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PwC Romania isi extinde echipa dedicata sectorului public 
prin cooptarea Samirei Serbanescu-Voicescu, cu expertiza 

in diplomatie si afaceri publice 
 
 

Bucuresti, 9 mai 2018 - Samira Serbanescu-Voicescu s-a alaturat echipei PwC 

Romania, dupa o cariera diplomatica de 10 ani, pe parcursul careia a lucrat la Ambasada 

Romaniei din Washington, Statele Unite ale Americii, urmata de 7 ani de activitate in 

domeniul  afacerilor publice. Ea ocupa pozitia de Senior Manager in cadrul echipei de 

consultanta a PwC, experienta si pozitia sa completand competentele echipei dedicate 

sectorului public din cadrul PwC Romania. 

  

Samira a detinut functia de Director General Adjunct al biroului din Romania al firmei 

americane de consultanta McGuireWoods Consulting, unde a condus practica dedicata 

sectorului energetic si a acordat consultanta in domeniul relatiilor guvernamentale si 

comunicarii strategice unui mare numar de investitori straini - companii nord-

americane si europene - pe care i-a sprijinit in promovarea si derularea cu succes a 

operatiunilor in Romania. Samira a lucrat pe proiecte in care a interactionat activ cu 

institutiile din sectorul guvernamental la cel mai inalt nivel, corpul diplomatic acreditat 

la Bucuresti, mediul de afaceri local si alte entitati relevante pentru afacerile clientilor 

din portofoliu. 

  

„La PwC folosim expertiza consultantilor nostri pentru a contribui la rezolvarea unor 

probleme importante pentru sectorul public. Spre exemplu, echipa noastra a fost 

implicata in mai multe proiecte prin care autoritatile locale au putut sa-si eficientizeze 

activitatea, economisind in acest fel fonduri care s-au intors la cetateni, sub forma de 

investitii si servicii publice mai bune. Experienta diplomatica si de afaceri publice a 

Samirei va ajuta la consolidarea echipei noastre dedicata sectorului public si ne va da 

posibilitatea sa valorificam experienta ei bogata acumulata pentru a ajuta institutiile 

publice si companiile de stat sa gestioneze proiecte complexe si cu o importanta 

deosebita pentru viitorul tarii noastre”, a declarat Ionut Simion, Country Managing 

Partner, PwC Romania. 
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„Sunt onorata sa ma alatur unei organizatii lider la nivel international si unei echipe 

valoroase de profesionisti de talia celor din PwC Romania, cu dorinta de a contribui 

semnificativ la cresterea business-ului organizatiei, prin valorificarea experientei mele 

profesionale si expertizei in domeniul relatiilor guvernamentale pe multiple segmente. 

Sper ca proiectele pe care le voi derula alaturi de colegii mei sa aduca valoarea adaugata 

de care clientii nostri au nevoie, cu impact relevant pentru activitatea acestora si 

imaginea Romaniei, evidentiind, totodata, standardele profesionale inalte ale PwC si 

calitatea desavarsita a serviciilor pe care le oferim”, spune Samira Serbanescu-Voicescu, 

Senior Manager, Advisory Consulting - Public Sector, PwC Romania. 

 

„Investim in dezvoltarea echipei de Public Sector cu dorinta de a fi mai aproape de 

nevoile clientilor nostri si pentru a-i sprijini mai bine in dezvoltarea proiectelor la care 

lucreaza. Alaturarea Samirei la echipa PwC Romania ne va ajuta in dezvoltarea relatiilor 

de afaceri si deschiderea catre sectoare si provocari noi. Ne dorim ca experienta Samirei 

sa aduca un avantaj in modul in care vom aborda noile proiecte la care intreaga echipa 

lucreaza”, a precizat Bogdan Belciu, Partener, Servicii de Consultanta in Afaceri si 

Management.  

  

Samira este absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine din cadrul Universitatii 

Bucuresti si are un masterat in limba araba. Vorbeste fluent patru limbi straine si a 

efectuat specializari externe in domeniul consultantei in afaceri si relatiilor 

internationale. 

  
 
Despre PwC 

Scopul PwC este de a construi incredere in randul societatii si de a contribui la rezolvarea unor 

probleme importante. Firmele din reteaua PwC ajuta organizatiile si indivizii sa creeze valoarea 

adaugata de care au nevoie. Suntem o retea de firme prezenta in 158 de tari cu mai mult de 236.000 

de specialisti dedicati oferirii de servicii de calitate de audit, consultanta fiscala si consultanta pentru 

afaceri. Spuneti-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastra si descoperiti mai multe 

informatii despre noi vizitand site-ul www.pwc.ro. 
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