
   Rotary Club  Targu-Jiu 
 

Tabara RYLA 
Perioada: 7-10 septembrie 2016 

Locatie: Pensiunea Tarra ***, din statiunea montana Rânca, jud Gorj 
 
Miercuri, 7 septembrie 
10 - 15:00       Primire si inregistrare participanti 
15:00- 15:30   Deschidere tabara.  
                      Ioan Simion - Presedinte Rotary Club Craiova 
                      Victor Troaca - Presedinte Rotary Club Targu Jiu 
                      Mesajul Guvernatorului D2241 Mircea Solovastru  

 15:30 - 16:00  Sa ne cunostem intre noi 
                        Prezentarea Agendei 

- obiective 
- prezentarea participantilor 
- ce asteptati de la intilnire 

16:00 - 18:30  Puterea lui "Eu pot" si Puterea lui "A darui” - Imaginea in viata, la locul de munca si in                        
                       afaceri - Cristina Veliscu    

19:30               Cina, foc de tabara socializare 

  
Joi, 8 Septembrie 
10:00 - 12 :30   “Leadership@RO” - Marian Popa 
12:30 - 12:45    Sa intalnim lideri “Lider intr-un grup de lideri” – Ioan Simion Director General  “Biroul tau”   
            si Softrom Grup SRL. 

 12:45 - 14:00     Masa de pranz 

 14.00 - 15:30    Comunicare -  Cristina Veliscu  

 15:30 - 19:00    Aventura – Parcul de aventuri Ranca 

 20:00                Cina.  “TED la RYLA”- Excercitii de comunicare stil TED de 5 minute pe baza unor teme   
             prestabilite.(se combina cu intentia tinerilor de public speaking).  
 
 Vineri 9 septembrie 
10.00 - 12:00     Tema t.b.a - Sebastian Vaduva – Decan, Griffith School of Management 

12:00-13:00      Sa intalnim lideri “Puterea exemplului personal - locomotiva – si/sau puterea echipei” -   
            Marian Popa – Director General Deutche Bank Global Technology  

                          Sa intalnim lideri “Lider in comunitate”  t.b.a Rotary Club Targu Jiu  

 13:00 - 14:30    Masa de pranz  

 14:30 - 16:30    Viziune si atitudine – Silviu Hotaran – Managing Director GKTI Semper Human srl,  
            Ex Director General Microsoft - despre elemente privind fundatia drumului in viata, ce     
                          inseamna succesul, importanta vointei, perseverentei, asumarea responsabilitatii,        
                          atitudinea fata de noi si cei din jur, fata de greseli)  

16:30 - 19:30    Drumetie si vizite culturale "Acasa la Brancusi" – Targu Jiu. 

20:00                 Barbeque party . 
      
Simbata 10 septembrie 
10:00 – 12:30   Victor Alistar Director executiv, Transparency International Romania – Puterea si     
           necesitatea Integritatii  

12:30                Pranz si plecare catre casa. 
 

Despre Ranca:  

http://www.trecator.ro/drumetii/ce-puteti-face-la-ranca-cea-mai-spatioasa-si-comoda-statiune-din-parang/ 

 

http://www.trecator.ro/drumetii/ce-puteti-face-la-ranca-cea-mai-spatioasa-si-comoda-statiune-din-parang/


Speakeri 
 
Cristina Veliscu 

 

Teambuilding Facilitator, HR Consultant, Trainer, Consultant de cariere, in 
parteneriat cu Noble Manhattan Coaching Ltd, Adecco Romania. 
Are o experienta de peste 15 ani in domeniul Resurselor Umane, in calitate de 
consultant, avand experienta coordonarii de proiecte la nivel national si 
international.  
In ultimii ani Cristina a activat ca trainer si trainee coach, punand bazele si 
coordonand Grupul de Suport pentru Coaching Craiova sau dezvoltand si  
  

 

sustinand ateliere de dezvotare personala. Fire curioasa, se implica cu pasiune in ceea ce ii place sa faca, 
considerand ca este important sa oferi fara sa astepti ceva, sa ai incredere in propriile forte, sa fii capabil sa 
descoperi potentialul celorlati si sa ii ajuti si pe ei sa il valorifice.  
Motto personal: “Orice persoana cu care interactionez apare ca urmare a unui scop fie de a ma invata 
ceva, fie de a invata ceva de la mine” 
 
 
Marian Victor Popa 

 

Chair Districtual Comitet Leadership. 
Director General Deutche Bank Global Technology. 
Președinte Transparency International România 
Are peste 30 de ani de experienţă în poziţii de conducere în cadrul unor 
companii importante IT&C din România şi Europa. Cel mai recent (2004-2012) 
a ocupat poziţia de CEO al Endava CEE, un proiect greenfield pe care l-a 
dezvoltat de la 40 la 800 de angajaţi, distribuiţi în patru sedii din Europa 
Centrală şi de Est. 
Născut în Sighişoara. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti 
şi şi-a completat educaţia profesională cu programe de pregătire pentru senior 

management în Marea Britanie, Belgia şi Franţa. 
 
 
Sebastian Vaduva  

 

Antreprenor româno-american cu vastă experiență în domeniul consultanței în 
afaceri, marketingului, vânzărilor și culturii organizaționale.  
Decan al Facultății de Management Griffiths din cadrul Universității Emanuel 
din Oradea și public speaker.  
Firma Soluții Avansate pe care a fondat-o în 2002 oferă training și consultanță 
pentru companii în domeniul leadershipului, managementului echipei, 
marketingului și vânzărilor.  
Este Președinte al Școlii Informale de IT, un program care oferă persoanelor 
nespecializate certificare în domeniul IT-ului. 

 
 
Silviu Hotaran  

 

Training leader, Managing Director GKTI Semper Human 
A devenit ”antreprenor in educatie” la inceputul anului 2009, pasiunea si 
obiectivul sau fiind schimbarea si dezvoltarea oamenilor, echipelor si 
organizatiilor, prin antrenamente (training, coaching, mentoring…) orientate pe 
obiective. 
In perioada 1996-2008 Silviu a fost General Manager la Microsoft, pentru filiala 
din Romania si, mai tarziu, pentru Europa de Sud Est, unde a raspuns de 
dezvoltarea afacerilor si organizatiilor Microsoft din12 tari. 
Silviu Hotaran a terminat facultatea de Automatica din Universitatea Politehnica 
din Bucuresti in 1980.  

Intre anii 1980 si 1991 a lucrat ca cercetator stiintific la Institutul de Cercetari pentru  
Tehnica de Calcul, iar in perioada 1991-1996 a fost General Manager al Ciel Romania, firma producatoare 
de software de contabilitate si gestiune. 
Nascut la Oradea in 1955, Silviu este casatorit si are un fiu de 29 de ani. Alte pasiuni sunt cititul, calatoriile, 
baschetul, si inotul. 
 
 
Victor Alistar  

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Coaching+Support+Group+Craiova+in+Partnership+with+Noble+Manhattan+Coaching+Ltd&trk=prof-0-ovw-prev_pos
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Coaching+Support+Group+Craiova+in+Partnership+with+Noble+Manhattan+Coaching+Ltd&trk=prof-0-ovw-prev_pos
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Coaching+Support+Group+Craiova+in+Partnership+with+Noble+Manhattan+Coaching+Ltd&trk=prof-0-ovw-prev_pos
https://www.linkedin.com/company/1929?trk=prof-0-ovw-prev_pos


 

Director executiv, Transparency International Romania 
Este avocat al Baroului București, conferențiar universitar în cadrul SNSPA și 
activist în domeniul anti-corupție din România.  
Și-a început activitatea în mișcarea Transparency International în anul 2003, a 
condus Centru de Asistență Juridică pentru cetățeni - program pilot al 
Transparency International, precum şi proiectele de advocacy ale TI-România. 
De 10 ani este CEO al TI - România, timp în care a promovat cu succes peste 
10 acte normative şi 40 de politici publice. 

 
 
Ioan Simion 

 

Presedinte Rotary Club Craiova 2016-2017. 
Director General Softrom Grup SRL Craiova si grupul de firme UDP Distributie 
Papetarie. 
Absolvent al Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica Craiova, in 
anul 2002. 

 

 
 
Victor Troaca  

 

Presedinte Rotary Club Targu Jiu 
Director BRD Groupe Societe Generale, Gorj, Cadru didactic Universitatea 
Constantin Brancusi Targu Jiu, autor a 14 cărţi de specialitate. 
Absolvent al ASE Bucuresti, promotia 1983.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


