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Descriere personală 

„Fiecare om pe care îl întalnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva.  
De aceea, încerc s ă învăț câte ceva pe lâng ă fiecare.” (Sigmund Freud) 

 

Sunt Mariana CUCU, expert în formarea profesională a adulților! Te pot ajuta 
să-ți descoperi potențialul creativ, pentru a putea lucra la potențialul maxim! 

Mă bucur să fac parte din echipa de formatori ai societății Faxmedia, din 2012! 

Aventura mea pe tărâmul formării profesionale cred că a început încă din 
copilărie, când unul dintre jocurile preferate era „să fiu profesoară” (sper să zâmbiți 
odată cu mine!). 

Cred că, în viață, nimic nu este întâmplător și, dacă Dumnezeu mi-a îndreptat 
pașii spre trepte de evoluție educațională, socio-profesională și spirituală, îmi place să 
cred că au legătură cu vocația mea și cu harurile cu care m-a înzestrat. Să lucrezi cu 
oamenii iată o misiune dificilă dar și nespus de nobilă! 

Fiind muncitoare, ambițioasă, tenace, focalizată pe obiective tangibile și 
rezultate practice, deschisă spre abordări inovative și creative, am acumulat 
experientă teoretică – absolvind Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor , 
specializarea Administrație Publică din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași și 
Facultatea de Drept a Universității „M. Kogălniceanu” Iași, dar și practică – în cei peste 
15 ani de când activez în domeniul formării profesionale. 

Vreau să cred că mi-am perfecționat stilul de formare, urmând diverse forme de 
pregătire postuniversitară, stagii de formare, cursuri de dezvoltare personală, în țară 
dar și în străinătate, astfel încât întâlnirea cu dvs., cursanții, indiferent de tema 
abordată - planificare strategică, elaborarea strategiilor de dezvoltare, bună guvernare 
și dezvoltare comunitară, comunicare instituțională și relații publice, managementul 
schimbării organizaționale, transparență decizională, managementul administrației 
publice, să fie un motiv de bucurie, atât prin atingerea obiectivelor de formare, cât și 
prin relaționarea la nivel mental și emoțional. 

Și, ca să-l citez pe Eminescu („oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce 
zic, cât prin ceea ce fac ”), vă aștept la cursuri, să fac ceea ce-mi place, să 
împărtășesc informații, cunoștințe, exemple de bună practică, pentru și împreună cu 
dvs.! 


