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ELENA LASLU [i DENISE ARSENE 
prezint` 

PRIMUL ZONTA CLUB 

DIN ROMÂNIA 
 
 
 
 

 
 

Elena Laslu,  
prima pre[edint` a clubului ZONTA din Bucure[ti. 
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Silvia Constantinescu: Despre clubul Zonta am aflat 
abia în 1993 de la o bun` prieten` suedez`, zontist`. 
În acela[i an am întâlnit-o pe Margit Webjörn, guver-
natorul de atunci al districtului Zonta pentru Suedia [i 
Letonia, [i am prezentat, cu ajutorul ei, acest club în 
CURIERUL ROMÂNESC. La data aceea nu exista 
un club Zonta la Bucure[ti [i nimeni din România, 
din cei cu care am stat de vorb` atunci, nu avea habar 
de existen]a acestei organiza]ii. De doi ani s-a deschis 
[i în România un Club Zonta.  
Elena Laslu [i Denise Arsene, doresc s` prezent`m 
împreun` cititorilor CURIERULUI ROMÂNESC 
activitatea Clubului ZONTA România, dar [i, pe 
scurt, istoricul [i programul acestei organiza]ii în 
general, astfel s` d`m posibilitatea, [i pe aceast` cale, 
a cât mai multor oameni s` afle despre Clubul Zonta. 
Respectând tradi]ia de 28 de ani a CURIERULUI 
ROMÂNESC, am s` v` rog s` v` prezenta]i voi în[i-
v` cititorilor mei. 
M` voi adresa la persoana a doua singular, nu din lip-
s` de considera]ie, ci pe de-o parte pentru c` în Sue-
dia, unde locuiesc de 31 de ani, se folose[te aceast` 
form` de adresare, iar, pe de alt` parte, pentru c` eu 
consider c` respectul, considera]ia fa]` de seam`n nu 
se exprim` neap`rat prin folosirea pronumelor de 
polite]e. Mai am un argument puternic în sus]inerea 
atitudinii mele, acela c` dac` noi, oamenii, îi spunem 

Tu lui Dumnezeu, atunci de ce s` folosim atâtea arti-
ficii între noi, f`cându-ne astfel iluzii false? 
Doresc s` încep discu]ia cu Elena Laslu, ca prima 
pre[edint` a primului Club Zonta din România.  
Elena Laslu, te rog s` te prezin]i: vorbe[te despre pre-
g`tirea profesional`, despre familie, despre munca ta 
cea de toate zilele... 
 

Elena Laslu: Am 56 ani. Sunt de profesie inginer me-
canic de automobile. Am lucrat pân` în anul 1992 în-
tr-un institut de cerectare-dezvoltare pentru echipa-
mente mecanice. Considerând schimbarea sistemului 
important` pentru dezvolatrea de afaceri personale, 
cât [i pentru o dezvoltare profesional` proprie, în anul 
1991 am înfiin]at o firm` privat`, tot în domeniul cer-
cet`rii-proiect`rii [i consultan]ei, pentru instala]ii de 
filtrare gaze tehnologice, dar, bineîn]eles, în func]ie 
de cerin]e, am abordat [i alte domenii conexe. Din 
anul 1993 lucrez pentru firma mea, împreun` cu so]ul 
meu, care este un foarte bun cercet`tor [i proiectant în 
motoare cu ardere intern`. Ne-am dedicat preocup`ri-
le pentru protec]ia mediului industrial, deoarece Ro-
mânia trebuia s` adere la UE [i s` preia toat` legisla-
]ia de mediu european`. În paralel m-am specializat 
în management, am absolvit un "master" în economie, 
management de mediu. În acest moment sunt înscri-
s` la doctorat [i am parcurs !  din program. Sunt o 
persoan` pasionat` de munca pe care o desf`[or [i ca-
ut s` m` perfec]ionez continuu. Am urmat [i alte 
cursuri de specializare, dar cel mai important este c` 
am aplicat mereu ceea ce am dobândit. Am participat 
în mai multe programe de instruire interna]ionale [i 
europene.  

 
 

 
 
 

Emblema Interna]ionalei Zonta 
Districtul 

Bulgaria & România. 

 
 

Denise Arsene, pre[edinta în func]ie a  
Clubului ZONTA din Bucure[ti. 

Foto: © Denise Arsene. 
 
 

În alt` ordine de idei, sunt o familist` convins`. Îmi 
place s` am familia în jurul meu, îmi plac copiii [i 
sunt fericit` c` Dumnezeu m–a ajutat s` am doi b`-
ie]i, care acum au 34 [i 35 de ani. Sunt fericit` c` le-
am cultivat dragostea de a avea la rândul lor familie [i 
copii, iar ei mi-au d`ruit nepo]i. Sunt o femeie ferici-
t`, cu carier`, dar [i cu familie. Mi-am dedicat timp 
pentru activit`]i benevole, voluntare, [i am înfiin]at 
mai multe asocia]ii, printre care [i ZONTA CLUB 
Bucure[ti. În anul 1999 am înfiin]at o asocia]ie patro-
nal` pentru protec]ia mediului industrial [i urban, 
numit` UNIMED, care s-a dezvoltat [i are reprezenta-
re na]ional` în comisia de dialog social la nivelul 
guvernului român (Ministerul Mediului [i Dezvolt`rii 
Durabile). În timp, s-au coalizat mai multe asocia]ii 
de profil [i am constituit o federa]ie. Foarte important 
este c` am constituit [i Comitetul Sectorial de Forma-
re Profesional` în Domeniul Protec]iei Mediului, prin 
care putem valida noi calific`ri în acest domeniu. Tot 
în anul 1999, prin participarea la un proiect finan]at 
de USAID, la ini]iativa d-nei Hillary Clinton, al`turi 
de alte dou` doamne de afaceri din România, am în-
v`]at mai mult despre asocia]ii [i am înfiin]at o aso-
cia]ie de femei care dore[te s` ajute cât mai multe fe-
mei s` se integreze în cerin]ele noii societ`]i în tran-
zi]ie de la noi.                                                        ! 5 


