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VALERIA MARIANA
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Ambasadoarea României în Israel:

“TREBUIE S~ {TIM ORICÂT DE DUREROS
AR FI ADEV~RUL PENTRU CA NICIODAT~,
NIC~IERI ÎN LUME S~ NU SE MAI ÎNTÂMPLE
CRIME ORIBILE ÎMPOTRIVA UMANITÃ}II,
DOAR PENTRU C~ UNII SUNT DIFERI}I
DE AL}II.”

PUBLICA}IE TRIMESTRIAL~

SILVIA CONSTANTINESCU
URL:curierulromanesc.org

SILVIA
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Ambasadoarea României în Irlanda:

”NU CRED ÎN NECESITATEA UNOR CALIT~}I
SPECIALE PENTRU A FI, CA FEMEIE, UN BUN
DIPLOMAT, CI DOAR ÎN PRINCIPIUL {ANSE
EGALE, LA CAPACIT~}I EGALE!”
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VICTORIA POPESCU
Ambasadoarea României în Suedia:

”ERA MAI DEGRAB~ O CHESTIUNE C~ ~STA
ERA TRENDUL, ASTA ERA TENDIN}A:
STUDEN}II FOARTE BUNI, EMINEN}I,
ERAU ÎNCURAJA}I S~ DEVIN~
MEMBRI DE PARTID!”

Doamna Silvia Stancu-Davidoiu.
Foto: © Silvia Stancu-Davidoiu.

Doamna Valeria Mariana Stoica.
Foto: © Valeria Mariana Stoica.
Silvia Constantinesu: Stimat` doamn` Valeria
Mariana Stoica, conform tradi]iei CURIERULUI
ROMÂNESC v` dau cuvântul s` v` prezenta]i
singur` cititorilor mei: Cine sunte]i doamn` Valeria
Mariana Stoica?
Valeria Mariana Stoica: În locul unei autoprezent`ri
v` anexez curricumul vitae [i v` rog s` ave]i
amabilitatea s` spicui]i dvs., în func]ie de segmentul
cititorilor interviului, ceea ce crede]i c` ar putea fi
de un real interes pentru ace[tia.
S.C. V` mul]umesc pentru curriculum vitae [i voi
încerca s`-l prezint cititorilor, atât cât spa]iul îmi
permite, dar v` rog s`-mi spuneti totu[i câte ceva
despre dvs. ca s` nu înc`lc`m tradi]ia
CURIERULUI ROMÂNESC.
V-M.S.: Dup` cum [ti]i sunt inginer, meseria mea
urmând tradi]ia familiei din partea tat`lui meu. Poate
a[ fi înc`lcat cutuma familiei, dac` dosarul meu, la
terminarea studiilor liceale, ar fi fost unul acceptabil
pentru a urma cursurile facult`]ii de psihologiesociologie (provenien]a social` trebuia s` fie
obligatoriu una de bun` calitate pentru vremurile
acelea, respectiv trebuia s` provin dintr-o familie
s`rac` de ]`rani sau muncitori).
☞8

Silvia Constantinescu: Stimat` doamn` Silvia StancuDoamna Victoria Popescu.
Davidoiu, conform tradi]iei CURIERULUI ROMÂFoto: Octavian Ciupitu / © CR.
NESC, v` dau cuvântul s` v` prezenta]i singur`
cititorilor mei: Cine sunte]i doamn` Silvia Stancu- Silvia Constantinescu: Doresc s` încep prin a face o
precizare, aceea c` pentru mine, ca ziarist, nu exisDavidoiu?
t` ”întreb`ri proaste” [i ”întreb`ri bune”, ci toate
Silvia Stancu-Davidoiu: Sunt absolvent` a Academi- înteb`rile puse au ca scop s` r`spund` intereseului
ei de Studii Economice, Facultatea de Comer], pro- cititorilor [i nu s`-l jigneasc` pe interlocutor. Consimo]ia 1989, cu specializare în domeniul turismului, der c` depinde de abilitatea interlocutorului c a
îns` nu am profesat în acest domeniu, deoarece mi r`spunsul s` fie mai bun sau mai prost. A]i citit deja
s-a deschis posibilitatea s` îmi continui studiile pe un câteva numere din CURIERUL ROMÂNESC,
profil care nu mi-a fost accesibil anterior anilor ’90. aceasta presupune c` ne cunoa[te]i tradi]ia. Cine
În toamna anului ’90 am sus]inut un examen [i am sunte]i doamn` Victoria Popescu?
fost admis` la {coala Na]ional` de Studii Politice,
sec]ia Rela]ii Interna]ionale, cursuri post-universi- Victoria Popescu: De cinci luni sunt ambasadorul
tare cu durat` de 2 ani, perioada despre care, pri- României la Stockholm, ceea ce pentru mine este o
vind în urm`, pot spune c` a constituit momentul de responsabilitate [i o onoare deosebit`. A[ putea
r`scruce în cariera mea profesional`. În anul al 2- spune ca sunt diplomat de carier`, având în vedere
lea de studiu, am beneficiat de o burs` cu durat` de c` am îmbr`]i[at aceast` profesie de 15 ani, din
un an, cu finan]are european`, la Universitatea 1990-91. O carier` diplomatic` început` nu chiar la
Limerick din Irlanda, unde am absolvit un curs de prima tinere]e [i atunci cu atât mai mult` intensitate,
Masterat în Integrare Europeana (Master of Arts în construit`, cl`dit`, muncit` [i cu foarte mult`
pasiune desf`[urat`. Am lucrat foarte mult în
European Integration).
La întoarcerea în ]ar`, în vara anului 1992, am sus]i- domeniul diploma]iei multilaterale, am lucrat în
nut examenul de intrare în Ministerul Afacerilor Ex- cadru ONU, am lucrat cu problematica OSCE-ului,
terne [i, dup` admitere, mi-am început cariera diplo- Organiza]ia pentru Securitate [i Cooperare în
matic`, ca ata[at, în cadrul Direc]iei America de Europa. În mare m`sur` profilul meu de diplomat
Nord. În anii care au urmat, am parcurs etapele are o leg`tur` direct` cu drepturile omului, cu
fire[ti ale unei cariere profesio-nale, sus]inând exa- problematica democra]iei, cu problematica egalit`]ii
menele de promovare în grad diplomatic [i activând de [anse între femei [i b`rba]i [i, pe de alt` parte, cu
în Centrala MAE [i în afara ]`rii, în cadrul Ambasa- problematica strategic` [i de securitate, în primul
dei Românei în Germania (1997-2001). În intervalul rând. În acela[i timp am avut foarte marea [ans` de
2001-2004, am ocupat în cadrul MAE func]ia de a avea un post la New York, în perioada 1994-1998,
director al Directiei Europa de Vest, apoi pe cea de care m-a format, în mod deosebit ca diplomat, cu
director general al Direc]iei Generale Europa, cali- ceva mai mult` experien]`, mi-a oferit oportunit`]i
tate în care activitatea mea principal` s-a concentrat foarte semnificative, atât s` m` familiarizez cu
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pe coordonarea rela]iilor bilaterale
☞ 10 problema global`, foarte ampl`,

