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Eu sunt Alina, și sunt studentă în anul II de masterat în cadrul 
Universității Tehnice din Cluj Napoca. În același timp aș putea 
spune ”trust me I’m an engineer”, întrucât în anul 2019 am 
absolvit Facultatea de Inginerie Electrică tot în cadrul aceleași 
universități.

Sunt o persoană sinceră, empatică și conștiincioasă. 
Persoanele din jurul meu spun mereu că se pot baza pe 
ajutorul și sprijinul meu. Niciodată nu mi-a plăcut monotonia, 
de aceea mereu am căutat să fac lucruri care să mă antreneze, 
să mă provoace, să-mi depășesc limitelele și să-mi demonstrez 
în primul rând mie, că pot.

Copil fiind însă, visul meu a fost să devin un inginer. De ce? 
Pentru că ei sunt cei care pun lucrurile în mișcare, sunt motorul 
societății noastre, fără de care nu am mai evolua.

Pe scurt, sunt o persoană sinceră, sociabilă, muncitoare și 
ambițioasă, descurcăreață, dornică de a învăța lucruri noi și 
gata să facă față tuturor provocărilor ce răsar la orizont.   

Alina Avrămoaei 
GraduatE.ON 2020 - Ingineri



Mihai Luca

Mă numesc Mihai și sunt absolvent al Facultății de Inginerie
Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, domeniile de 
studii fiind ”Managementul Sistemelor de Energie” și 
”Inginerie și management” 

Sunt o persoană responsabilă, serioasă și perseverentă în a 
atinge scopurile pe care mi le propun. Sunt mereu deschis la 
noi activități si experiențe legate de diverse proiecte. 

Ca urmare a experienței de lucru în domeniul energetic și a 
susținerii profesorilor de la facultate, am descoperit o pasiune 
pentru implicarea în dezvoltarea utilizării surselor 
regenerabile și pentru îmbunătățirea sectorului energetic.

Acest lucru s-a concretizat prin realizarea unor articole 
științifice cu care mi-am adus un mic aport în acest domeniu. 
Aceste experiențe m-au făcut sa realizez ca vreau cu adevărat 
sa-mi creez o carieră în domeniul energetic, devenind astfel 
ambițios și determinat să-mi îmbunătățesc cunoștințele 
acumulate până acum.

În cadrul programului GraduatE.ON doresc să-mi 
îmbunătățesc abilitățile acumulate până acum, să particip la 
cât mai multe activități și proiecte pentru a face un prim pas 
în crearea unei cariere în cadrul companiei. 

GraduatE.ON 2020 - Ingineri



Andrei Olar

Sunt Andrei Olar și mă bucur că fac parte din echipa E.ON 
Romania. Doresc să vă spun că sunt o persoană căreia îi place 
“lucrul bine făcut” adică pun pasiune în tot ceea ce fac. Sunt un 
om deschis, caut mereu “the next big thing” pentru a mă 
dezvolta atât din punct de vedere personal cât și profesional. 

Participând în diferite proiecte de voluntariat, schimburi de 
experiență și internship-uri, pot spune că mă pasionează 
munca în echipă și pun un mare accent pe partea socială. 

Pasiunea mea pentru procesele inginerești a început de la o 
vârstă fragedă. Această pasiune reprezintă o sursă constantă 
de motivație care mă face să învăț skill-uri noi pentru o 
dezvoltare continuă. 

Mă consider o persoană organizată, folosesc diferite aplicații și 
unelte pentru a fi mereu organizat și a ține pasul cu 
schimbările din jur și deadline-urile. 

Aștept cu nerăbdare să îmi cunosc colegii și să fac parte dintr-
o echipă minunată. GraduatE.ON 2020 – Ingineri



Mă numesc Andreea și sunt absolventă a Facultății de Business și a 
Școlii de Business ”Ecole de Management de Normandie”, unde am 
studiat Administrarea Afacerilor și Afaceri Internaționale. Tind să cred 
că doar oamenii plictisitori se plictisesc, așa că am încercat mereu să mă 
țin ocupată și să evit plictiseala.  

Îmi place să fiu implicată în cât mai multe activități, motiv pentru care 
de-a lungul anilor de studiu am fost voluntară pentru diferite organizații 
și proiecte. Așa am avut ocazia să fiu:

• Vicepreședinte al Asociației Studenților Internaționali
• Lider de echipă în cadrul RIUF
• Organizator de evenimente pentru Clubul de Antreprenoriat 
• Manager de proiect și voluntar în cadrul Asociației Studenților de la 

Business
• Director Adjunct în cadrul departamentului de marketing al UN Youth

Îmi place să fiu scoasă din zona mea de confort, motiv pentru care cred 
că adaptabilitatea e una din calitățile mele cel mai ușor de observat. Îmi 
place să călătoresc, să cunosc oameni și culturi noi și profit de fiecare 
oportunitate pe care viața mi-o oferă.

Abia aștept să vă cunosc!  ☺

Andreea Bora
GraduatE.ON 2020 – Economiști 



Andreea Dăbuleanu

Eu sunt Andreea și am absolvit atât facultatea cât și masteratul la 
Academia de Studii Economice București. 

Ce pot să spun cu siguranță despre mine este faptul că îmi vine greu să 
mă descriu. Pot să discut fără probleme despre ultima carte citită sau 
despre ce am vizitat în cea mai recentă excursie. Ușurința aceasta, în 
schimb, nu se întâmplă și când trebuie să mă prezint. Cred că sunt mai 
ușor de cunoscut prin acțiunile mele, decât prin vorbe.

Ce este drept, pot să spun despre mine că sunt o cititoare înrăită. Îmi 
place să devorez cărți, fiindcă îmi permite să explorez idei și lumi noi 
(acest hobby a fost foarte la îndemnă pe timp de pandemie). De 
asemenea, îmi place să mă familiarizez cu situațiile noi și dilemele care 
pot fi explorate în acest mediu.

Dar acest tip de analiză (provenită din simpla lecturare a cărților) nu ar fi 
completă fără o altă pasiune a mea: călătoriile. Dacă lectura îmi 
deschide apetitul pentru oportunități noi, atunci călătoritul este cel care 
îl satisface.

Într-adevăr, poate ceea ce am scris aici nu este extravagant, dar îmi 
place să ascult oamenii și să fac schimb de idei și opinii. Așa că aștept să 
ne cunoaștem mai bine! GraduatE.ON 2020 – Economiști 



Iulian Tănașcu 

Sunt Iulian Tănaşcu, am 25 de ani şi sunt dublu licențiat în 
informatică și economie, am un master în Management și Marketing 
Internațional, urmez un master în securitate cibernetică și sunt 
doctorand în anul al doilea în cadrul Școlii Doctorale de Management 
din cadrul ASE București.

Sunt absolvent al Nato Youth Academy și Kennedy Academy, două 
programe care m-au învățat să gândesc strategic și să privesc 
imaginea de ansamblu în absolut tot ceea ce vreau să fac. Îmi place 
să las o urmă acolo unde merg și nu îmi place să fiu doar o altă față în 
mulțime. 

Sunt pasionat de călătorie, de partea civică, de dezvoltarea regională 
și geopolitică încă de pe băncile liceului. Pasiunile au continuat în 
timpul facultății atunci când am înființat o asociație de promovare 
turistică împreună cu 2 colegi, asociație care își propune să utilizeze 
elemente creative în promovarea Romaniei. 

Sunt o persoană complexă și pun suflet în tot ce fac și care are nevoie
să vadă o finalitate la capătul procesului, acest lucru motivându-mă
puternic. Îmi place să ajut oamenii din jurul meu, dar nu am nicio
problemă să recunosc atunci când nu știu și să cer ajutor. Doar
împreună, aflându-ne într-un puternic raport de sinergie, putem face 
lucruri mărețe.  GraduatE.ON 2020 – Economiști
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