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Trainerii
anului 2009

Sabin G\lceav`Sabin G\lceav`
Trend Consult 
Managing ParTner

“|mi pl`cea s` ]in traininguri [i s` fac vânz`ri, prin urmare le-am combinat pe cele dou`.” A[a ar putea \ncepe po-
vestea lui Sabin G\lceav`, Managing Partner la Trend Consult. |narmat cu o experien]` de 12 ani \n vânz`ri actualul
trainer este convins c` aceast` meserie e cea care i se potrive[te, ba mai mult, spune c` are [i cele trei calit`]i
necesare pentru a intra \n prima lig`. Pe lâng` experien]a profesional` \ndelungat`, vorbim despre abilitatea de a
\n]elege rapid cursan]ii [i situa]iile cu care ace[tia se confrunt` [i, desigur, despre sim]ul umorului. De fapt pentru
a ajunge un trainer de succes trebuie “s` fii pe jum`tate profesor la Harvard [i pe jum`tate clovn”, le spune Sabin
G\lceav` tinerilor aspiran]i la un astfel de statut. Un sfat sincer [i credibil, atribute care valideaz` de altfel procesele
de \nv`]are conduse de el. Mai mult, G\lceav` pare genul de trainer con[tient c` rezultatele apar doar prin munc`
[i perseveren]`. “Cea mai mare provocare pentru mine a fost s` \nv`] finan]e. Cum i-am f`cut fa]`? M-am apucat
s` \nv`]!”, rezum` trainerul printr-un exemplu aparent banal strategia personal` de a trece peste obstacole. Biz

Adrian FloreaAdrian Florea
Trend Consult 
Managing ParTner

Organiza]ia studen]easc` AIESEC a

fost cea care i-a oferit lui Adrian

Florea, Managing Partner la Trend

Consult, posibilitatea de a sus]ine

prima lui sesiune de training. Doar

decorul a fost ceva mai boem. 

“A fost o sesiune de dou` ore,

sus]inut` pe malul m`rii, la

Costine[ti. Cred c` mi-a[ da nota

nou`, sesiunea a[ face-o doar pu]in

diferit acum, dac` ar fi acelea[i

circumstan]ele”, \[i aminte[te cu

nostalgie momentul, Adrian Florea.

|n spirit de glum`, Florea su]ine c`

el este vânz`tor de meserie, nu

trainer. Dar trainingul e distractiv. 

{i de ce un ar fi când e[ti \narmat

cu mult` energie, coeren]` [i sim]ul

umorului, trei calit`]i pe care Adrian

Florea le nume[te esen]iale

\ndefinirea lui ca profesionist?

Re]eta include bine\n]eles pasiune [i

dorin]a de a r`spunde provoc`rilor.

“Am avut câteva experien]e

nefericite cu al]i traineri [i am

crezut \nc` de la \nceput c` pot face

lucrurile mai bine decât ei”, mai

spune Adrian Florea. Cea mai mare

provocare pe care trainerul o are de

\nfruntat \n prezent este

transformarea Trend Consult,

companie pe care a fondat-o \n

2007, \ntr-un juc`tor european. 

Cu toate acestea, \n meseria de

trainer, nu ai timp s` te plictise[ti,

iar “lumea te ]ine minte”. Biz
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Îndr`gosti]i de meseria pe care
o practic`, încrez`tori în
puterea cuvintelor, pu]in
ironici, dar siguri pe ei, cei mai
buni [ase traineri desemna]i de
revista Biz sus]in într-un glas
c` pasiunea pentru ceea ce faci
este secretul reu[itei
profesionale. În cazul lor
vorbim de pasiunea pentru
oameni, condi]ia obligatorie
pentru cei care viseaz` la o
astfel de meserie. Restul
ingredientelor difer` 
de la caz la caz.

Oamenii  Biz



17Biz

fotografii de Vasile C~mar~ / Vista

Costea DumitrescuCostea Dumitrescu
Partener
asCendis

Primul sfat pe care Costea

Dumitrescu, partener la Ascendis,

l-ar acorda unui tân`r aspirant la

meseria de trainer ar fi s` \ncerce

mai \ntâi s` fac` singur orice are de

gând s` \i \nve]e pe al]ii. Al doilea

sfat ar fi s` se conving` c` \i plac

oamenii cu adev`rat [i mai ales c` \i

pas` ce simt. “Empatia se \nva]`,

dar pentru un trainer standardele

sunt foarte sus”, afirm` Costea

Dumitrescu, fondatorul cele mai

puternice firme de training din

România, cu afaceri de 4,3 de

milioane de euro \n 2008. De fapt,

Dumitrescu recunoa[te c` pentru el

cea mai mare provocare

profesional` a fost decizia de a

trece \n regim privat, moment

petrecut \n urm` cu aproape

dou`zeci de ani. “Am \nv`]at, am

\ncercat, am gre[it, am \ncercat

altfel. Cuvintele cheie sunt probabil

schimbare [i curaj”, rezum` Costea

Dumitrescu aventura

antreprenoriatului. Când vine vorba

de domeniul trainingului, el \[i

cunoa[te foarte bine atuurile ce \l

recomand` pentru meseria

practicat`. Primul [i cel mai

important este cu siguran]`

experien]a acumulat` \n ani [i ani

de practic`. “Am 20 de ani

experien]` la subiectele despre care

vorbesc [i mai mult decât atât le

practic \n continuare; \mi plac

oamenii [i m` intereseaz` ce

gândesc. Sunt convins c` nu doar

copiii, ci [i adul]ii \nva]` cel mai

bine experimentând”, se

autocaracterizeaz` Dumitrescu. Biz
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{tefan P l̀̀ rie{tefan P l̀̀ rie
Business associate 
inTeraCT Business
CoMMuniCaTion

A terminat Facultatea de Cibernetic`, dar, undeva pe parcurs, viitorul programator de calculatoare a realizat c` de
fapt “vrea s` lucreze cu oamenii”. Ulterior, cariera de trainer a fost cu siguran]` cea mai natural` alegere pentru un
tân`r fascinat de poten]ialul uman. Vorbim despre {tefan P`l`rie, Business Associate la Interact Business Communi-
cation. Privind \n urm` cu peste zece ani, când a sus]inut prima sesiune de training, {tefan P`l`rie spune amuzat c`,
pentru presta]ia de atunci, [i-ar fi dat cu indulgen]` cel mult o not` de trecere, dar a[a stau lucrurile la \nceput de
drum. Drumul despre care discut`m a fost pres`rat cu multiple experien]e profesionale din zona departamentului
numit tradi]ional “resurse umane” din cadrul unor asocia]ii [i companii de renume precum AIESEC Belgia, Procter &
Gamble sau IBM România. Pe cei de la Interact i-a ales datorit` pasiunii lor pentru cultura na]ional`, pentru maniera
\n care adaptau licen]ele interna]ionale la specificul local [i pentru calitatea oamenilor care f`ceau parte din organiza]ie.
“Am f`cut [i continuu s` fac training cu mare pasiune, neresim]indu-l ca pe o slujb`”, sus]ine {tefan P`l`rie. Biz
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Decebal MarinDecebal Marin
Managing Partner
CorPoraTe dynaMiCs
inTernaTional

Octavian Panti[Octavian Panti[Octavian Panti[
Managing director
TMi roMânia

Sigur pe el, Octavian Panti[, Managing Director la TMI România, afirm` f`r` ezitare c` [i-ar acorda nota zece
pentru preg`tirea, energia [i entuziasmul de care a dat dovad` la primul curs sus]inut \n calitate de trainer.
Nota nu ar fi totu[i la fel de mare \n ceea ce prive[te impactul cursului respectiv. Dar tocmai acest aspect l-a
motivat s` mearg` mai departe. “Feedback-ul bun \n urma primelor cursuri sus]inute [i senti mentul c` adaug
valoare imediat prin ceea ce fac m-au determinat s` aleg aceast` profesie”, sus]ine Octavian Panti[. Dac` nu ar
fi lucrat \n domeniul trainingului crede c` i s-ar fi potrivit meseria de arhitect, private banker, jurnalist de business
sau osp`tar \n propriul restaurant, dar cu so]ia buc`tar. Bogat` paleta de op]iuni, totu[i a ales HR-ul. Atunci, ce
calit`]i \l recomand` ca fiind un bun trainer? “Structurez bine cursurile, dau multe exemple cu care participan]ii
pot rela]iona [i men]in o atmosfer` relaxat`. Aceste tr`s`turi ale cursurilor mele duc de cele mai multe ori la
ob]inerea unor mesaje clare [i memorabile \n mintea participan]ilor, pe care s` le poat` aplica din aceea[i zi”,
r`spunde prompt Panti[, cu riscul de a p`rea lipsit de modestie. Biz

“La \nceput a fost impulsul de

a \mp`rt`[i celorlal]i ceea ce

eu am experimentat [i cum

credeam c` ar trebui f`cute

lucrurile”, \[i aminte[te Decebal

Marin, Managing Partner la

Corporate Dynamics

International, motivele care

l-au determinat s` \mbr`]i[eze

meseria de trainer. Începutul

\nseamn`, de fapt, acum mai

bine de 17 ani, când Decebal

Marin avea s` transforme

pasiunea pentru oameni [i

comunicare \ntr-o viitoare

profesie. Implicarea la nivel

\nalt a venit la doi ani de la

terminarea facult`]ii, când a

hot`rât s` intre \n sfera

antreprenoriatului, abordând un

business foarte atractiv

(rela]iile publice), dar despre

care el \nsu[i admite c` nu [tia

nimic. “Au fost cinci ani de

experien]` [i succese cu foarte

mult` munc`, \n care am

\nv`]at business [i mai ales

management, dar pe banii

no[tri, ai ac]ionarilor. Ce nu

am reu[it a fost profitul”,

sintetizeaz` Marin jocul de-a

antreprenorul. Despre meseria

de trainer, Decebal Marin are

numai cuvinte de laud`: “O

meserie bine pl`tit`, elegant`,

care \]i permite s` fii la curent

cu realit`]ile din multe

industrii [i organiza]ii”. Biz


