Sorina Marin: â€•Este nevoie de un real echilibru de gen Ã®
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Cu o personalitate puternicÄƒ È™i o fire proactivÄƒ, Sorina Marin È™i-a construit pas cu pas o carierÄƒ în
public, axându-se în ultimii 16 ani pe managementul mediului la nivelul agenÈ›iei judeÈ›ene specializate.
Este în prezent È™ef serviciu, dar activitatea de conducere pe care o deÈ›ine nu mai reprezintÄƒ de mult o
provocare, în condiÈ›iile în care a condus, în perioada 2010-2012, întreaga AgenÈ›ie (din postura de directo
executiv adjunct) È™i are o expertizÄƒ semnificativÄƒ în domeniu, dobânditÄƒ atât în posturile deÈ›inute
anilor în cadrul instituÈ›iei judeÈ›ene, cât È™i prin numeroasele specializÄƒri în È›arÄƒ È™i în strÄƒinÄƒ
domeniul sÄƒu de activitate.

Este doctor în È™tiinÈ›e economice, are studii postuniversitare axate pe relaÈ›ii internaÈ›ionale È™i integr
europeanÄƒ (Institutul Diplomatic Român), precum È™i pe management în administraÈ›ie È™i servicii pu
participat la numeroase seminarii, programe de perfecÈ›ionare È™i sesiuni de instruire, s-a specializat în afa
graniÈ›elor È›Äƒrii, în Belgia, Turcia, FranÈ›a È™i Germania. Într-un cuvânt, a pus permanent accent pe
dezvoltarea sa profesionalÄƒ, pe o construcÈ›ie de carierÄƒ È™i considerÄƒ cÄƒ numai fiind întotdeauna c
domeniul în care activezi poÈ›i face performanÈ›Äƒ È™i poÈ›i asigura un management eficient.

Atât în plan profesional, cât È™i în plan personal, este caracterizatÄƒ prin abilitÄƒÈ›i sociale, spirit de iniÈ
implicare publicÄƒ, dinamism È™i asumare. O combinaÈ›ie reuÈ™itÄƒ între calitÄƒÈ›ile de leadership È™
pasionalÄƒ fac din Sorina Marin un protagonist permanent viu, activ È™i pertinent al scenei publice È™i
politice (PNL) judeÈ›ene.

În ceea ce priveÈ™te avantajele unei femei atunci când se pune problema preluÄƒrii unor funcÈ›ii manager
Sorina Marin apreciazÄƒ cÄƒ este nevoie de un real echilibru de gen în procesul decizional.

?Avem un context administrativ È™i politic în aparenÈ›Äƒ prietenos cu statutul femeii, dar
realitatea este cÄƒ asistÄƒm la o aÈ™a-zisÄƒ «bÄƒtÄƒlie» a competenÈ›elor între competito
femei È™i bÄƒrbaÈ›i sau femei È™i femei, iar rezultatele sunt în funcÈ›ie de oportunitÄƒÈ›
conjuncturi È™i chiar riscuri. ExistÄƒ femei care corespund standardelor profesionale È™i
morale pentru a fi manageri de succes în orice domeniu de activitate, femei asumate
în viaÈ›a publicÄƒ, femei care pot conduce o entitate cu mânÄƒ de fier È™i cu rezultate
remarcabile, fÄƒrÄƒ a uita cÄƒ sunt femei. È˜i, da, sunt demne de admiraÈ›ia tuturor!?

În ceea ce priveÈ™te modelele la care se raporteazÄƒ, domnia sa considerÄƒ cÄƒ existÄƒ numeroase reper
feminine româneÈ™ti în mai multe domenii de activitate, care pot constitui modele morale È™i intelectuale
preferÄƒ sÄƒ se rezume doar la un singur nume: Laura-CodruÈ›a KoveÈ™i ? procuror general european.
?De ce? Pentru cÄƒ o identific cu competenÈ›a, decenÈ›a uluitoare È™i asumarea publicÄƒ,
toate trei sub umbrela curajului nativ.?

