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”Îmi plac oamenii buni, pe care business-ul nu i-a 
dezumanizat.” 

Luminița Popa, director Corporactive și manager HR 
Plexus, despre munca în resurse umane și ce 

înseamnă succesul ca antreprenor

Secretele succesului, dezvăluite în emisiunea 
AntreV – Antreprenor pentru Viitor! 

în cadrul Proiectului 

	

10.000	de	cursanţi	la	proiectele	pe	care	le-a	derulat,	15.000	de	ore	de	training	în	ul;mii	10	ani	și	alte	
2.000	de	ore	de	coaching.	Acreditată	ca	formator	de	formare	profesională	și	manager	de	formare	pro-
fesională.	 A	 văzut	 (aproape)	 toată	 lumea	 după	 ce	 a	 lucrat	 pe	 vapor	 și	 iubește	 lumea	 resurselor	
umane.	Își	propune	ca	în	următorii	cinci	ani	să	transforme	centrul	de	training	pe	care	îl	construiește	în	
Oradea	în	cel	mai	important	centru	de	acest	fel	din	partea	de	vest	a	ţării.	Toate	acestea	sunt	câteva	
dintre	”bornele”	care	au	marcat	ori	vor	marca	ac;vitatea	Luminiţei	Popa,	director	al	companiei	oră-
dene	 Corporac;ve	 Consul;ng	 și	 directorul	 de	 resurse	 umane	 al	 uneia	 dintre	 cele	 mai	 importante	
companii	internaţionale	prezente	în	reședinţa	Bihorului,	Plexus	Services	Ro.	Invitată	în	cadrul	celui	de-
al	 șaselea	 episod	 al	 emisiunii	 AntreV	 –	 Antreprenor	 pentru	 viitor,	 Luminiţa	 Popa	 a	 dezvăluit	 ce	
înseamnă	munca	 în	 domeniul	 resurselor	 umane,	 care	 sunt	 calităţile	 unui	 antreprenor	 de	 succes	 și	
cum	își	împarte	;mpul	între	ac;vităţile	de	coaching,	training,	resurse	umane,	voluntariat	și	familie.		

De	pe	mările	și	oceanele	lumii,	în	lumea	resurselor	umane	



Luminiţa	Popa	este	absolventă	de	Ș;inţe	Economice	a	Universităţii	Babeș-Bolyai	și	recunoaște	că,	deși	
domeniul	pe	care	l-a	studiat	e	departe	de	ceea	ce	face	acum,	a	ajutat-o	mult	în	ac;vitatea	actuală.		

Își	amintește	că	după	facultate	a	plecat	să	lucreze	pe	vapor:	”Am	făcut-o	dintr-un	fel	de	răzvră3re	și	
din	curiozitate”,	spune	Luminiţa.	Timp	de	patru	ani	și	jumătate	a	colindat	aproape	întregul	Pământ	și	a	
muncit	în	managementul	resurselor	umane.		

Când	a	pus	punct	călătoriilor	pe	mările	și	oceanele	lumii,	s-a	întors	acasă,	unde	a	rămas	în	domeniul	
HR,	înfiinţând	o	companie	alături	de	un	inves;tor.	”La	un	moment	dat,	inves3torul	a	ales	o	altă	cale,	
dar	 eu	am	 rămas	pe	 resurse	umane,	 as:el	 că	din	 2012	 conduc	Corporac3ve	Consul3ng”,	 dezvăluie	
invitata	emisiunii	AntreV	–	Antreprenor	pentru	viitor.		

Luminiţa	Popa	recunoaște	că	a	fost	influenţată	de	mai	multe	persoane	–	oameni	de	afaceri	puternici,	
mai	ales	femei	de	succes	-	pe	care	 le-a	 luat	drept	model.	 În	plus,	 îi	plac	oamenii	care	riscă,	oameni	
care	vor	mereu	să	se	dezvolte.	”Îmi	plac	oamenii	buni,	pe	care	business-ul	nu	i-a	dezumanizat.	Admir	
persoanele	care	se	implică	în	voluntariat	și	mă	regăsesc	în	as:el	de	persoane.	Cred	cu	tărie	că	orice	
problemă	are	o	rezolvare	și,	dacă	te	menţii	calm	și	te	focusezi,	vei	găsi	soluţia,	chiar	dacă	nu	este	cea	
ideală”,	spune	Luminiţa.		

Departamentul	intern	de	resurse	umane,	esenţial	în	orice	firmă	

De	o	perioadă,	Luminiţa	Popa	este	HR	manager	al	Plexus	Services	Ro,	una	dintre	cele	mai	importante	
companii	 străine	 care	 ac;vează	 în	Oradea.	 Consideră	 că	departamentul	 de	 resurse	umane	este	 cel	
care	dă	un	sens	forţei	de	muncă	din	orice	firmă	importantă:	”Nu	există	o	companie	solidă,	de	succes,	
care	să	nu	aibă	un	departament	HR	bine	poziţionat.”	

Totuși,	nu	trebuie	exclus	ajutorul	extern	al	unor	consultanţi,	spune	Luminiţa,	mai	ales	atunci	când	e	
nevoie	să	creezi	proceduri	sau	pe	partea	de	formarea	profesională:	”Dacă	lucrezi	cu	traineri	buni,	vei	
avea	cu	siguranţă	succes.	E	nevoie	și	de	oameni	din	afară,	de	consultanţi	pentru	a	mentora	oamenii	
din	companii,	nu	pentru	a	înlocui	departamentele	interne.”	

Un	bun	 specialist	 în	 resurse	umane	 trebuie	 să	fie	un	profesionist	 desăvârșit,	 să	 își	 cunoască	 foarte	
bine	meseria,	să	fie	empa;c	și	să	ș;e	să	asculte,	consideră	Luminiţa	Popa.	Rezistenţa	la	stres,	gândi-
rea	 strategică,	 înţelegerea	 business-ului,	 răbdarea	 și	 comunicarea	 sunt	 alte	 calităţi	 importante	 ale	
unei	persoane	care	ac;vează	în	domeniul	HR.	

Directoarea	de	resurse	umane	a	companiei	Plexus	a	dezvăluit	ce	urmărește	 la	o	persoană	care	can-
didează	pentru	un	loc	de	muncă:	”Mă	interesează	să	fie	mo3vată,	să	își	dorească	să	muncească,	să	
înveţe	din	greșeli	și	din	experienţele	trecute,	să	văd	că	își	dorește	să	se	dezvolte	pe	termen	lung.	Con-
tează	energia	cu	care	se	îndreaptă	spre	locul	de	muncă,	recunoș3nţa	că	are	un	job.”	

Pe	de	altă	parte,	Luminiţa	a	dezvăluit	că	nu	îi	place	partea	birocra;că	a	muncii	sale,	cea	în	care	stă	la	
masă	cu	avocaţii	și	caută	soluţii,	de	exemplu,	în	cazul	în	care	un	angajat	ar	da	firma	în	judecată.	”Nici	
să	dau	afară	oameni	nu	îmi	place”,	recunoaște	specialistul	HR.	



Angajat	sau	propriul	stăpân?	

Luminiţa	Popa	consideră	că	orice	tânăr	ar	trebui	să	fie	mai	întâi	angajat	într-o	companie,	unde	să	în-
veţe	foarte	mult	în	primii	săi	ani	de	ac;vitate.	Abia	apoi,	dacă	simt	că	au	spirit	antreprenorial	care	i-ar	
putea	duce	spre	succes,	doritorii	își	pot	deschide	propria	afacere,	crede	specialistul	în	resurse	umane.	

”A	munci	într-o	firmă	este	școală	pentru	care	eș3	și	plă3t.	Înveţi	enorm	în	primii	ani	de	carieră.	Dacă	
deschizi	 o	 firmă	 și	 înveţi	 cele	mai	mici	 amănunte	 pe	 banii	 tăi,	 îţi	 va	 fi	 foarte	 greu	 în	 primii	 ani	 de	
antreprenoriat,	neavând	niciun	fel	de	experienţă	în	spate.”	

Iar	 ca	 să	devină	un	antreprenor	de	 succes,	un	 tânăr	 trebuie	 să	fie	 ”flămând”	de	 realizări:	”Să	aibă	
rezistenţă	la	stres,	dorinţa	de	a	trece	prin	pereţi,	să	își	asume	riscuri	și	să	lupte.”	La	acestea	se	adaugă	
puterea	mentală	și	cunoș;nţele	în	domeniu,	spune	Luminiţa,	care	atrage	atenţia	că	”independenţa	pe	
care	 ţi-o	 dă	 antreprenoriatul	 vine	 cu	 niște	 costuri	 și	 sacrificii	 pe	 care	 e	 bine	 să	 ţi	 le	 asumi	 de	 la	
început”.	

Pe	calea	spre	succes,	antreprenorul	poate	beneficia	și	de	ajutorul	unui	coach,	care	îl	poate	ajuta	să	își	
a;ngă	obiec;vele	mai	repede	decât	ar	face-o	singur.	”Un	coach	nu	îţi	face	munca,	nu	gândește	în	locul	
tău.	El	te	ajută,	te	antrenează,	te	ţine	mo3vat,	te	face	să	nu-ţi	uiţi	obiec3vele,	să	rămâi	cu	privirea	pe	
direcţia	pe	care	ţi-ai	setat-o	de	la	început”,	explică	Luminiţa.		

Coaching-ul	pentru	carieră,	la	Universitatea	din	Oradea	

Pentru	Luminiţa	Popa,	proiectul	AntreV	–	Antreprenor	pentru	viitor	reprezintă	o	oportunitate	pentru	
a-și	îndeplini	o	dorinţă	mai	veche:	aceea	de	a	introduce	în	mai	multe	facultăţi	de	la	Universitatea	din	
Oradea	două	materii	foarte	u;le:	coaching	pentru	carieră	și	abilităţi	de	viaţă.	A	observat	că	în	cazul	
celei	dintâi,	introdusă	în	proiecte	anterioare,	mai	mici,	studenţii	reacţionau	foarte	bine.	

Cât	privește	celalte	părţi	ale	vieţii	sale,	Luminiţa	recunoaște	că	se	împarte	între	mai	multe	domenii	pe	
care	nu	le	poate	pune	unul	înaintea	celuilalt.	Ziua	ei	începe,	înainte	de	ora	7,	alături	de	copii	și	fami-
lie,	con;nuă	la	firma	unde	este	manager	HR,	muncește	și	pentru	propria	compania,	dar	și	ca	voluntar	
la	Fundaţia	Comunitară.	”Fiecare	din	părţile	acestea	ale	vieţii	mele	îmi	hrănește	sufletul	cu	un	anumit	
3p	de	energie,	as:el	că	am	putere	să	mă	duc	cu	toată	forţa	în	cealaltă	parte.”		

Luminiţa	Popa	se	consideră	un	om	împlinit:	”Ce	am	definit	eu	ca	succes	l-am	a3ns	și	acum	lupt	să	mă	
menţin	acolo	unde	mi-am	dorit	să	ajung.”	

Moderat	de	Mihaela	Vana,	al	șaselea	episod	al	emisiunii	AntreV	–	Antreprenor	pentru	Viitor	poate	fi	
urmărit	pe	canalul	de	YouTube	al	proiectului	AntreV:	hdps://youtu.be/MUPVddAqrj4	

Despre	proiectul	AntreV	

AntreV	este	un	proiect	european	care	are	ca	obiec;v	general	creşterea	numărului	de	studenţi	ai	Uni-
versităţii	din	Oradea	prin	s;mularea	par;cipării	studenţilor	la	programe	de	studii	de	licenţă,	în	special	
a	celor	din	categorii	vulnerabile,	prin	creşterea	atrac;vităţii	ofertelor	educaţionale,	în	special	în	ceea	
ce	priveşte	antreprenoriatul,	corelat	cu	îmbunătăţirea	competenţelor	cadrelor	didac;ce.	



Proiect:	Antreprenor	pentru	viitor	
Beneficiar:	Universitatea	din	Oradea	
Partener:	Corporac;ve	Consul;ng	SRL	
Valoare	totală	eligibilă:	7.282.442,22	lei,	din	care:	

- Finanţare	nerambursabilă:	7.114.153,50	lei	(97,69%	din	valoarea	totală	eligibilă),	din	care:	
Valoare	 eligibilă	 nerambursabilă	 din	 FEDR/FC/FSE/ILMT:	 6.158.002,73	 lei;	 Valoare	 eligibilă	
nerambursabilă	din	Bugetul	naţional:	956.150,77	lei	

- Cofinanţare	beneficiar:	168.288,72	lei	
Durata	de	derulare	a	proiectului:	2	ani		
Perioada	de	implementare:	24.05.2019	-	23.05.2021	
Cod	proiect	MySMIS:	124167	
Cod	apel:	POCU/379/6/21/Operaţiune	compozită	OS.	6.7,	6.9,	6.10	
Componenta	 1:	 379	 Bursa	 Student	 Antreprenor	 -	 	 Măsură	 ac;vă	 pentru	 creşterea	 paricipării	 stu-
denţilor	din	categorii	vulnerabile	la	programe	de	studii	de	licenţă	-	Regiuni	mai	pu;n	dezvoltate;	Axa	
Prioritară:	Educaţie	şi	competenţe	

Proiect	cofinanţat	din	Fondul	Social	European	prin	Programul	Operaţional	Capital	Uman	2014-2020.	

Contact:		
Manager	de	proiect		-	Conf.univ.dr.	CĂUȘ	Vasile	Aurel	
Universitatea	din	Oradea,	Str.	Universităţii	nr.	1	
tel.	Secretar	proiect	0259.408.288		
hdps://antrev.uoradea.ro


