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P
entru fiecare român 
care se rușinează 
de țara lui sunt cel 
puțin trei străini 

îndrăgostiți până peste cap 
de meleagurile noastre. O re-
alitate pe care Corina Chiri-
leasa (30 de ani) o vede și o 
simte de peste trei ani, de 
când a creat site-ul România-
Insider.com.  

Platforma, gândită inițial 
ca un site de știri dedicat 
străinilor, s-a transformat 
rapid într-un grup de spri-
jin format din oameni de afa-
ceri, voluntari sau artiști 
veniți în țara noastră din toa-
te colțurile lumii. 

Șocați de fenomenul 
corupției

Jurnalist de business de 
meserie, Corina a scris încă 
de la începutul carierei ex-
clusiv în limba engleză. Așa 
a ajuns să-și facă prieteni 
din toate colțurile lumii, iar 
primul lucru care i-a atras 
atenția a fost că mai tot ce ci-
tiseră despre țara noastră era 

prezentat fie incomplet, fie 
total fals. „Motivația mea a 
fost aceea de a oferi o sursă 
credibilă de informații pen-
tru străini, care lipsea 
în acel moment”, ex-
plică tânăra, absol-
ventă a Facultății 
de Jurnalism și 
Științele Comuni-
cării din București. 

 În timp, a des-
coperit că și poveștile 
cititorilor merită să fie pu-
blicate. „Unii dintre ei au ru-
brici permanente. Mi-e greu 
să nominalizez o singură po-
veste. M-a marcat totuși un 
lucru spus de o prietenă su-
edeză: România are suflet 
și trebuie să-l regăsească”, 
adaugă tânăra antreprenoa-

re. Străinii care scriu 
pentru site-ul Corinei 

sunt la fel de sinceri pre-
cum un copil și uneori pot fi 
cârcotași. 

„Majoritatea mesajelor 
semnalează probleme pre-
cum corupția. Ideea de a da 
șpagă pentru servicii pentru 
care se plătesc taxe li se pare 
incredibilă”, spune jurnalista. 

Mult mai multe sunt însă cri-
ticile constructive. 

„Mi-ar plăcea ca românii 
să se mândrească mai des cu 
realizările lor, iar ca un sfat 
pentru cei care vin aici: ieșiți 
din București dacă vreți să 
cunoașteți adevărata Româ-
nie”, scrie pe site  Nicholas 
Hammond, un avocat care a 
trăit peste 40 de ani în Lon-

dra. Pozitivă este și recenzia 
lui Yvette Larsson, o noma-
dă trecută prin Franța, Dane-
marca și Anglia:

„În România, îmi pla-
ce contactul uman. La noi, 
în Scandinavia, majoritatea 
plăților se fac din fața calcu-
latorului. Plus că se consu-
mă mai puțin din orice, nu se 
face risipă”. 

Covrigii calzi, portul po-
pular, arhitectura clădirilor 
și salamul de biscuți sunt alte 
lucruri lăudate în mai toate 
articolele expaților. 

(24 mai 2013)

Robert Townsend
ASCENSIUNEA 
ÎNTR-O ORGANIZAȚIE

Ben Casnocha
VIAȚA MEA 
DE ÎNCEPUT
ÎN AFACERI

(17 mai 2013)

Cum să-ţi gestionezi propria afacere
Antreprenoriatul este cea mai sigură cale de a prospera într-o lume nesigură, în continuă schimbare. 
Reducerea numărului locurilor de muncă este doar una dintre consecinţele crizelor economice și, adesea, 
oameni care nu planifi caseră niciodată să ajungă antreprenori aleg această soluţie pentru a depăși situaţia de criză. 
Cartea specialistului american în practici antreprenoriale Larry Farrell vă furnizează toate datele necesare pentru a vă 
gestiona cu succes propria afacere și a vă asigura, în acest fel, independenţa fi nanciară. În plus, veţi găsi aici exerciţii 
aplicative și studii de caz celebre ale unor antreprenori plini de curaj și inspiraţie, care au riscat și au reușit, precum Bill 
Gates, Walt Disney, Ed Penhoet, Michael Dell. 
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^ O sută de mii
de potențiali
vizitatori pe lună
Fără moguli care să contro-
leze de la butoane fluxul de 
informații și fără investiții 
uriașe, România-Insider.com 
reușește să atragă peste o 
sută de mii de cititori pe lună 
din toate colțurile lumii. Cât 
despre plecarea din țara na-
tală, Corina spune că nici nu 
poate fi vorba. „Pentru mine, 
cel mai mare dar al României 
este natura, iar asta mă face 
să văd dincolo de lipsurile 
țării mele, și să vreau să re-
par ceea ce pot eu să repar”, 
este sinceră tânăra.

O româncă în fl oarea tinereții încearcă marea cu 
degetul: vrea să îi convingă pe străini că țara ei 
este o comoară care așteaptă să fi e descoperită

Patriotism

Ca să se asigure că 
informațiile de pe site 
sunt cât se poate de 
obiective, Corina s-a 
asociat cu un neamț

Am început să iubesc 
tradițiile românești 
datorită străinilor. 
Cel mai mare dar al 
țării este natura. 
CORINA CHIRILEASA, jurnalist

Mult mai multe sunt însă cri-
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^ Corina își face excursiile 
mai mult în țară, pentru ca 

la întoarcere să le povestească 
străinilor despre locurile

 frumoase ale României

„România are 
sufl et și trebuie 
să-l regăsească”


