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Teodora Pohoată este 
noul Head of Marketing 
al Dial Telecom. Licenţiată 
în Metalurgie şi în Relaţii 
Economice Internaţionale, 
Teodora Pohoată face 
marketing de peste 10 ani 
în telecom, din care opt la 
Vodafone România, unde 

a conceput şi a coordonat implementarea 
primelor programe de retenţie a clienţilor şi a 
primelor servicii de self-care ale companiei.

Carmen Dumitrache este 
noul Country HR Lead 
al Accenture. Anterior, 
a deţinut funcţia de 
T a l e n t & D e v e l o p m e n t 
Manager for Eastern Europe 
urmând celei de Country HR 
Manager în cadrul Freescale 
Semiconductor România. 

Are o experienţă de peste 12 ani în domeniul 
resurselor umane. Este absolventă a Universităţii 
de Medicină Carol Davila din Bucureşti şi are un 
MBA cu specializarea marketing.

În perioada 9-10 aprilie va avea 
loc în Bucureşti trainingul de 
acreditare în metoda BELBIN 
Team Roles, susţinut de Barrie 
Watson în colaborare cu 
EDUROM. 

Finalitatea trainingului constă 
în obţinerea de către participanţi 
a certificatului BELBIN, care le 
asigură statutul internaţional de 
consultant acreditat în această 
metodă. 
Scopul principal al metodei este 
acela de a îmbunătăţi performanţa 
individuală şi a echipelor. Aceasta 
este utilizată în peste 40% din 
topul primelor companii din 
Marea Britanie, de Organizaţia 
Naţiunilor Unite şi alte mii de 
companii din întreaga lume. 
Cei care vor obţine un certificat 
în această metodă vor cunoaşte 
rolul BELBIN şi vor şti să-i aplice 
instrumentele pentru a forma 
echipe de succes. 
Trainingul se adresează 
managerilor, persoanelor care 
lucrează în Resurse Umane, dar 
şi tuturor celor care doresc să 
utilizeze la nivel profesionist 
metoda BELBIN în training, 
recrutare şi consultanţă. 

ON ThE mOvE
Andreia Ştefănescu este 
noul Group Account Director 
al CIVITAS Global Ketchum 
România. Andreia are peste 
şase ani de experienţă în 
comunicare corporativă, 
comunicare internă şi 
PR. Anterior, ea a ocupat 
funcţia de Head of Internal 

Communication & PR Office al operatorului de 
telefonie mobilă Cosmote. Totodată, Andreia a 
mai lucrat în cadrul birourilor de comunicare şi 
PR ale GlaxoSmithKline şi Rompetrol.

City College - University of Sheffield, 
în colaborare cu „Asociaţia Română 
a băncilor”, organizează în data de 9 
martie 2009 un seminar de business 
intitulat „Sunt clienţii dumneavoastră 
mulţumiţi? Măsurarea satisfacţiei 
consumatorului în industria serviciilor”. 
Cel care va conduce discuţia pe această 
temă este Dr. Kostas Alexandris, Lector 
al programului Executive MBA, City-
University of Sheffield. Seminarul se 
adresează persoanelor care lucrează în 

domeniul serviciilor. 
Intrarea este deschisă publicului, iar 
locaţia evenimentului este asigurată de 
Institutul Bancar Român.  

Seminar despre sistemul bancar 
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