
LAUDATIO 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

 

 

 

Onorată audienţă, 

Stimaţi invitaţi, 

Stimată doamnă, Aniela Mladin 

 

Distincția pe care Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad o conferă astăzi, 

doamnei Aniela Mladin, este o expresie a susținerii pe care comunitatea 

academică o are pentru proiectele și inițiativele sociale menite să contribuie la 

binele societății. În opinia noastră, fiecare om care pune binele comunității mai 

presus de cel personal, care investește timp, energie și resurse pentru a clădi 

ceva mai bun pentru aproapele său merită apreciere și recunoaștere din partea 

mediului academic. 

Pentru că rolul unei universități nu este doar cel de a forma profesional 

tinerii studenți ci și de a forma caractere, oameni ai comunității. 

De aceea, astăzi, recompensăm un om pentru care binele comunității 

reprezintă un scop în viață, care a înțeles că poziția socială și cariera pot deveni 

adevărate rampe de lansare pentru fapte bune. 

Acest om este Aniela Mladin, director general Guala Pack Romania 

pentru cele două unități de producție din zona industrială Nădab 

Absolventă a Liceului Pedagogic „Dimitrie Țichindeal”, liceul care i-a 

asigurat și prima profesie, Aniela Mladin devine învățător la Școala Generală 

nr.11 și la Școala Generală din Nădab. 

 Permanenta dorință de dezvoltare personală, curajul de a o lua de la căpat 

într-un alt domeniu,  o determină să-și schimbe profesia și să înceapă un nou 

drum în sfera privată. 



 Decide să facă studii superioare la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad 

în domeniul economic și limbi străine aplicate în afaceri. Se specializează în 

limba italiană pentru care obține și certificat de traducător autorizat. 

 Profesionalismul și dorința de a excela în domeniul ales o propulsează în 

funcția de director financiar la SC Euro Plastic SRL. 

 În perioada 2011-2014 devine director Administrativ și Financiar la SC 

Guala Pack Nadab SRL iar apoi, director general Guala Pack Nadab pe prima 

unitate de producție. 

 Deși are o carieră profesională de succes, dorința de învățare permanentă 

o determină să  urmeze  cursuri și traininguri în Italia și România formându-se 

în domeniile leadership, inteligență emoțională, comunicare, coaching, precum 

și cursuri tehnice pe producție, project management și control de gestiune. 

 Ceea ce o face însă o prezență aparte, în rândul managerilor de top din 

județul Arad, este implicarea activă și constantă în activități de voluntariat. 

Mereu atentă la nevoile comunității, își folosește abilitățile de leader pentru a-i 

convinge și a-i determina la acțiune pe cei din jurul ei, fie că sunt colegii de la 

Gualapack, fie că sunt oamenii de bine din comunitate. 

 Un leader în fapte bune care a lăsat în urmă foarte multe realizări. 

O să facem o trecere în revistă a acestor acțiuni care au contribuit la crearea 

unui mediu mai bun, a unor oportunități pentru tineri și copii. 

Iată câteva din cele e mai importante proiecte din Chișineu Criș. 

 

 Reabilitarea sălii de sport a Casei de Cultură 

 Înființarea unui skatepark  

 Reabilitarea a numeroase săli de clasă și furnizarea de infrastructură 

pentru Liceul Mihai Veliciu,  Liceul tehnologic și Școala generală clasele 

I-IV Chișineu Criș și Nădab 

 Reabilitarea cantinei pentru elevi 

 Contribuție importantă în construirea  grădiniței cu program prelungit. 

 Partener al Primăriei din Chișineu Criș în susținerea diferitelor activități 

culturale și sportive. 

 Înființarea și susținerea programului  Neuron English de învățare a limbii 

engleze (de peste 6 ani) unde  astăzi învață peste 90 de copii 



 

De asemenea s-a implicat în acțiuni culturale, sociale, de protejare a 

mediului,  sportive pentru comunitățile  din orașul Chișineu Criș și 

localitățile limitrofe. 

 

 Construcția unui loc de joacă la Grădinița din Pădureni  

 Sponsorizare grădinița din Adea 

 Sponsorizare grădinița  Pilu 

 Sponsorizare grădinița  Mișca 

 Susținerea financiară a  echipelor de football și handball din Chișineu 

Criș și Nădab 

 În parteneriat cu Inspectoratul Școlar a susținut și premiat olimpicii 

Aradului, a susținut prin sponsorizare Festivalul Științei  

 Susținerea financiară a trupei de dans Doma Art din Arad   

 Susținerea proiectului Let’s Do It România, pentru un oraș curat și 

civilizat 

 Sponsorizare cu echipamente Asociația Pompierul Arad 

 Sponsorizare concurs de biciclete La Cris MTB Race  

 Construcția unei locuințe pentru o familie nevoiașă din Socodor 

 Susținerea concursului Crisius Trail, competiție anuală de alergare 

 

Și, cum era și firesc, dorința de a face bine o apropie de organizația  Cetatea 

Aradului împreună cu care a dus la bun sfârșit și mai multe proiecte la nivelul 

județului. 

 Ziua Bolilor Rare 

 Cutia cu suflet 

 Cofetăria cetății cu strângere de fonduri  

 Școala de vară 

 Renovarea întregului compartiment de Boli infectioase din cadrul 

Spitalului Județean Arad 

 Reabilitarea secțiilor de pediatrie 1 și 2 din cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Arad 

 Reabilitarea secției de neonatologie a maternității Arad 

 Modernizarea Grădiniței din Săvârșin Regina Mama Elena 

 Reabilitarea secției de Radiologie Copii din cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Arad 

 

Implicarea sa nu a rămas fără ecou. Dincolo de mulțumirile și bucuria celor pe 

care i-a ajutat,  munca  de voluntariat  i-a adus mai multe premii și distincții 

care au răsplătit, în mod simbolic, efortul și munca depusă pentru binele făcut 

semenilor.  

O să enumerăm doar câteva:  

 



2019 Distincția de merit pentru contribuția  deosebită adusă Județului Arad 

2020 Ambasador de Onoare al Voluntariatului în județul Arad 

2021 Distincția de merit din partea Casei Regale a României 

2021 Cetățean Pro Urbe oferit de Primăria Arad 

 

 

Pentru toate aceste realizări, pentru implicare și dăruire,pentru puterea de 

a continua să oferiți ajutor celor din jur, pentru exemplul de implicare în viața 

comunității, Universitatea „Aurel Vlaicu” este onorată să vă confere, stimată 

doamnă Aniela Mladin,  titlul de Honoris Causa Beneficiorum Publicorum. 

 

Felicitări! 

 

Președintele Senatului Universității Aurel Vlaicu din Arad 

prof.univ.dr. Ioan Radu 


