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O personalitate puternic\, o
fire care nu se las\ u[or dezar -
mat\, Maria-Cristina Ungureanu
a absolvit Facultatea de Econo -
mie, masterul `n Rela]ii Interna -
]ionale, [i ulterior doctoratul `n
Finan]e, la Universitatea din Ia[i.
Apoi a plecat s\ se realizeze
“afar\”. Dup\ aproape zece ani
de activitate la Johannesburg,
Londra [i Genova, Maria Cristi na
Ungureanu a devenit cunoscut\ la
nivel interna]ional, iar `n prezent
lucreaz\ cu Ministerul Economiei
italian, cu Comitetul Bancar al
Comisiei Europene [i chiar cu
Parlamentul European pentru
c=teva proiecte de lege.

«Eu nu am avut niciodat\ visul
de a “sc\pa”, ci pur [i simplu am
fost atras\ de oportu nit\]ile ce mi
s-au oferit, de curiozitatea lumii
capitaliste, cu toate c\ aveam
toate condi]iile pentru a-mi face o
viata comfortabil\ `n Rom=nia»,
spune Cristina Ungureanu.

Prima oportunitate

Ajunge s\ `i privim parcursul
vie]ii, p=n\ la numai 32 de ani, [i
realiz\rile. Multe locuri r\mase
do ar pe harta destina]iilor turis-
tice pentru mul]i tineri de v=rsta
sa,  au devenit o cas\ temporar\
pe n tru Cristina Ungureanu. La 22

de ani a plecat de la Ia[i la
Johannesburg, `n Africa de Sud.
Era student\ la Economie [i
Administrarea Afacerilor- Finan -
]e/B\nci, la Ia[i, [i `n timp ce viz -
ita Universitatea din Pretoria a
cunoscut un specialist care lu cra
la o firm\ american\ care `[i de sc -
hidea o sucursal\ la Johan ne -
sburg. A fost prima oportunitate
pe care nu a l\sat-o s\ `i scape. 

«Am acceptat oferta lor, [i am
plecat `n Africa de Sud. Am decis
s\ plec mai mult pentru acea
experien]a unic\ ce mi se oferea»,
declar\, ast\zi, Cristina Ungu -
reanu. A r\mas la Johann esburg
cinci ani, unde a lucrat la o com-
panie `n sectorul financiar,
Georgeson Shareholder Commu -
ni cations. Compania `[i desf\[o -
ar\ activitatea `n domeniul co mu -
nic\rii cu investitorii, clien]ii
fiind companii cotate la burs\,
c\rora le furniza servicii de con-
sultan]\.

~napoi `n Europa

Dup\ cinci ani, a decis s\
revin\ pe p\m=nt european, si a
considerat c\ nu exist\ un loc mai
potrivit dec=t Londra, devenit\
un punct de referin]\ `n cariera sa.
Acolo a r\mas p=n\ `n anul 2007,
la firma Computer share. ~ntre

timp, a urmat doctoratul la Ia[i,
cu profesorul Vasile Cocri[. Teza
de doctorat se intituleaza
“Ajustare structural\ a sistemului
bancar [i integrare monetar\
european\”. 

A urmat leg\tura cu European
Corporate Government Institute
(ECGI), de unde, ca membru, la
Londra fiind, a aflat despre exis-
ten]a unui post de cercet\tor
[tiin]ific la Universitatea din
Genova. Prin intermediul profe-
sorului de drept bancar de la
Universitatea din Genova, Guido
Ferrarini, vice-pre[edinte al
ECGI, a  intrat `n contact cu
Italia. A fost o alt\ oportunitate pe
care nu a l\sat-o s\ se piard\.

Un compromis

Acest drum mereu `n ascensi-
une nu a fost lipsit de dureri per-
sonale, care, de[i percepute cu o
fin\ sensibilitate, nu au dezechili-
brat o personalitate puternic\.
Pierderea tat\lui, Nicolae
Ungureanu, renumit profesor la
Universitatea Politehnic\ din Ia[i,
la `nceputul acestui an, publici-
tatea negativ\ `n jurul rom=nilor,
subiec]i principali ai unor repor-
taje de infrac]ionalitate, reti -

cen]ele agen]ilor imobiliari `n a
acorda o locuin]\ cu chirie, la
auzul c\ este rom=nc\, au afectat-
o, dar nu au ab\tut-o din drum. 

«Tot ceea ce am realizat, ceea
ce am devenit a fost din lupta
mea, f\r\ a cere suportul nici
m\car al ]\rii mele. Este o
chestiune de caracter, de dorin]\
de independen]\, de a m\ realiza
pe propriile puteri, dorin]\ pe
care o manifest `nc\. {i, de aici,
motivul “compromisului” de a
r\m=ne `n Italia: pentru a l\sa un
pic din independen]a aceasta, din
via]a pur orientat\ c\tre carier\ [i
mai pu]in c\tre partea personal\.
M\ g=ndesc cum ar fi fost via]a
mea la Ia[i, `n Rom=nia», spune
Cristina Ungureanu. 

«Via]a mea a devenit aici, `n
Italia; a lor, a membrilor familiei
mele, continu\ acolo, `n
Rom=nia. Acolo au r\mas mama,
Margareta, profesor de chimie
organic\ la Universitatea de
Medicina si Farmacie [i fratele,
Cristian, arhitect, cu familia sa.
Partenerul meu, Paolo, care este
italian, este `nr\d\cinat aici cu
via]a, cu cariera, cu familia, [i i-ar
fi imposibil s\ plece `n alt\ parte.
Pentru mine nu este un sacrificiu,
ci un compromis.»

Georgiana Baciu

De la Ia[i la Genova, 
via Johannesburg

Maria Cristina Ungureanu,
cercet\tor [tiin]ific la
Universitatea din Genova

Maria Cristina Ungureanu are
32 de ani, este originar\ din Ia[i, [i
este cercet\tor la Universitatea din
Genova, `n Italia. Drumul s\u nu a
fost semnat de necesitatea impe-

rioas\ de a pleca peste hotare, pen-
tru un trai mai bun. {i `n asta
const\ parte din unicitatea exem-
plului s\u. Este o reprezentant\ a
elitei rom=ne[ti, care a luat drumul

str\in\t\]ii pentru a putea activa la
adev\rata valoare, care a [tiut s\
utilizeze la nivel maxim oportu-
nit\]ile ce s-au ivit, sau pe care le-a
c\utat, din ambi]ie.

Maria Cristina Ungureanu nu a emigrat de foame


