responsabilă
în Construirea Viitorului

Doamnă consilier prezidențial, domnilor miniștri, rectori,
parlamentari, distinsă audiență,
vă mulțumesc în numele Universității din București, fără de care
eu n-aș fi reprezentat o instituție
care să mă legitimeze pentru a fi
aici și pentru a primi un premiu.
În general, meritele noastre sunt
meritele și rezultatele unora care
sunt în preajma noastră, în spatele nostru, în istoria noastră sau în
prezentul nostru.
Universitatea din București
este prezentă aici prin mine nu
întâmplător astăzi, în ziua în care
sărbătorim prima unire a românilor, fiind de fapt o instituție
rezultată în forma ei modernă din
unirea de la 1859, pentru că, deși
înființată ca „Academia Domnească” la 1694 de Constantin
Brâncoveanu, a fost reînființată
de Alexandru Ioan Cuza în 1864
după Universitatea din Iași, care
a fost înființată mai devreme,
tocmai ca o concesie pentru că
era capitala la București. Iată cum
generațiile acelea, elitele României de atunci, au reușit să se
înțeleagă, spre binele României,
protejând România. De fapt, cred
că rolul nostru, și în cazul acesta
al Universității din București, este
să slujim România făcând cât mai
bine ceea ce trebuie să facem. Și
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cred că noi, cei care conducem
astfel de instituții, și am văzut
numeroase personalități în seara aceasta aici vorbind foarte
frumos, dându-mi un sentiment
de mândrie că sunt în această
adunare selectă… Am văzut deci
foarte multe personalități care
știu că vor și fac asta – protejează
România – și cred că cel mai bine,
distinși colegi, protejăm România
întărind instituțiile ei, făcându-le
mai bune, mai eficiente. Promovând meritul, promovând meritocrația, și nu mediocritatea, și
făcându-ne cu stoicism în fiecare
zi datoria acolo. Nu putem schimba România de undeva de sus în
jos. Dar putem schimba părți din
ea, făcându-ne datoria și reformând instituțiile României.
Vă mulțumesc în numele
Universității din București, la
mulți ani tuturor!

distinsă ceremonie ce reunește
personalități remarcabile coagulate în jurul aceluiași crez – „Împreună Protejăm România” – mă
face să cred că eforturile noastre
nu au rămas locale, ci au trecut
dincolo de porțile universității,
ale urbei noastre, generând la
nivel național un vector ascendent care reconfirmă importanța
noilor tehnologii.
Stimată doamnă consilier
prezidențial, domnilor miniștri,
distinși participanți, stimați organizatori ai acestui minunat eveniment, acordarea acestui premiu
de excelență pentru implicarea
responsabilă în construirea viitorului onorează, responsabilizează
și bucură în egală măsură prin
faptul că acest premiu îl consider
ca fiind atribuit de fapt întregii
comunități academice pe care o
reprezint azi, respectiv Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Acest premiu, chiar în denumirea sa, cuprinde două cuvinte
cu puternică rezonanță: responsabilitate și construcție. Cuvinte
care se susțin puternic unul pe
altul și semnifică în viziunea mea
dorința de a înfăptui și de a dărui.
Este exact ceea ce facem noi,
universitățile. Este o distincție

pe care o primesc cu respect și
înaltă recunoștință, pentru a o
încredința mai departe colegilor
mei din universitatea noastră.
Este o recompensă pe care aș
oferi-o în fiecare zi tuturor acelora care prin devotamentul și
pasiunea lor slujesc societății
românești, asigurând resursa
umană înalt calificată, necesară
noilor tehnologii.
Ca parte a alianței „European University of Technology”,
care reunește opt universități de
tehnologie din opt țări membre
ale Uniunii Europene, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
împărtășește alături de partenerii
săi viziunea comună al cărei pilon
central este definit prin mottoul
adoptat: „Think human first”.
Faptul că astăzi sunt prezent din
păcate doar virtual în această

„Viitorul este în ochii celui
care privește departe” – acesta este mottoul pe care l-am
adoptat acum doi ani pentru
programul meu managerial drept
candidat la al doi-lea mandat de
director. Dar implicarea responsabilă în construcția viitorului
reprezintă de fapt dezideratul
oricărei universități și implicit și a
noastră. Prin proiectele multiple
pe care le derulăm nu facem
decât să anticipăm viitorul pe
care ni-l dorim cu toții și pe care îl
scriem cu pași concreți acum, în
prezent.
Vă mulțumesc pentru această recunoaștere, atât personal,
cât și colectiv, și dedic acest
premiu de excelență întregii
comunități academice a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, atât
pentru timpurile prezente, cât
și pentru cele viitoare. Vă mulțumesc frumos, la mulți ani tuturor!
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Iordan Petrescu

prof. univ. dr. ing.
fost președinte al Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior

academician

Mircea Dumitru

Premiul de Excelență pentru Aportul la Dezvoltarea Gândirii
Filozofice Românești
că în felul acesta contribuim și
noi la această dezvoltare durabilă
și sustenabilă a României.

Premiul de Excelență pentru Contribuția la Dezvoltarea Școlii
Românești de Construcții
Vă mulțumesc frumos!
Stimată doamnă consilier prezidențial, domnilor miniștri, stimați
membri ai juriului, mulțumesc
pentru nominalizare. Stimați
invitați, permiteți-mi la început
să mulțumesc și să prezint felicitări organizatorilor, mă refer la
trustul MediaUno, la Institutul
Național de Statistică, care sub
egida Academiei Române au
realizat excelent această a doua
ediție a galei.
Sunt onorat să primesc acest
premiu, dar în același timp trebuie să menționez că el revine
în egală măsură colegilor mei de
la ARACIS, cu care am colaborat
pentru o foarte lungă perioadă, și
mă refer la consiliul ARACIS, care
în condiții nu tocmai prielnice
a luat cele mai bune decizii, mă
refer la stafful ARACIS, fără de
care nu am fi putut avea în foarte
bune condiții organizate toate
activitățile și, nu în ultimul rând,
la corpul de experți evaluatori
care, cu abnegație și cu profesionalism, au făcut evaluări și au luat
deciziile cele mai bune.
Nu pot să închei fără a menționa faptul că întreaga noastră
activitate a fost într-o bună core-
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lație și chiar prietenească legătură cu trei entități deosebite din
mediul învățământului superior.
Și anume Ministerul Educației,
care ne-a sprijinit prin legislație
întreaga activitate; în al doilea
rând, Consiliul Național al Rectorilor, care a fost un forum unde
am dezbătut toate inițiativele
în ceea ce privește asigurarea
calității în ceea ce privește învățământul superior și clasificarea
și ierarhizarea universităților și
a programelor de studii, și, nu
în ultimul rând, cu toți rectorii
universităților publice și particulare cu care am dezbătut toate
legăturile în ceea ce privește
asigurarea calității și clasificarea
universităților.
Mulțumesc foarte mult
pentru premiul pe care mi l-ați
acordat și vom continua să
susținem permanent calitatea
în învățământul superior. Mulțumesc mult!

ediția a II-a

Excelențele voastre, doamnă
consilier prezidențial, domnilor
miniștri, domnilor parlamentari,
domnilor rectori, distinsă audiență, în primul rând dați-mi voie
să-mi exprim gratitudinea Grupului de Presă MediaUno, Institutului Național de Statistică, Academiei Române, organizatorilor
acestei gale a excelenței, pentru
nominalizarea mea și pentru
acest premiu de excelență care
mi-a fost oferit.
Fac parte de aproape 40
de ani din această familie mare
a celor care îi educăm pe copiii
acestei națiuni. Poate că munca
noastră nu este foarte spectaculoasă, dar nu este mai puțin
esențială pentru această lucrare

– împreună pentru a proteja
România – și cred că din această
perspectivă primul lucru pe care
am putea să-l spunem este că
ceea ce ține de esența muncii
noastre este că lucrăm cu viitorul
și pentru viitor. Noi punem o
sămânță de cunoaștere, de înțelegere, transmitem niște valori,
valorile noastre, ale oamenilor
din această țară. Ne străduim în
fiecare zi să maturizăm această
sămânță și să așteptăm rodul
ei peste decenii. Și niciodată nu
vedem până la capăt rezultatul
muncii noastre, dar în fiecare zi o
luăm de la capăt și facem același
lucru, așa cum spunea și rectorul
universității mele, cu acel stoicism, cu acea demnitate a lucrului care trebuie făcut bine. Și cred

În discursul de început al
excelenței sale domnul ministru
Vasile Dîncu am auzit evocat numele lui Hegel, cu un gând foarte
generos care spunea că, dacă
găsim 10 personalități morale curajoase care să fie modele pentru
o națiune, acestea ar putea să fie
chiar motorul dezvoltării. Mi-au
venit și mie în minte două alte
gânduri care sunt foarte potrivite
pentru ce se întâmplă în seara
asta aici, tot ale acestui mare
titan al gândirii filozofice europene, care spunea că educația este
arta prin care îi facem pe oameni
să fie morali, să fie etici. Și care
mai spunea de aceea că nimic
admirabil nu se poate obține în
istorie decât prin mare pasiune.
De aceea aș vrea să vă spun că
pentru mine munca de profesor
timp de 40 de ani a fost o muncă a pasiunii, a iubirii, iar acum,
odată ce sunt mai înaintat în anii
vieții mele, constat că bucuria pe
care o am aste aceea că publicul
căruia mă adresez în fiecare an
în amfiteatru la universitate este
alcătuit din oameni care au aceeași vârstă, sunt la fel de tineri.
Ceea ce pentru mine este o sursă
de energie și de optimism.
Vă doresc sănătate și la mulți
ani!
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ediția a II-a

Tova Ben Nun-Cherbis

Constantin Alexandru Manda

președinte executiv și fondator al Complexului
Educațional Laude-Reut

coordonator de Programe la Societatea
Academică din România

Premiul de Excelență pentru Educație în Slujba Viitorului

Premiul de Excelență pentru Implicarea în Educație Echitabilă

Fără prietenie adevărată e
greu de făcut ceva în viață. E
greu de a proteja un viitor bun.
Așa că mă bucur că suntem
împreună, mulțumesc foarte
mult MediaUno și Institutului
Național de Statistică și vreau
să vă spun că institutul pe care
l-am înființat nu era inițiativa
mea, era inițiativa lui Ronald S.
Lauder, președintele Congresului
Mondial Evreiesc, eu am fost cel
executiv aici în România și m-am
bucurat întotdeauna și mă bucur
de sprijinul tuturor autorităților.
Nu s-a întâmplat o dată să fie
obstacole în activitățile noastre.
Și creștem copiii de la 3 ani până
la clasa a 12-a, 12 promoții de
bacalaureat 100% cu note de 9.50
și îi pregătim chiar pentru un
viitor bun. Îi pregătim încă din
băncile liceului pentru domeniile
despre care s-a vorbit aici. Pentru
medicină, pentru business,
pentru orice meserie care există
pe glob.
Acest premiu este un merit
al copiilor extraordinari pe care-i
avem în complex și vreau să vă
spun că un sfert de secol s-a
încheiat de când am pornit activitatea.
Eu sunt mândră că în
seara aceasta două colege ale
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mele sunt aici – că noi suntem
prietene, școala se numește
„Reut”, care în ebraică înseamnă
„friendship” – am dat special
numele acesta școlii, fiindcă
mi-am dorit ca această școală să
fie chiar o școală care să reflecte
niște valori în viață și una dintre
valorile adevărate este prietenia.

La noi se face business,
media, comunicare și diplomație.
Încă de la primar, gimnaziu începem cu partea de educație financiară, începem să-i pregătim ca să
poată să apară în public. Așa că
eu mă bucur și sunt mândră de
absolvenții noștri și mulțumesc
mult de tot.

Vă mulțumesc frumos pentru
premiul acordat în această seară,
mulțumesc doamnei consilier
prezidențial, președintelui onorific al juriului, mulțumesc Grupului
de Presă MediaUno, INS și Academiei Române!
Mă simt onorat să fiu în seara
aceasta în fața dumneavoastră, în
seara în care evocăm aniversarea
Unirii Principatelor Române și nu
ar trebui să uităm că Alexandru
Ioan Cuza este cel care a promovat Legea instrucțiunii publice
prin care a generalizat învățământul obligatoriu de 4 clase și
accesul gratuit la acesta pentru
oricare și fiecare copil din Princi-

patele Unite. Mă simt onorat să
fiu în fața dumneavoastră și dedic
acest premiu tuturor acelor alături de care în ultimii opt ani, prin
diferitele activități pe care le-au
întreprins, au contribuit alături de
mine la promovarea conceptului
de educație incluzivă de calitate
și educație de calitate pentru
fiecare copil, pentru că fără acces
la educație și fără educație de
calitate pentru toți copiii nu vom
putea progresa ca societate, nu
vom putea progresa ca națiune.
Generația din care eu fac parte,
generația celor născuți în anii
1990, suntem martorii celei de-a
patra revoluții industriale, suntem
martorii revoluției digitale, care
ne face viața mai ușoară, este
prezentă în viețile noastre, zi de
zi o putem vedea, o putem simți,
dar de asemenea, în cazul în care
nu vom investi în educație și nu
vom înțelege importanța investiției în educație pentru fiecare copil,
se vor crea și mai mari decalaje
între copiii din mediul urban și cei
din mediul rural, între cei care au
acces la educație și cei care nu
pot participa la actul de educație
și nu-și pot definitiva studiile. Din
păcate, în acest moment în România părăsirea timpurie a școlii

în rândul copiilor din mediul rural,
adică numărul de tineri de 18-24
de ani care nu au mai mult de opt
clase este de aproape 25%, ceea
ce este enorm, și este important
ca guvernanții să înțeleagă că fără
educație de calitate pentru fiecare copil nu vom putea fi în primul
rând competitivi, relevanți în
spațiul european, și nu vom putea
progresa ca națiune și ca societate. De asemenea, 2022 este Anul
european al tineretului, nu pot să
nu amintesc acest lucru, și este
important ca toți să contribuim
pentru a proteja România și să
contribuim pentru binele României de mâine. Personal, consider
că definiția patriotismului este
să faci bine ceea ce faci și prin
activitatea pe care o întreprinzi să
contribui la progresul societății,
indiferent de nivelul la care faci
acest lucru.
Mă simt onorat să primesc
acest premiu la categoria educație, alături de rectorul universității
din care fac parte, Universitatea
din București, unde mă aflu în
ultimul an ca student al Facultății
de Drept, și vă mulțumesc pe
această cale încă o dată.
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ediția a II-a

Marian-Jean Marinescu

Emil Dobrovolschi

membru al Parlamentului European

pilot Tarom

Premiul de Excelență pentru Contribuția la Realizarea
„Connecting Europe Facility”

Premiul de Excelență pentru Cel mai Lung Zbor fără Escală
din Istoria Tarom
Bună seara tuturor! Era să
spun „bine ați venit la bord”, dar
nu sunt la bordul unui avion, ci
sunt la un centru de training din
țara noastră vecină, din Bulgaria,
unde ne pregătim piloții și unde-i
verificăm. Îmi pare rău că n-am
putut fi în persoană la această
gală de senzație pe care o aveți
și pe care ma bucur s-o văd live,
pe Zoom. Vă mulțumesc pentru
onoarea de a fi fost invitat să țin
un speech, mă bucur că acest tezaur de know-how care există în
aviație poate fi împărtășit pentru
profesioniști din alte domenii. Vă
mulțumesc pentru onoarea de
a fi premiat, vă urmăresc pe toți
cu drag, vă doresc un an nou mai
bun și să ne vedem cu bine. Zbor
lin tuturor!

Onorată asistență! Mulțumesc foarte mult în primul
rând pentru organizarea acestei
manifestări. „Împreună Protejăm România”, pentru noi, ca
deputați europeni, este un fel de
obișnuință, asta facem aici, încercăm să protejăm România.

întotdeauna foarte vizibilă, dar
pot să vă spun că ceea ce facem
aici, ceea ce fac eu aici, este să
protejăm România, să încercăm
să găsim cele mai bune prevederi
în legislația europeană care să
asigure României posibilitatea de
a se dezvolta în viitor.

Mulțumesc foarte mult juriului pentru premiul acordat. Am
mai primit premii până acum, dar
de aici, de la Parlamentul European. Cred că este primul premiu
pe care-l primesc din România.
Activitatea noastră nu este

Mulțumesc foarte mult
pentru acest premiu. Mulțumesc
MediaUno și Institutului Național
de Statistică pentru organizarea
acelor conferințe și pentru organizarea acestui eveniment și
o să continui să fac ceea ce am
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făcut și până acum, pentru că eu
cred că România este o voce care
trebuie să se audă în Uniunea
Europeană și mai cred că împreună trebuie să se vadă foarte
bine, adică nu doar noi, deputații
europeni, trebuie să facem acest
lucru, ci trebuie să-l facem împreună cu toate instituțiile din România și să încercăm să elaborăm
și să aprobăm aici legi care să fie
în favoarea României.
Mulțumesc foarte mult încă
o dată pentru organizare și pentru premiul acordat!
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Georges Durdilly

ediția a II-a

Michael Tița

reprezentant Airbus în România
Premiul de Excelență pentru Promovarea Elicopterului
multirol H215M

pr. dr.
consilier patriarhal coordonator,
Biserica Ortodoxă Română
Premiul de Excelență pentru Dialog în Slujba Sufletului

Sunt foarte recunoscător
să iau parte la Gala de Excelență
„Împreună Protejăm România”,
deși nu am putut fi prezent alături
de dvs. în această seară.
Sunt convins că acest eveniment este primul dintr-o serie lungă care va avea loc anul acesta,
ocazie pentru noi și pentru companiile pe care le reprezentăm
să ne arătăm susținerea pentru
România și pentru bunăstarea și
dezvoltarea ei în toate domeniile
de activitate.
Aș dori să profit de această
ocazie pentru a mulțumi
MediaUno și colaboratorilor săi
pentru toate eforturile depuse în
acest sens.
Sunt onorat să primesc acest
premiu, deși eu consider că nu fac
mai mult decât presupune meseria mea promovând proiectul
Airbus în România, o țară pe care
am ajuns să o numesc acasă.
Țările noastre au o colaborare
solidă, o relație care este întărită
nu doar de legăturile francofoniei,
ci și de afacerile prospere dezvoltate aici sub formă de parteneriate, iar în ceea ce mă privește voi
milita întotdeauna pentru această
relație extraordinară.
Vă mulțumesc frumos!
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Îmi pare rău că nu pot fi
prezent fizic cu dumneavoastră
la acest moment important din
activitatea Grupului de Presă
MediaUno, care împreună cu
Institutul Național de Statistică
a organizat sub egida Academiei
Române Gala „Împreună Protejăm România” din acest an la
Cercul Militar Național.
Organizarea în această zi de
24 ianuarie, când serbăm cu toții,
toți românii, unirea de bază, adi-

că unirea care a pus bazele statului român modern, este cu atât
mai semnificativă și încă o dată
mulțumesc pentru invitația de a
participa și mai cu seamă juriului
pentru faptul că a decis să-mi
acorde un premiu de excelență
în cadrul acestei gale. Premiu pe
care consider că nu atât îl merit
eu, cât Biserica Ortodoxă Română, Patriarhia Română pe care o
reprezint, în calitatea pe care o
am de consilier patriarhal.

Mulțumesc încă o dată organizatorilor, mulțumesc juriului,
urez tuturor celor care sunt
implicați în afirmarea și protejarea vieții umane în orice condiții,
desigur, cu atât mai mult în condiții de genul celor pe care le-am
întâmpinat, de pandemie. Vă urez
multă sănătate tuturor, ajutor și
binecuvântare de la Dumnezeu.
O seară frumoasă! Mulțumesc!
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Francisc Doboș

pr.
paroh al Bisericii Romano-Catolice Franceze
„Sacred Heart of Jesus” (Sacré Cœur)

ediția a II-a

Tudorel Andrei
președintele Institutului Național de Statistică

Premiul de Excelență pentru Implicarea Asumată în Protecția
Sănătății Semenilor

Bun găsit! Sunt părintele
Francisc Doboș, preot romanocatolic si paroh al bisericii „SacréCœur” din București, de lângă
Statuia Aviatorilor. Doresc să
felicit Grupul de Presă MediaUno
pentru această inițiativă, pentru
focalizarea persoanelor implicate
în folosul comunității, pentru
viața socială, economică, de
dezvoltare, educațională și
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doresc să mulțumesc pentru
premiul de excelență care mi-a
fost acordat.
Avem cu toții nevoie de
sănătate, aceasta ne preocupă în
ultimii doi ani mai mult decât altă
dată. Avem nevoie de sănătate
relațională, nu doar de sănătate
fizică. Avem nevoie să nu ne mai
fie frică, dar să fim responsabili

în același timp. Să construim
țara noastră, legăturile noastre
interconfesionale pe elemente
care să ne apropie și să lăsăm
deoparte orice manipulare
și orice dezbinare. Avem la
îndemână toate instrumentele,
de înțelepciune, de bun-simț,
pentru a nu ne lăsa manipulați.
Tuturor, o zi binecuvântată!

Aș dori să unesc cele două
secțiuni foarte importante, consider eu, pentru România, pentru a
fi împreună: demografia și cultele. Atât din punctul de vedere al
evoluțiilor din perioada de tranziție, dar și al importanței pe care o
au în derularea recensământului
populației și locuințelor.
Strict pe partea de demografie, chiar dacă suntem undeva
spre finalul acestei seri minunate,
din păcate este un domeniu foarte afectat în perioada de tranziție
și să nu uităm că la începutul

tranziției eram 23,2 milioane, în
acest moment suntem 19,1 milioane, iar trendul pe care ne-am
înscris – și dacă vom continua pe
acest trend – din păcate în următorii 10 ani vom ajunge undeva
la 18 milioane. Transpunând în
cifre, suntem pe locul 6 la nivelul
Uniunii Europene din punctul de
vedere al populației, iar în următorii 10 ani, dacă vom merge pe
acest trend, vom pica pe locul 7.
Asta înseamnă deficit de forță de
muncă, asta înseamnă dezechilibre majore pe grupe de vârste,

asta înseamnă schimbări radicale
la nivelul societății.
Revenind la problema acțiunii pe care o vom desfășura
în acest an, consider că noi,
întreaga societate, indiferent
de orientarea religioasă, avem
obligația să sprijinim, pentru
că recensământul este crucial
pentru a cunoaște realitățile din
România la nivelul anului 2022
și-n funcție de aceste date putem
face diverse analize pentru perioada următoare.
Mulțumesc încă o dată!
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Doina Bologa

In memoriam - prof. univ. dr.

Institutul Est-European de Sănătate a
Reproducerii
Premiu de Excelență pentru Consecvența Susținerii de Politici
Publice Naționale și Regionale în Domeniul Populației
mai importantă bogăție a unei
țări. Contextul demografic actual,
cum a spus și domnul președinte
Tudorel Andrei, pune probleme
și provocări neîntâlnite în istorie
până acum, atât la nivel global,
cât și la nivel național. Aceasta
înseamnă că România trebuie
să mai facă pași importanți în a
coagula un sistem instituțional de
coordonare și integrare a politicilor sectoriale, fie de sănătate, de
învățământ, de protecție socială,
dar și toate politicile de dezvoltare durabilă, pentru ca populația
să beneficieze de o integrare și
o dezvoltare a sentimentului de
apartenență în țară.
Sunt copleșită de un sentiment de mândrie, de smerenie,
de onoare de a fi astăzi în prezența atâtor personalități. Domnule
președinte al Institutului Național
de Statistica, doamnă consilier,
stimați domni profesori, domni
directori, vă mulțumesc și consider că de fapt acest premiu se
cuvine tuturor celor care de zeci
de ani se străduiesc să poziționeze problema demografiei ca o
prioritate pentru dezvoltarea durabilă a țării. Pentru că populația,
capitalul uman, reprezintă cea
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Aceste complexități ale contextului demografic sunt accentuate de criza actuală, de criza
pandemică și de celelalte crize
existente. Cu atât mai mult este
important acest efort de coordonare și de coerență a politicilor,
pentru că trebuie să ne asigurăm
că aceste politici nu numai că duc
la dezvoltarea durabilă a țării, dar
fac acest lucru cu respectarea în
totalitate a drepturilor omului,
inclusiv drepturile la sexualitate
și sănătate a reproducerii, cu
promovarea drepturilor femeii și
a egalității de gen.
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Nu pot să închei fără să amintesc că Institutul de Statistică a
fost una dintre primele instituții
organizate de domnitorul Cuza
acum 163 de ani pentru ca dezvoltarea țării să se facă după evidență. Felicit Institutul Național
de Statistică pentru activitatea
absolut excepțională de-a lungul
a 163 de ani, îl felicit pe domnul
președinte pentru activitatea
neobosită în a promova metode
inovative în statistică. Așteptăm
cu mare interes rezultatele noului
recensământ. Vreau să remarc
faptul că școala de demografie
românească are un prestigiu deosebit la nivel european și am fost
mândră să lucrez cu demografi
din România în toată regiunea.
Felicit Grupul de Presă
MediaUno pentru organizarea
excelentă și mulțumim Ministerului Apărării Naționale pentru
organizarea în această clădire
absolut superbă a acestei acțiuni.
Mulțumesc foarte mult!

Traian Rotariu

Premiu de Excelență pentru Contribuția Deosebită la
Dezvoltarea Demografiei Românești
Discurs

Tudorel Andrei
președintele Institutului
Național de Statistică
Mi-e foarte greu să cred că
domnul profesor Traian Rotariu
nu mai este printre noi, din păcate școala românească a pierdut
un mare demograf. Cei care suntem și studiem în demografie îi
vom păstra memoria și vom continua ceea ce a făcut dânsul. Este
unul dintre demografii formați la
școala franceză, avea cunoștințe
profunde de matematică. Eu sper
că puținii demografi pe care-i are
România, din păcate, vor continua ceea ce dânsul a realizat cu
atâta pasiune de-a lungul vieții.
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Florica Cherecheș
preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,
Copii şi Adopţii
Premiul de Excelență pentru Implicarea în Sprijinirea Copiilor
Aflați în Situații Vulnerabile

Mulțumesc MediaUno, Institutului Național de Statistică
și Academiei Române pentru
onoarea deosebită de a primi în
această seară acest premiu!
Îl consider ca un cadou
neașteptat și foarte onorant pe
care îl primesc anticipat de ziua
mea, pentru că, exact peste o
săptămână, va fi ziua mea de
naștere. Este un premiu care
vine într-un moment interesant
din activitatea mea profesională,
acela în care închei mandatul de
11 luni de președintă a Autorității
Naționale pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii
și Adopții.
O instituție care în acest an,
cât am fost eu acolo, a gestionat
cu foarte mult profesionalism și
dedicare și cu mult suflet pus în
fiecare dintre problemele celor
mai vulnerabili semeni ai noștri:
copilașii și persoanele cu dizabilități.
Adopția a fost întotdeauna în
centrul preocupărilor mele, și ca
deputat, și acum ca președinte, și
spun asta cunoscând foarte bine
copiii și nevoile lor, deoarece
sunt mamă a patru copii și bunică
a opt nepoți, și știu că fiecare
copil are nevoie de o familie ca să
se dezvolte armonios, de o mamă
și un tată.
Mă bucur să anunț că, datorită modificărilor aduse Legii
adopției, am încheiat anul 2021
cu un număr record de adopții,
nemaiîntâlnit de peste 20 de ani.
Maica Tereza spunea, la un
moment dat: „Eu nu pot să fac ce
poți să faci tu, tu nu poți să faci
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ce pot să fac eu, dar împreună
putem să facem lucruri mărețe!”
Și cred că aceasta este rețeta
pentru a construi acea societate
durabilă și sustenabilă, o societate rezilientă pe care ne străduim
cu toții să o construim.
Este vorba de unitate, că
doar nu degeaba suntem astăzi
aici de Ziua Unirii, este vorba de
colaborare, de comunicare, pentru că doar când tuturor semenilor noștri le va fi bine, doar atunci
ne va fi bine tuturor.
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Sunt sigură că eforturile vor
continua cu același profesionalism, cu aceeași responsabilitate
și cu aceeași dorință de a face
bine semenilor noștri.
În ceea ce mă privește, indiferent de unde mă va purta viața,
voi continua să slujesc cu același
suflet pentru oameni, suflet
pentru România!

De foarte multe ori domeniul
social și asistența socială sunt
lăsate mai la urmă, sunt considerate cumva niște cheltuieli care
apasă pe bugetul național.
Dar eu zic că fiecare leu,
fiecare bănuț investit în educația
și în creșterea unui copil este
o mare investiție pentru viitor
și trebuie făcută. Și fiecare leu
cheltuit pentru protejarea bunicilor noștri și a semenilor noștri
care au dizabilități este iarăși un
leu foarte bine cheltuit. Pentru că
niciunul dintre noi nu are garanția că nu vom fi noi cei care am
putea să beneficiem de aceste
servicii sociale.
Dedic acest premiu echipei
minunate a ANDPDCA pe care
am avut onoarea să o conduc
în acest an și aș vrea să le urez
mult succes celor două autorități
naționale care au rezultat din
reorganizarea acestei instituții:
Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție și Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor
Persoanelor cu Dizabilități.
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comisar de poliție penitenciară dr.

Dan Halchin

director general al Administrației Naționale
a Penitenciarelor
Premiul de Excelență pentru Contribuția la Asigurarea
de Condiții Decente în Penitenciare
faptului că împreună vom avea
cea mai bună șansă să trecem
peste această nenorocire.
Nu am avut o rețetă și nu
cred că am aplicat metode fundamental diferite față de celelalte
instituții. Însă o particularitate
cred că s-a conturat și a devenit
remarcabilă: este vorba despre
faptul că am beneficiat de un leadership de foarte bună calitate.
Oameni aflați în funcții-cheie
și-au asumat decizii în condiții
de risc, atât în dreptul propriei
poziții, cât și din punct de vedere
instituțional.
Mulțumesc juriului pentru
evidențierea efortului depus de
polițiștii de penitenciare și felicit
organizatorii atât pentru evenimentul din noiembrie anul trecut,
cât și pentru gala din această
seară.
Sistemul penitenciar românesc înseamnă 35 000 de oameni,
persoane private de libertate și
polițiștii de penitenciare care îi au
în grijă. Ultimii doi ani au însemnat și pentru noi epidemie, nesiguranță, îndoială, dar și speranța
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De-a lungul timpului am pus
accent pe pregătire și acest lucru
a contat mult în această perioadă
de criză. Avem oameni foarte
bine pregătiți în domeniul de responsabilitate, care au luat cuvântul și care au inspirat încredere și
astfel majoritatea oamenilor au
ales să-i urmeze.
Un leadership de calitate a
presupus și capacitatea factorilor
responsabili de a accepta puncte
de vedere contrare, indiferent
de proveniența acestora: subordonați, aparținători, organizații
etc. Astfel, ceea ce a rămas în

prim-plan a fost numai dorința de
a implementa ce este mai bun și
mai util pentru instituție și pentru
oamenii acesteia.
Nu în ultimul rând leadershipul de calitate s-a construit și pe
acceptarea ideii că procesul de
comunicare este foarte dificil.
Plecând de la această premisă,
cu răbdare și empatie, s-a reușit
determinarea tuturor celor implicați, cadre și persoane custodiate
deopotrivă, să adere din convingere la restricții și să accepte
soluția medicală a vaccinării. Încă
din etapele incipiente ale campaniei, rata de vaccinare a fost și se
menține în sistemul penitenciar
la dublul mediei naționale, atât în
rândul polițiștilor, cât și al persoanelor private de libertate. Acest
fapt a conferit un avantaj decisiv
în lupta cu epidemia.
Mă onorează această distincție, mulțumesc încă o dată juriului
și vă doresc fiecăruia dintre dvs.
să rămâneți în siguranță!
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Cătălina Olteanu

comisar-șef de poliție

Maximilian Nicolae
director al Agenţiei Naţionale
Împotriva Traficului de Persoane

membră a Colegiului Director al Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării
Premiul de Excelență pentru Implicare Civică

Premiul de Excelență pentru Implicarea în Conștientizarea
Fenomenelor Colaterale Traficului de Persoane
premiu, dar, dacă ar fi să rezum,
aș spune că îl primesc cu modestie și cu mândrie. Cu modestie
pentru puțina contribuție pe care
am reușit s-o aduc efortului antitrafic și cu mândrie în numele tuturor celor care zi de zi și ceas de
ceas luptă împotriva acestui lucru
oribil care se întâmplă semenilor
noștri – traficul de persoane.
Este o luptă susținută,
care se duce pe multe planuri:
combatere, prevenire, asistența
victimelor, dar mai ales se duce în
parteneriat. Dacă efortul instituțiilor statului este intrinsec acestui
demers, implicarea organizațiilor
nonguvernamentale este indispensabilă. Ca atare, doresc să le
mulțumesc tuturor pentru efortul
pe care-l fac, pentru munca depusă, vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că promovați
munca.
Fiind 24 ianuarie, nu pot sa
încep micul meu discurs altfel
decât prin a spune „La mulți ani,
România!”, apoi aș dori să mă
alătur și eu tuturor celor care
au adresat felicitări Grupului de
Presă MediaUno și Institutului
Național de Statistică și Acade-
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miei Române pentru organizarea
evenimentului, precum și Ministerului Apărării Naționale pentru
faptul că ne-a găzduit în această
superbă clădire a Cercului Militar
Național.
Sunt multe sentimente care
mă încearcă la primirea acestui

Mulțumesc pentru premiul
pe care mi-l acordați și, dacă pe
24 ianuarie 1859 împreună s-a
construit România, cred că este
datoria noastră ca împreună să
continuăm să protejăm România.
Vă mulțumesc frumos!

Mulțumesc foarte mult pentru premiu! Mă onorează și promit că îl voi așeza alături de acele
lucruri la care mă uit cu drag și
care îmi aduc aminte de misiunea
pe care mi-am luat-o sau, ca să
zic așa, am preluat-o în anul III
de facultate, și anume aceea de
a face societatea noastră bună
pentru toată lumea, ținând cont
de etnie, de gen, orientare și așa
mai departe.
E un pic interesant pentru
mine acest premiu și de aceea

vreau să vă mulțumesc, pentru că
fac parte dintr-o minoritate care
de fel nu stă bine în statistică,
întotdeauna ieșim pe minus în
statistică, niciodată nu suntem
la lucrurile pozitive, fac parte din
minoritatea romă (probabil că
v-ați gândit deja), însă cred că
împreună cu dumneavoastră construim o societate bună pentru
copiii noștri și pentru cei care vor
urma. Nu degeaba suntem astăzi,
24 ianuarie, aici și sărbătorim prima unire. Cred că România poate

fi sigură pentru toate minoritățile
sale, ținând cont de particularitățile lor și pentru copiii noștri.
Pot să vă promit de asemenea că voi face tot ceea ce pot și
tot ceea ce am făcut până acum
ca ai noștri copii și noi să locuim
într-o societate deschisă pentru
toți, incluzivă și bună și așa cum
ne dorim de altfel.
Mulțumesc foarte mult și
felicitări tuturor!
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Antonio Porumbiță

Maria-Manuela Catrina

Asociația Studenților din Universitatea
POLITEHNICA din București – director general
al UNSR

director al Școlii Europene „Ovidiu Șincai”
Premiul de Excelență pentru Susținerea Femeilor
în CyberSecurity

Premiul de Excelență pentru Tinerețe în Serviciul
Performanței
Vă mulțumesc! Este greu
pentru un tânăr de doar 23 de
ani să mai vorbească după atâtea
personalități, însă am să încerc,
pentru că am ales să fiu inginer și
în facultate am învățat că inginerii trebuie să se adapteze oricărei
situații.
Consider că, cu toții, trebuie
să înțelegem faptul că trebuie să
ne implicăm social. Activ, proactiv. Iar cu acest prilej aș dori să le
mulțumesc tuturor studenților
din toată țara, inclusiv din București, Iași, orice oraș, pentru că se
implică social, își ajută semenii.
Fie că sunt studenți din facultățile
sau universitățile lor, contează
foarte mult să fim o echipă,
pentru că doar împreună protejăm România și cu această ocazie
țin să precizez că le mulțumesc
celor din Universitatea Politehnica din București pentru că ne-au
sprijinit necontenit în tot ceea ce
ne-am propus să facem și totodată adresez mulțumiri trustului
MediaUno, Academiei Române și
Institutului Național de Statistică
și am deosebita onoare să primesc această distincție!
Vă mulțumesc!
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Mulțumesc mult și o iau nu ca
o răsplată pentru ceva făcut, ci ca
pe o obligație pentru a face ceva
în viitor, ăsta este de fapt rolul
premiilor. Și, pentru că s-au spus
foarte multe, n-aș vorbi despre
specializare și cyber, dar
dați-mi voie, într-o zi de 24 ianuarie, alături de numele lui Alexandru Ioan Cuza sau al lui Mihail

Kogălniceanu, să aduc și numele
unei femei – Cocuţa Ecaterina
Conachi Vogoride, fără a cărei
intervenție probabil că mica mare
Unire nu ar fi avut loc, așa cum o
știm, și că în momentele de criză
ale acestei țări de foarte multe ori
bărbații de stat au fost și femei.
Așa încât împreună, pentru
că avem aici o idee generoasă,

avem o echipă foarte inimoasă a
Grupului MediaUno, un partener
foarte serios – Institutul Național
de Statistică –, suntem sub egida
Academiei Române, o instituție
foarte importantă – reușim să
facem lucruri împreună pentru
România. Încă o dată să ne spunem „La mulți ani” de ziua noastra. Mulțumesc!
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Dan Cîmpean
director al Directoratului Național pentru
Securitate Cibernetică

a II-a
Mediaediția
Group
MediaUno

connecting
dreams

since 2000

Premiul de Excelență pentru Contribuția la Detectarea
și Neutralizarea Atacurilor Cibernetice

Mulțumesc foarte mult. Sunt
foarte onorat pentru primirea
acestui premiu și îl văd, printre
altele, și ca o recunoaștere a
importanței pe care domeniul securității cibernetice o are pentru
România, mai ales în această perioadă de digitalizare accelerată pe
care o trăim cu toții pe contextul
pandemiei de COVID-19, perioadă
în care foarte mare parte a activi-
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tății noastre ca indivizi, ca organizații, s-a transferat în mediul digital. Un mediu totuși complicat, în
care ne confruntăm cu atacatori,
ne confruntăm cu foarte multe
vulnerabilități pentru care organizații, dar și actori la nivel național,
cum este Directoratul Național
de Securitate Cibernetică, trebuie
să acționeze, trebuie să sprijine
nu numai cetățenii, organizațiile,

instituțiile statului, dar și economia și societatea în ansamblu.
Încă o dată vă mulțumesc
pentru acest onorant premiu și
vă doresc succes în continuare cu
celelalte nominalizări.
Mulțumesc mult!

www.mediauno.ro
www.impreuna-protejam-romania.ro
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Sub Egida

Cercul Militar Național - Sala de Marmură - 24 Ianuarie
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