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IT&C-ul
este ºi o lume
a femeilor
Proiectul editorial pe care l-am demarat în acest an reprezintã finalizarea cu succes a unei idei vechi de doi ani. Care, recunosc, nu-mi
aparþine. Dar pe care am reuºit s-o duc la bun sfârºit cu sprijinul ºi entuziasmul Loredanei Panait, Technical Audience Marketing Manager Microsoft
România. Este un proiect în care m-am implicat total ºi care vã vorbeºte
despre minunatele doamne din IT&C-ul românesc, care au înfiinþat afaceri
de succes sau au contribuit substanþial la creºterea unor importante companii din sectorul IT&C din România.
De numele acestor doamne se leagã, în aceeaºi mãsurã, bucurii, tristeþi, profesionalism, perseverenþã, pasiune, multã muncã ºi dãruire, nopþi
pierdute, poate lacrimi. Însã au ºtiut sã-ºi pãstreze încrederea în forþele
proprii, s-o ia de la capãt dacã au greºit ºi sã demonstreze cã IT-ul nu este
numai o lume a bãrbaþilor. Pentru toate aceste lucruri, meritã sã le mulþumim ºi sã le preþuim la justa lor valoare.
De-a lungul carierei mele în presa IT&C, am avut ocazia sã discut cu
numeroase femei care lucreazã în acest domeniu. De la CEO, CIO, programatori, consultanþi, directori de resurse umane, marketing manageri,
directori de comunicare, project manageri, toate aceste doamne ºi-au pus
într-un fel sau altul amprenta asupra modului în care am ajuns sã înþeleg
ºi sã apreciez acest domeniu.
De fapt, plãcerea lucrului cu calculatorul a venit, firesc, din familie.
Înainte de ’89, tatãl meu a cumpãrat un HC85, la care jucam jocuri încãrcate de pe casete. În clasa a VII-a am ales Informatica, un opþional nou, în
locul cusutului de goblene la orele de Atelier. Orele de informaticã au fost
unele dintre cele mai frumoase din ºcoala generalã, mai ales cã la ele participau cei mai buni elevi din ºcoalã. Abia la facultate am fãcut cunoºtinþã
cu internetul ºi cu portalurile de cãutare ºi mi-am fãcut primele adrese de
e-mail.
Azi nu mai concep o lume fãrã internet ºi fãrã calculator, mi-e greu chiar
sã-mi amintesc cum era viaþa mea înainte, fãrã toate aceste lucruri. Cu
toate acestea, din când în când, mi se face dor sã mai primesc câte o
scrisoare prin poºtã, de la prieteni, în locul unui e-mail.

Mihaela Gorodcov –
General Manager IDG România
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COMISIA EUROPEANÃ
PROMOVEAZÃ FEMEILE ÎN IT&C
Promovarea unei participãri egale a femeilor ºi bãrbaþilor la procesele decizionale reprezintã una dintre prioritãþile Comisiei Europene.
În pofida progreselor înregistrate pânã în prezent, femeile din toate
categoriile sociale sunt în continuare subreprezentate la toate
nivelurile proceselor decizionale în majoritatea statelor membre.

nicaþii din Europa, doar 7% din membrii consiliilor de administraþie sunt femei.
Deºi numãrul de femei care au studii superioare în domeniul ºtiinþific, tehnologic ºi IT&C este în creºtere, numãrul de
bãrbaþi este mult mai mare. Deºi femeile din Europa devin din
ce în ce mai experte în utilizarea calculatorului ºi internetului,
existã încã disparitãþi. Procentul de absolvente în ºtiinþã ºi
tehnologie variazã de la 44% în Estonia, la 20% în Olanda.

Conform unei analize a Comisiei Europene, existã doar 13
femei în consiliile de administraþie ale companiilor din top 500
realizat de revista Fortune. Interesant este cã doar o singurã
femeie lucreazã într-un domeniu tehnic: Ursula Burns, CEO
Xerox. În Europa, cele mai multe femei în consilii de administraþie se regãsesc în þãrile nordice: Norvegia – 28,8%, Suedia
– 22,8%, Finlanda – 20% ºi Danemarca – 17,9%.
În întreprinderi, în medie, din zece membri ai consiliilor de
conducere ale celor mai mari companii europene cotate la
bursã doar unul este femeie. În sectorul ºtiinþei ºi al tehnologiei,
femeile sunt slab reprezentate în funcþii de conducere.
UE a recunoscut de mai multã vreme nevoia de a promova
participarea echilibratã a femeilor ºi bãrbaþilor la procesele decizionale ºi a încurajat acest proces prin diferite mijloace. În
1996, Consiliul de Miniºtri al UE a recomandat oficial statelor
membre sã introducã mãsuri legislative, de reglementare ºi de
stimulare menite sã promoveze o participare echilibratã a femeilor ºi bãrbaþilor la procesele decizionale. În iunie 2008,
Comisia a lansat „Reþeaua europeanã a femeilor implicate în
procesele decizionale în sectorul politic ºi economic”, pentru a
oferi o platformã europeanã destinatã dezbaterilor, schimbului de informaþii ºi de bune practici ºi identificãrii strategiilor optime pentru a progresa în acest domeniu.

FEMEILE CÂºTIGÃ MAI PUÞIN DECÂT BÃRBAÞII

COMPANIILE IT SPRIJINÃ PREZENÞA FEMININÃ ÎN SECTORUL IT&C
În 2009, 28 de societãþi europene s-au angajat sã creascã
prezenþa femininã în sectorul tehnologiei informaþiilor ºi comunicaþiilor. Printre aceste companii se numãrã: Alcatel-Lucent,
CISCO, European Center for Women and Technology, Google,
HP, Infineon, IT Synergy, Microsoft, Motorola, Orange France-Telecom, Panasonic, SAP, Sony Europe, Women in Technology etc.
Tot atunci, Comisia a lansat portalul european dedicat femeilor din domeniul IT&C – un instrument online care reuneºte
toate informaþiile privind activitãþile ºi locurile de muncã din UE
pentru femei în domeniul IT&C (www.ictwomendirectory.eu).
Deºi femeile obþin 45% din doctoratele europene, ele deþin
doar o pãtrime din doctoratele în inginerie, industria de prelucrare ºi construcþii. În cele mai mari 116 societãþi de telecomu4
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Femeile câºtigã, în medie, cu 17,4% mai puþin decât bãrbaþii – aºa indicã noile statistici realizate în cadrul campaniei
privind reducerea diferenþelor de salarizare dintre femei ºi bãrbaþi, lansate de Comisia Europeanã.
Potrivit unui raport, aceste discrepanþe se datoreazã tradiþiilor, stereotipurilor ºi problemelor pe care le întâmpinã femeile
în realizarea unui echilibru între viaþa profesionalã ºi cea personalã. Femeile sunt prezente din ce în ce mai mult pe piaþa
muncii europene ºi reprezintã aproximativ 59% din numãrul
absolvenþilor de universitate. În ciuda acestui fapt, ele ocupã
mai puþine funcþii de conducere decât bãrbaþii ºi deþin profesii
în sectoare de activitate mai puþin lucrative.
Potrivit estimãrilor Eurostat (pe baza anchetei privind structura câºtigurilor salariale), rezultã cã la nivelul statelor membre, variaþiile sunt foarte importante, dat fiind faptul cã diferenþa de remunerare variazã de la sub 10% în Italia, Malta, Polonia, Slovenia, România, Portugalia ºi Belgia la peste 20% în Slovacia, Þãrile de Jos, Cipru, Germania, Regatul Unit, Lituania ºi
Grecia ºi peste 25% în Republica Cehã, Austria ºi Estonia.
În contextul îmbãtrânirii populaþiei, UE are nevoie ca femeile
sã se alãture forþei de muncã active (mai ales în sectorul IT).
Sectorul IT avea în 2009 un deficit de 300.000 de ingineri calificaþi. În Europa, mai puþin de unul din cinci specialiºti în calculatoare sunt de sex feminin.

Femei ºi bãrbaþi în consiliile de administraþie ale marilor companii (2010)
Sursa: Comisia Europeanã
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LUMEA BÃRBAÞILOR
Indiferent despre ce spun miºcãrile feministe sau dimpotrivã, cei care le contestã, femeile diferã de bãrbaþi. Motivul este
unul mai mult decât clar: rolurile noastre fiziologice sunt complementare, iar natura ne-a echipat corespunzãtor acestora.
Societatea face, însã, o uriaºã greºealã: în loc sã ne educe
în aºa fel încât fiecare dintre noi sã putem atinge maximum de
potenþial, indiferent de genul cãruia aparþinem, realizeazã o
segregaþie ineficientã, care duce la costuri sociale, economice
ºi educaþionale uriaºe.

UNDE GREºIM?
Cercetãrile aratã cã, în funcþie de aria geograficã ºi zona de
activitate, procentul femeilor în funcþii considerate a fi preponderent masculine este de 10-20%. Vorbim, în principal, despre
domenii precum politicã, tehnologie ºi anumite arii sportive.
De ce n-ar putea o femeie sã facã, de exemplu, politicã?
Este dotatã cu raþiune, cu capacitãþi de verbalizare, poate analiza, poate avea iniþiativã. Aceeaºi dotare standard pe care o au
ºi bãrbaþii din respectivul domeniu. Singura obiecþie pentru care
femeile sunt încã insuficient de prezente în viaþa politicã este
aceea cã vorbim despre „o lume a bãrbaþilor”. Concept creat
cultural, care supravieþuieºte asemeni formelor de viaþã inferioare prin propria forþã de a se înmulþi.
Cultura socialã preseazã, aºadar, femeile sã refuze anumite
roluri profesionale. ªi, paradoxal, aceastã culturã nu este perpetuatã doar de bãrbaþii care ar avea poate un interes în a-ºi
pãstra dominaþia, ci ºi de femei, în calitate de mame, educatoare sau mentori, care descurajeazã de multe ori pe cele asemeni lor sã se alãture „lumii bãrbaþilor”.
La nivel global, greºim pentru cã sistemele de învãþãmânt
sunt create sã funcþioneze în masã, fãrã sã þinã cont de nevoile
psihologice individuale sau de gen. Toþi trebuie sã învãþãm aceleaºi raþionamente, în acelaºi mod, în acelaºi timp ºi, preferabil,
cu aceleaºi rezultate. Utopic!
Pe de altã parte, apar diferenþe exact acolo unde nu ar trebui: fetele cos, în timp ce bãieþii traforeazã, fetele fac gimnasticã, în timp ce bãieþii se joacã cu mingea, ca ºi cum aceste activitãþi nu pot fi de interes sau utilitate pentru toatã lumea.
La nivel individual, noi suntem cei care perpetuãm cutume
desuete: fetele poartã roz, bãieþii bleu, fetele au pãpuºi, bãieþii
maºini, fetele trebuie sã fie creative, bãieþii raþionali. Tot noi
avem tendinþa naturalã de a descuraja fetele sã îmbrãþiºeze
meserii „curajoase”, deºi ar avea toate resursele de a reuºi.
Dar sunt fete, nu?

CÂT NE COSTÃ „LUMEA BÃRBAÞILOR”?
Mult mai mult decât ne putem închipui. Ne costã bani
cheltuiþi necorespunzãtor în programe educaþionale care nu

aduc societãþii decât o micã parte din cât ar putea
produce, ne costã o cantitate uriaºã de talent irosit, ne costã o multitudine
de destine neîmplinite.
Cercetãrile aratã cã organizaþiile sau elemente
ale lor în care ponderea
Valentina Neacºu,
bãrbaþilor este prea mare
Managing Partner ITEX - Recrutare ºi
se confruntã cu numeselecþie, consultanþã ºi software HR
roase probleme: permeabilitate prea micã la schimbare, conflicte cauzate de nevoia
de statut, probleme de relaþionare generate de capacitatea
redusã de comunicare. Nu vã grãbiþi cu concluziile, la fel se
întâmplã ºi în organizaþiile preponderent feminine, unde conflictele, deºi au alt scop, sunt la fel de prezente, iar viziunea
de ansamblu poate lipsi din cauza focusului prea mare pe elementele componente.

CARE ESTE REZOLVAREA?
Cheia stã în echilibru. Echilibrul numeric, echilibrul opiniilor,
echilibrul reacþiilor, echilibrul oportunitãþilor oferite ºi sesizate.
Existã femei puternice din punct de vedere fizic ºi bãrbaþi
frumoºi. Existã femei capabile sã programeze ºi bãrbaþi care
gãtesc minunat. Existã creatori de modã ºi existã femei care
conduc tramvaie. Realitatea înseamnã deja echilibru. Percepþia noastrã este cea care înclinã prea mult balanþa.
Ca un argument final apelez la istorie: Charles Babbage
a fost un matematician ºi inginer mecanic englez. El este
cel care a imaginat prima maºinã de calculat programabilã, asemãnãtoare computerelor din ziua de azi. Din acest
motiv este considerat a fi un adevãrat pionier al informaticii.
Babbage a început sã-ºi proiecteze „Maºina analiticã”
în 1837, dar nu a reuºit sã o construiascã din cauza limitãrilor tehnologice ale vremii. Cu toate acestea, un prototip
construit în 1991 dupã schiþele sale s-a dovedit a funcþiona
perfect. Ideile lui Babbage erau atât de revoluþionare pentru vremea sa, încât n-au fost înþelese decât de o singurã
persoanã. Aceasta era asistenta sa, matematiciana Ada
Lovelace, cea care a ºi scris primul program pentru
„Maºina analiticã” a lui Babbage, rãmânând astfel în istorie ca primul programator.
Ada Lovelace, fiica celebrului Lord Byron, este de altfel
cea care a dat numele limbajului de programare Ada
apãrut în 1979, ca o recunoaºtere a pionieratului sãu în
dezvoltarea de programe. Aceste lucruri au fost posibile în
anul de graþie 1837.
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Claudia Ursãþeanu, CEO Romsoft:

„DACÃ ªTII CE VREI,
POÞI FI FEMEIE DE SUCCES
ÎN ORICE DOMENIU“
Combinând într-un mod natural eleganþa ºi feminitatea cu fermi- Nu am avut situaþii de aceastã naturã ºi de aceea afirm cu
responsabilitate cã femeia are locul pe care îl meritã în mediul
tatea ºi luciditatea deciziilor, Claudia Ursãþeanu conduce ºi deþine de afaceri. Sigur, nimic nu se obþine fãrã un efort susþinut,
o companie IT cu o valoare de piaþã de câteva zeci de milioane dar nu cred cã este valabil numai pentru femei. Este important ca femeia de afaceri sã fie susþinutã de familie, cariera
de euro ºi 100 de angajaþi. I-am solicitat sã ne mãrturiseascã antreprenorialã implicând multe sacrificii în plan personal.
pentru suplimentul „Femei în tehnologie“ crezul sãu cu privire la
CE MODELE UMANE V-AU INFLUENÞAT CEL MAI MULT VIAÞA PROFESIONALÃ?
succesul în afaceri ºi succesul în viaþã.
CUM ESTE SÃ FII FEMEIE DE SUCCES ÎNTR-O INDUSTRIE DOMINATÃ,
CEL PUÞIN APARENT, DE BÃRBAÞI?
Noþiunea de femeie de succes într-o industrie dominatã
de bãrbaþi este relativã. În opinia mea, succesul nu are nimic
comun cu femeia sau bãrbatul implicaþi în afacere, ci mai degrabã cu valorile sau principiile dupã care conduc, determinarea, tenacitatea, efortul susþinut ºi mai ales profilul de
învingãtor al unui om. Un lider nu renunþã atunci când nu
reuºeºte, el are puterea de a transforma obstacolele în
provocãri. Nu am privit industria în care activez ca fiind dominatã de bãrbaþi. Firesc, ei ocupã poziþii importante ºi binemeritate, însã este loc destul ºi pentru femei. Trebuie sã vrei, sã
lupþi, sã ai un plan de afaceri fundamentat pe termen mediu
ºi lung, sã iei decizii rapide în funcþie de factorii conjucturali
care apar. Este un mediu ce lanseazã provocãri prin dinamismul evoluþiei tehnologice, fiecare zi aducând ceva nou în portofoliul de cunoºtinþe, produse sau abordãri de piaþã. Sunt sigurã cã poþi fi femeie de afaceri în orice domeniu, dacã ºtii clar
de unde pleci ºi unde doreºti sã ajungi, dacã ai un plan coerent ºi, mai ales, dacã ºtii sã te înconjori de o echipã valoroasã.

ESTE LOC DE FEMINITATE ÎNTR-O CARIERÃ ANTREPRENORIALÃ?
Greu de spus, existã multe exemple de femei în zona
antreprenorialã. Existã o legãturã destul de strânsã între intuiþie ºi evoluþia unei companii condusã de o femeie, dar
existã ºi multã muncã. Trãim într-o perioadã în care femeia de
afaceri este tratatã cu egalitate în viaþa socialã ºi profesionalã, în care actele de misoginism sunt din ce în ce mai rare.
6
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Primele modele de viaþã se aleg din familie. Ai tendinþa de
a copia caracterele puternice, completând odatã cu trecerea
timpului cu personalitãþi din domeniile de activitate care te
atrag. Un prim model pentru mine a fost bunicul meu, un om
cu o personalitate foarte puternicã, un finalist în toate acþiunile
desfãºurate, un cãutãtor de nou la orice pas, un pionier în
multe activitãþi din sfera medicalã, deosebit de inventiv ºi
tenace, cu o putere de muncã ºi concentrare fantasticã, un
om care reuºea de fiecare datã, chiar ºi atunci când pierdea.
Motivaþia de a urma o carierã antreprenorialã în domeniul
IT&C a constituit-o, paradoxal pentru o femeie, un bãrbat, Larry
Ellison – fondatorul corporaþiei Oracle. Contactul cu tehnologia
Oracle a constituit pentru mine un factor declanºator al ideii
de a dezvolta un business privat, conceptul bazei de date
Oracle reprezentând un salt tehnologic important ºi, mai ales,
certitudinea reuºitei unei afaceri de succes. Începutul a fost
marcat de ideea de a pune la dispoziþia partenerilor din mediul
economic sisteme ce aveau în principal þinta de integrare a
principalelor procese economice ale unei întreprinderi în
scopul optimizãrii ºi creºterii eficienþei acestora. Pas cu pas,
am extins aria de activitate, îndreptându-ne cãtre statutul de
integrator de sisteme informatice complexe.
Este deosebit de important sã-þi alegi modele de viaþã cu
þinte foarte înalte ºi în acest mod nu ai cum sã nu reuºeºti.

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE PRINCIPII
DUPÃ CARE VÃ CONDUCEÞI CARIERA ºI VIAÞA?
În viaþã, ca ºi în carierã, cel mai important este sã ai
principii clare pe care sã le respecþi, sã ai un crez al tãu
fundamentat ºi up-gradat la fiecare nouã experienþã, ideal

Claudia Ursãþeanu,
CEO Romsoft
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fiind sã înveþi din experienþele celor puternici. Important
pentru mine este sã am viaþa condusã dupã principii pe
care eu le consider valoroase, indiferent de pãrerea celor
din jur, sã întreprind acele acþiuni de care peste timp sã
fiu mulþumitã.
Principiul de viaþã cel mai important pentru mine este
parteneriatul cu adevãrul, el te ajutã ºi susþine în fiecare
moment. Principiul balansului este foarte important, ºtiu cã
nu poþi cere de la viaþã mai mult decât oferi. De asemenea, principiul ºanselor egale susþinute de eforturi egale,
pentru cã nu cred în rezultate fãrã o implicare ºi un efort pe
mãsurã. Întotdeauna îmi stabilesc þinte clare ºi acþionez în
consecinþã pentru le atinge. Îmi place sã nu mã opresc la
mijlocul unei decizii, dar am puterea sã recunosc când
greºesc ºi sã modific strategia ºi abordarea în funcþie de
elementele conjucturale care apar. Sunt o persoanã optimistã, care încearcã sã gãseascã soluþia, nu sã amplifice
problema.
De asemenea, încerc sã iau decizii foarte bine fundamentate, þinând cont de opiniile echipei cu care lucrez,
sunt adepta principiului prin care contradicþiile, bineînþeles
în anumite limite, duc la progres. Îmi conduc activitatea
profesionalã dupã principiul sã strãluceºti nu neapãrat prin
propria persoanã, ci bazându-te pe echipa cu care lucrezi
„strãluceºti înconjurându-te de diamante“.

AÞI FÃCUT, ÎN 10 ANI, DIN ROMSOFT, O COMPANIE COMPLEXÃ,
CU O CIFRÃ DE AFACERI CONSIDERABILÃ PENTRU PIAÞA LOCALÃ.
CE VÃ MOTIVEAZÃ MAI DEPARTE?
Cred cã cel mai important motor în evoluþia unei companii în piaþa IT este dinamismul acestei pieþe. Tot timpul
se schimbã ceva: tehnologia, soluþiile, mediul de afaceri,
mediul politic, tot timpul apar noi provocãri ºi noi soluþii pe
care companiile trebuie sã le gândeascã. Modul în care
compania reuºeºte sã þinã pasul cu aceste schimbãri face
diferenþa între a reuºi sau a nu reuºi în acest domeniu.
RomSoft a reuºit în cei 10 ani sã se adapteze la dinamismul acestei pieþe, cu cerinþe foarte diverse, sã furnizeze
soluþii pentru toate tipurile de companii, de la cele mai simple pânã la cele mai complexe, sã aibã foarte multe referinþe în urma proiectelor pe care le-a dus cu succes la final.
Îmi doresc ca în urmãtorii 10 ani sã putem trata proiecte
de complexitate ridicatã, sã poziþionãm compania RomSoft într-un mediu internaþional competiþional, sã fim în continuare
o forþã de vânzare, dar ºi una de livrare recunoscutã prin rezultate, sã rãmânem un furnizor care conteazã în piaþa de soluþii
integrate IT, sã finalizãm investiþiile începute, sã ne identificãm prin trei elemente: strategie, competenþe, referinþe.

CARE CONSIDERAÞI CÃ AU FOST CELE MAI IMPORTANTE DECIZII/ALEGERI
ALE CARIEREI DVS? DAR CEA MAI IMPORTANTÃ REALIZARE?
Toate deciziile luate în carierã au fost importante, au
avut rolul ºi locul lor bine definit în formarea mea ºi dezvoltarea unei activitãþi antreprenoriale. Înfiinþarea unui busi8
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ness în domeniul IT&C, parteneriatele cu cei mai mari jucãtori din domeniu, strategia dezvoltatã în proiecþii de câte 10
ani, investiþiile fãcute în dezvoltarea resurselor umane, certificãrile pe toate liniile de business atât pentru companie,
cât ºi pentru personal, au fost decizii importante, care au
transformat Romsoft într-o companie cu o structurã organizaþionalã eficientã, echilibratã ºi competitivã. Nu pot identifica în plan profesional o realizare ca fiind cea mai importantã, fiecare în parte ducând cãtre statutul companiei în
prezent. Este ca într-o construcþie: construieºti, dupã care
optimizezi tot timpul.
În plan personal, familia reprezintã temelia tuturor
construcþiilor mele, mai ales relaþia deosebitã cu fiica mea,
o relaþie pe care orice mamã ar dori sã o aibã. Foarte importanþi pentru mine sunt ºi prietenii pe care poþi conta, cei care
îþi dau încredere ºi putere în dorinþa de a merge mai departe.
Nimeni nu reuºeºte singur, nimeni nu reuºeºte fãrã o motivaþie puternicã, însoþitã de mult efort.

SE SPUNE CÃ ÎN SPATELE FIECÃRUI BÃRBAT DE SUCCES SE AFLÃ O FEMEIE
PUTERNICÃ. PE CINE SE BAZEAZÃ, ÎNSÃ, O FEMEIE DE SUCCES?
Dacã se spune cã în spatele unui bãrbat puternic este o
femeie foarte inventivã ºi perseverentã, sunt sigurã cã femeia poate acþiona ºi singurã, fiind vioara întâi în activitatea
pe care o desfãºoarã. Totuºi, o femeie de succes în-tr-un
mediu deosebit de dinamic ºi concurenþial, are, fãrã discuþie, nevoie de susþinerea familiei, de prieteni, de idei în
care sã creadã ºi pentru care sã lupte. O femeie de succes
are la bazã principii, acþiuni, strategie, studiu, dar ºi o
echipã cu care lucreazã. Succesul nu poate fi identificat în
mod personal, el este cu siguranþã rezultatul unei munci de
echipã. Important este sã formezi o echipã valoroasã cu oameni principiali ºi nu oportuniºti, sã respecþi oamenii din
jurul tãu pentru a fi respectat.

CE VÃ DORIÞI PENTRU URMÃTORII 10 ANI, PENTRU ROMSOFT ºI PENTRU DVS?
În urmãtorii 10 ani îmi doresc sã fiu la fel de motivatã
în tot ceea ce fac, sã am aceeaºi putere de muncã ºi
aceeaºi dorinþã de a confirma, mie ºi celor din jur, cã sunt
o persoanã care meritã încredere, sã am aceiaºi prieteni
deosebiþi pe care pot conta când îmi este greu, sã reprezint
pentru ei cel puþin tot atât cât reprezintã ei pentru mine.
Sã îmi ajut fiica ºi, de altfel, cea mai bunã prietenã sã-ºi
îndeplineascã visul de a fi chirurg cardiolog care sã
conteze.
Pe plan profesional este greu de stabilit stategii reale
pentru urmãtorii 10 ani, întrucât evoluþia din acest domeniu este de cele mai multe ori spectaculoasã, investiþiile
internaþionale în cercetare jucând un rol important, dar în
mod cert îmi doresc sã ne extindem activitãþile în afara þãrii
ºi sã se vorbeascã despre RomSoft ca despre o companie
multinaþionalã care conteazã în business-ul internaþional.
 GABRIEL VASILE

GADGETURI  FEMEI ÎN TEHNOLOGIE

CE DEFINEªTE DE FAPT UN
GADGET DESTINAT FEMEILOR?
Zilele în care femeile se arãtau neajutorate în faþa unei tele- putem lua ca exemplu telefonul LG Prada sau netbook-ul HP
Vivienne Tam. Design-ul lor le transformã în produse destinate
comenzi sau a altor gadgeturi s-au terminat. Un studiu fãcut în femeilor. Însã ele nu au avut un succes rãsunãtor, pentru cã
Marea Britanie aratã cã femeile sunt cel puþin la fel de sigure pe existã variante ale acestor produse, cu caracteristici aproape
identice, la un preþ de douã ori mai mic. Ceea ce nu au înþeles
ele precum bãrbaþii în mânuirea obiectelor cu specific tehnic de LG, HP sau restul este cã femeile nu doresc sã plãteascã
prin casã. Spre deosebire de aceºtia însã, femeile nu se dau în aproape dublul sumei pe un produs care face acelaºi lucru cu
unul la jumãtate de preþ.
vânt dupã tehnologie de dragul tehnologiei, ci vor gadgeturi care
sã le uºureze viaþa. OK, poate cu excepþia unui telefon 3D!
UNELE COMPANII DEJA S-AU ADAPTAT DORINÞELOR FEMEILOR
Femeile reprezintã 85% din cumpãrãtorii de bunuri de consum (aici includem maºini, PC-uri ºi altele). Ele constituie, de
asemenea, majoritatea cumpãrãtorilor online. Cu toate acestea, producãtorii de gadgeturi au dificultãþi în a crea ceva pe
gustul nostru. Majoritatea gadgeturilor destinate femeilor încã
se caracterizeazã prin adãugarea unei carcase roz pe un produs care era la origine negru. Alternativ, se pot adãuga strasuri
sau alte obiecte care strãlucesc.
Acum, imaginaþi-vã o femeie ajungând la birou cu laptopul
ei roz cu strasuri aplicate pe spate. Sã nu vã închipuiþi cã acest
laptop nu existã! ªi totuºi, de câte ori aþi vãzut asta la birou?
Niciodatã? Aºa credeam ºi eu.
Dacã ne dezlipim de aceste stereotipuri, atunci ne va fi mai
clar ce îºi doresc de fapt femeile. Ca sã fim perfect sincere, nu
prea avem rãbdarea sau timpul pentru a citi manuale de instrucþiuni complexe. Bãrbaþii sunt mult mai încântaþi de aceastã
activitate. Însã noi, cu pãrere de rãu, avem mai mult de lucru.
Nu e cazul sã ne plângem, dar în majoritatea cazurilor munca
noastrã nu se terminã la serviciu.

CE DEFINEºTE GADGETUL PERFECT PENTRU FEMEI?
Aºadar, gadgeturile ideale pentru noi sunt cele cu o interfaþã
intuitivã, uºor de folosit ºi care au o utilitate practicã. Desigur,
la acestea ar fi bine de adãugat un design atrãgãtor ºi atunci
ne declarãm convinse. Asta se pare cã au înþeles deja unii producãtori, care au fãcut parteneriate cu diverºi designeri. Aici

În ceea ce priveºte MP3 playerele ºi nu numai, Apple a înþeles exact ce vor femeile. În 2009, firma era catalogatã ca fiind
prima în clasamentul preferinþelor feminine. Au reuºit sã creeze
niºte produse cu un design deosebit de atractiv, care îmbinã
toate caracteristicile pe care noi le urmãrim în gadgeturi. Desigur, ele nu au fost create specific pentru femei, însã sunt optimizate pentru noi. Rezultatul: o cotã de piaþã impresionantã.
Dell, de asemenea, pare sã înþeleagã ce ne dorim. Multe
dintre noi îºi plimbã laptopul de la serviciu, la o întâlnire ºi apoi
acasã. Aºadar, o portabilitate crescutã este una din caracteristicile care ne-ar cuceri rapid. Dell a creat o serie de notebook-uri ultra slim, foarte uºoare, cu o portabilitate crescutã ºi
mai multe opþiuni în ceea ce priveºte culoarea. Toshiba, de
asemenea, deþine cel mai uºor notebook din lume. Deºi nu la
fel de competitiv ca preþ, este totuºi o inovaþie binevenitã.

SE CONTUREAZÃ O NOUÃ INDUSTRIE DEDICATÃ GADGETURILOR PENTRU FEMEI
Din ce în ce mai multe companii realizeazã utilitatea unui
design atractiv. În jurul gadgeturilor s-a format, de fapt, o întreagã industrie de accesorii. De la genþi de laptop, la huse de
telefoane ºi cãºti pentru MP3 playere.
Nu este atât de dificil sã creezi gadgeturi special pentru
femei. Nu carcasa roz care luceºte puternic defineºte un produs
tehnologic destinat femeilor. Preferãm un produs care ne face
viaþa mai uºoarã ºi care aratã ºi bine. Da, ºoc ºi groazã, suntem
totuºi femei, e musai sã arate bine!
 MATILDA TANASCOV
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Irina Socol, SIVECO România:

„SUCCESUL ESTE, ÎNTOTDEAUNA,
UNUL DE ECHIPÃ“
Irina Socol, preºedinte ºi director general al firmei SIVECO România, ÎNTR-UN AN DE CRIZÃ AÞI CRESCUT CU 20%.
este cunoscutã ca un om de afaceri redutabil, aflat în permanenþã PE CE STRATEGIE V-AÞI BAZAT?
în prima linie a celor mai ambiþioase proiecte. Într-un interviu acor„Nu pune toate ouãle în acelaºi coº“, spune un proverb care
îºi dovedeºte valabilitatea în orice imprejurare. Strategia noasdat revistei noastre, Irina Socol ne povesteºte ce înseamnã sã con- trã urmãreºte pãstrarea unui echilibru sigur între sursele de
duci, de 19 ani, cea mai mare casã românescã de software.
venituri (din export ºi de pe piaþa localã, din domeniul privat ºi
CE ÎNSEAMNÃ O CARIERÃ DE SUCCES ÎN IT?
O carierã de succes în IT, ca în oricare alt domeniu,
înseamnã sã vrei ºi sã poþi sã-þi asumi riscuri ºi responsabilitãþi,
sã te gândeºti permanent la demararea de noi proiecte, sã
simþi ºi sã „respiri“ oportunitãþi, sã fii mai ambiþios ºi mai perseverent decât competitorii tãi, ºi sã nu renunþi niciodatã, nici
chiar atunci când toatã lumea îþi spune cã nu existã ºanse. ªi,
foarte important, este sã ai curaj, dar un curaj responsabil,
bazat pe experienþã, nu riscul nesãbuit, pentru cã se ºtie,
nesãbuiþii trãiesc puþin!
Industria IT este dominatã de o competiþie acerbã. IT-ul a dat
naºtere în ultimii 50 de ani unor lideri care au revoluþionat
modul în care se fac azi afaceri pe planetã. Toþi au un punct
forte: ºtiu sã-i motiveze ºi sã-i inspire pe cei din jurul lor. Toþi
înþeleg cã succesul este unul de echipã - dacã ºtii sã-i imprimi
ritmul cel mai bun.

AVEÞI O VIZIUNE DIFERITÃ ASUPRA SUCCESULUI
FAÞÃ DE CEA DE ACUM 19 ANI?
Cred cã acum 19 ani succesul mi se pãrea mai simplu de obþinut. Între timp, viteza cu care ne ridicãm noi înºine ºtacheta de
la un an la altul a crescut extraordinar de mult. Cred cã am dobândit o percepþie mult mai corectã asupra calitãþii succesului.

CUM AÞI DEFINI, ÎN DOAR CÂTEVA CUVINTE, ACTIVITATEA
SIVECO ROMÂNIA DIN ULTIMII ANI?
O echipã foarte bunã, profesionalism, tenacitate, pasiune,
capacitatea de a învãþa foarte repede. Tot ce am realizat se
bazeazã pe foarte multã muncã ºi pe asumarea de responsabilitãþi enorme - pe care puþini le pot intui. Realitatea este cã bucuria de a fi pe podium dureazã câteva clipe, pentru a ajunge
însã acolo trebuie sã trudeºti neîntrerupt, minut de minut.
Dar performanþa în sine este o minunatã rãsplatã.
10
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cel public) pentru a minimiza riscurile care pot apãrea ca urmare a concentrãrii pe un anumit segment. ªi am vãzut în
fiecare an cã a dat roade. Suntem fericiþi cã am reuºit performanþa de a creºte cifra de afaceri cu 20%, respectiv 60 de milioane de euro, într-o perioadã foarte grea din punct de vedere
economic. Din fericire, avem o echipã antrenatã în momente
foarte dificile ºi în proiecte extrem de grele. Aºa cã anul 2010
nu a fost neapãrat cu totul neobiºnuit, ne-a adus peste 100 de
clienþi noi ºi 24 de premii de excelenþã. Sunt cifre bune, construite pe fundamente solide. Am continuat politica de dezvoltare a soluþiei de gestiune a afacerilor SIVECO Applications
2011 cu noi module cerute de piaþã ºi am lansat noua versiune
a Sistemului Informatizat pentru Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate, practic cel mai mare sistem informatic din România.
Pe plan internaþional, am încheiat contracte multi-anuale cu
perspective foarte încurajatoare: suntem furnizorii Ministerului
Educaþiei Naþionale din Regatul Maroc ºi ai Autoritãþii Vamale
din Macedonia ºi avem în derulare proiecte pentru organisme
ale Comisiei Europene.

CE ÞINTE V-AÞI PROPUS ÎN ACEST AN?
Vom continua extinderea internaþionalã pe pieþe cu potenþial mare de asimilare a soluþiilor de informatizare: Orientul Mijlociu, þãrile din Golf, þãrile din spaþiul CIS, Europa de
Est ºi Sud-Est. Ne implicãm în proiecte finanþate din fonduri
structurale - atât în România, cât ºi la nivel european.
Participãm la licitaþiile locale ºi internaþionale care au în
vedere implementarea de soluþii informatice de gestiune
a afacerilor, de eLearning, eHealth, eCustoms, eAgriculture,
eNuclear, eBusiness.

CARE SUNT CELE TREI CALITÃÞI CARE CREDEÞI
CÃ DEFINESC REUºITA ÎN AFACERI?
Profesionalism, perseverenþã, intuiþie a oportunitãþilor
de piaþã.

INTERVIU  FEMEI ÎN TEHNOLOGIE

CE PROIECT INFORMATIC V-A ADUS
CEA MAI MARE SATISFACÞIE PROFESIONALÃ?

COMPETIÞIA PE PIAÞA IT ESTE FOARTE DURÃ.
VÃ MOBILIZEAZÃ SAU VÃ ESTE INDIFERENTÃ?

Fiecare proiect are viaþa ºi povestea sa. De 19
Învãþãm în permanenþã - ºi de la cei care
ani lucrãm în proiecte esenþiale pentru viaþa de zi
reuºesc, ºi de la cei care greºesc, ºi de la
cu zi a sute de organizaþii, a milioane de oameni.
parteneri ºi de la competitori. Lumea în care
Toate implicã o responsabilitate uriaºã. Satisfactrãim ºi mai ales industria în care activãm e
þia profesionalã vine când vezi ce schimbari uluiextraordinar de interconectatã. E mai curând
toare în bine aduc aceste proiecte, chiar
una a competiþiei. Într-un proiect sundacã în cursul implementãrilor impun
tem parteneri cu o firmã IT, în alutilizatorilor transformãri pe care
tele ne concurãm. Competiþia e
aceºtia nu le percep totdeauna pozifoarte sãnãtoasã pentru cã te
tiv. Dar la sfârºitul procesului, când
obligã sã fii tot mai bun. Pe piaþã
înþeleg ce progres uluitor au înregva fi loc întotdeauna pentru
istrat, recunosc cã nu ar concepe
orice jucãtor performant, care
sã revinã la vechiul mod de lucru.
probeazã calitãþi excepþionale.
Utilizatorii noºtri sunt mulþumiþi, ºi
Da, competiþia pe piaþa noastrã
cea mai bunã dovadã este cã ne
este foarte durã, dar acest
recomandã altor potenþiali clienþi.
lucru a fãcut ca industria IT sã
E adevãrat cã nouã ne-ar plãcea
progreseze în ritmuri necunosca ei sã exprime mai des, în mod
cute altor domenii.
public, bunele recomandãri pe
care le transmit în mod informal,
ANUL TRECUT AÞI FOST PREMIATÃ ÎN
dar se pare cã oamenii mulþumiþi
PARLAMENTUL EUROPEAN.
sunt de obicei discreþi. De-a lungul
CUM SE VÃD FEMEILE DE AFACERI DIN
timpului am obþinut peste 120 de premii interne ºi internaþionale ºi fãrã
Irina Socol
ROMÂNIA DE LA BRUXELLES?
falsã modestie, o mare bucurie simþim
A fost o mare onoare pentru mine, pentru compania
ºi când este rostitã formula magicã: „And the winner is
SIVECO România ºi pentru industria româneascã de IT sã mã
...SIVECO Romania!“.
aflu printre câºtigãtoare, alãturi de femei excepþionale, care
au reuºit sã facã lucruri deosebite, de anvergurã cu adevãrat
DACÃ UN SALARIAT BUN PLEACÃ, ÎNCERCAÞI SÃ-L OPRIÞI
europeanã. La Bruxelles simþi mult mai bine decât acasã cã
SAU ÎI URAÞI DRUM BUN CÃUTÂNDU-I IMEDIAT UN ÎNLOCUITOR?
România este într-adevar parte dintr-o mare familie europeanã.
Orice om care a fãcut parte din echipa noastrã, pentru Spiritul în care suntem vãzuþi de acolo este bazat pe încredere,
o perioadã mai mare sau mai micã de timp, a participat cu încurajare ºi promovare, iar la nivelul Uniunii Europene existã
experienþa sa la dezvoltarea companiei. De asemenea, toþi un interes crescut pentru susþinerea femeilor antreprenoare.
angajaþii care au lucrat vreodatã în echipa noastrã recunosc
În ceea ce ne priveºte, criteriul esenþial de selecþie ºi procã au câºtigat enorm din experienþa dobânditã alãturi de movare este competenþa. Suntem foarte bucuroºi cã un
noi.
numãr foarte mare de posturi de conducere sunt ocupate
Suntem interesaþi sã cultivãm un mediu în care oamenii de femei, dar repet, acest lucru reflectã în primul rând nivelul
doresc sã lucreze, pentru cã munca pe care o facem com- lor de profesionalism ºi contribuþia la performanþele comportã oricum un grad foarte ridicat de stres. Gândiþi-vã cã lu- paniei, nu ambiþia de a atinge niºte statistici. Chiar dacã încrãm în proiecte în care trebuie sã fii uneori prezent 24 de tr-un raport european, doar 26% dintre managerii români
ore din 24, care îþi absorb energia sutã la sutã, sã respecþi erau femei, am convingerea cã acest procent va creºte în urdeadline-uri bãtute în cuie, chiar dacã uneori par imposi- mãtorii ani, pentru cã educaþia, experienþa, exemplele de
bile, sã te supui unor proceduri stricte impuse de fiecare best practices, dorinþa de a-ºi controla viaþa ºi de a fi indeproiect. Cu toate acestea, nivelul de retenþie al angajaþilor pendente, sunt motoarele care stimuleazã femeile sã-ºi
noºtri este ridicat pentru industria noastrã.
asume roluri de conducere.
În acelaºi timp însã, înþelegem ºi este normal sã fie ºi
În prezent sunt în derulare mai multe proiecte finanþate din
angajaþi care nu se regãsesc în slujba pe care o au sau în fonduri europene care vizeazã tocmai acest deziderat. În unele
echipa în care se aflã ºi care doresc sã plece. Exit-intervi- dintre ele participãm ºi noi ºi vã pot spune cu certitudine cã
urile sunt foarte utile pentru noi ºi ne ajutã sã îmbunãtãþim mentalitãþile se schimbã.
 GABRIEL VASILE
ºi procesul de recrutare.
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DOAMNELE DIN IT-UL ROMÂNESC
Au ales o carierã IT din întâmplare, pentru cã nu au avut de ales,
din pasiune. Cu greu ar mai putea renunþa acum. Au în spate mulþi
ani de experienþã, bucurii, revelaþii, greºeli, muncã în echipã. Vã
prezentãm câteva dintre femeile care au pus umãrul alãturi de
bãrbaþi la construirea unei industrii IT de succes în România.
CRISTINA SEGAL, GENERAL MANAGER
MOBILE LINUX TESTING WIND RIVER

Recunoaºte cã a intrat în 1985 la Facultatea de Electronicã din Politehnica Bucureºti fãrã sã ºtie prea mult ce
înseamnã.
„Cariera din IT m-a ales ea pe mine. Dar eram ca mulþi
alþi elevi din perioada comunistã, care fãceau fie Politehnica, fie Medicina. Electronica mi s-a pãrut mai femininã decât alte specializãri din Politehnicã. Electronicã nu
am fãcut, dar, în schimb, am început sã fac informatica.
Am început ca asistent universitar, am fãcut o tezã de doctorat într-un context internaþional, care m-a ajutat sã îmi
încerc puterile printre necunoscuþi, care m-a convins cã aº
putea fi bunã ºi cã, de fapt, tenacitatea ºi încrederea în
tine
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sunt elementele cheie ale unei cariere de succes. Cea mai
importantã realizare a fost crearea ºi creºterea firmei
COMSYS. A fost o cãlãtorie minunatã, în care am învãþat sã
construiesc, am simþit durerea creatorului, dar ºi împlinirea
absolutã pe care þi-o dã creaþia ta. Am început firma cu o
colegã de la catedrã mai mult dintr-o dorinþã de a face ºi
altceva în afara orelor de predare. Nu ºtiam ce înseamnã
sã ai o firmã, nu ºtiam nimic despre contabilitate, marketing sau vânzãri, dar ºtiam cã pot ºi cã vreau sã fac ceva.
Am ºi greºit, am cãzut de multe ori ºi am luat-o de la
capãt... M-am ridicat cu bucurie.
Când am vândut firma ne-am dorit de fapt sã o facem
membrã a unui grup mai mare, sã dãm o ºansã oamenilor
noºtri de a creºte într-un context internaþional. ªi am reuºit.
Creaþia continuã.
Acum avem 150 de ingineri în Galaþi, care sunt implicaþi în unele dintre cele mai importante proiecte de la Wind
River (companie Intel) ºi de aici, «from the middle of
nowhere» cum spun americanii, ei construiesc viitorul
tehnologic al lumii lucrând pentru cele mai cunoscute
firme din lume. Aceasta este realizarea mea profesionalã.
Cred cã nu am spus încã tot ce aveam de spus în domeniul meu. Continuu sã învãþ ºi sã descopãr lucruri noi ºi
încerc sã devin mai bunã. În câþiva ani, probabil, voi dori sã
fac altceva. Visul meu este sã ajut tinerii antreprenori. Nu
ºtiu dacã voi începe o altã firmã, dar mi-aº dori sã pot crea
un cadru în care sã îi ajut pe alþii sã îºi creeze firme, sã
caute investitori, sã creeze produse. Îmi doresc sã continuu
sã predau studenþilor. Contactul cu ei îmi þine spiritul tânãr
ºi îmi dã speranþa în ziua de mâine.
Le recomand femeilor care doresc sã urmeze o carierã
în IT sã aibã încredere în ele. Când li se spune cã nu
înþeleg tehnologie pentru cã sunt femei, cã nu pot
conduce oameni pentru cã sunt femei ºi, deci,
emoþionale, când se trezesc singure într-o masã
de bãrbaþi ºi, deºi sunt în poziþii de conducere,
prima reacþie va fi sã fie considerate asistente...
pentru toate aceste situaþii am o singurã recomandare: sã nu uite cã puterea nu vine din
forþã fizicã sau din bãdãrãnie, ci din inteligenþã ºi tenacitate. Femeile ºi bãrbaþii au
comportamente diferite, emoþional se manifestã diferit, dar ºi unii ºi alþii au momente de
teamã ºi slãbiciune. Le recomand femeilor sã
rãspundã cu fermitate, eleganþã ºi feminitate
unui comportament agresiv ºi nu sã încerce sã
se comporte ca un bãrbat. Nu suntem în concurenþã cu alþi bãrbaþi. Suntem în concurenþã
cu alþi oameni, fie ei bãrbaþi sau femei. Limitele sunt doar în mintea noastrã”.

CARIERE  FEMEI ÎN TEHNOLOGIE

RALUCA IOANA KOMARTIN, MANAGING
D I R E C T O R LLP D Y N A M I C S R O M Â N I A

„Cariera IT m-a ales pe mine, sau cel puþin aºa s-au
desfãºurat lucrurile pentru început, dupã care recunosc cã am
perseverat. Eu îmi doream foarte mult sã urmez Facultatea de
Turism de la ASE, unde m-am ºi înscris pentru admitere ºi am
picat, „cu succes” aº putea spune acum, privind retrospectiv.
M-am pregãtit în
cursul anului urmãtor
cu un profesor de economie politicã, care ma convins sã mã înscriu
la ciberneticã. Aºa cã,
în anul urmãtor, m-am
înscris pentru examen
la „Planificare ºi ciberneticã economicã” –
aºa se chema atunci
facultatea (chiar înainte
de revoluþie în 1989).
Imediat dupã revoluþie (eram în anul I) facultatea a revenit la numele purtat anterior:
Ciberneticã, Statisticã
ºi Informaticã Economicã. Din anul III am ales specializarea Informaticã Economicã.
Una din cele mai frumoase perioade din viaþa mea în ceea
ce priveºte cariera a fost cea în care am lucrat ca ºi consultant
ºi project manager. Atunci am avut, cred, cele mai multe satisfacþii profesionale – care s-au concretizat în succesul
proiectelor pe care le-am implementat. Nu zic cã au fost toate
finalizate cu success, nu zic cã a fost un drum uºor; însã atunci
am cunoscut cei mai mulþi dintre oamenii/cunoºtinþele care
ulterior fie mi-au devenit prieteni foarte apropiaþi, fie am colaborat ºi încã mai colaborez.
Am început ca ºi consultant în domeniul ERP; primul sistem pe care l-am învãþat a fost SunSystems; eram certificatã ca
ºi contabil autorizat ºi mã înscrisesem de curând la ACCA.
Apoi, timp de aproximativ 7 ani am crescut odatã cu echipa
LLP: senior consultant, principal consultant ºi coordonator de
echipã.
Chiar ºi acum, ca director general, tot consultant consider
cã sunt. Natura realizãrilor s-a schimbat puþin: un exemplu ar
fi, ºi aici este meritul întregii echipe LLP Dynamics România, trecerea „cu fruntea sus” prin criza economicã.
A existat ºi o perioadã în afara grupului LLP, pentru cã
mi-am dorit o pauzã de la implementãrile de proiecte ERP ºi de
la consultanþã ºi am ales sã fac o schimbare, dar tot în IT, însã
în vânzãri; aºa cã am fost Business Development Manager la
unul din partenerii de Oracle E-Business Suite.
Trei ani mai încolo, am primit de la acþionarii grupului LLP
propunerea de a reveni în echipa de la Bucureºti, de astã datã

ca Business Development Manager. ªi, dupã încã 7 ani, mã
pregãtesc sã sãrbãtoresc alãturi de LLP Dynamics 15 ani de
business în România”.
MIHAELA IANCU, BUSINESS DEVELOPER
MANAGER TOTAL TECHNOLOGIES

A lucrat încã din timpul facultãþii în mediul public, în zona de
marketing ºi cercetare de piaþã în cadrul unei mari societãþi pe
acþiuni.
„Dupã 3 ani am fãcut trecerea cãtre mediul privat, domeniul tehnologia informaþiei – soluþii complexe în domeniul culegerii automate a datelor, tehnologia codurilor de bare, RFID, în
cadrul Total Technologies. A fost o provocare vara anului 2002,
eu fiind de formaþie economist, însã nu am stat prea mult pe
gânduri. De-a lungul carierei mele am avut ocazia sã trec prin
mai multe posturi, cu responsabilitãþi diferite; m-am angajat ca
operator PC, am fost analist programator, contabil. A venit apoi
propunerea de a lucra la Total Technologies unde backgroundul meu se compunea din experienþele posturilor anterioare.
Am fãcut parte dintr-un colectiv tânãr, dinamic ºi am avut parte
de un management extraordinar, care mi-a susþinut ºi sprijinit
iniþiativele pe parcursul timpului. Datoritã acestui ecosistem a
venit firesc ºi recunoaºterea ºi aprecierea muncii mele, am
cunoscut puþin din ceea ce se poate numi succes. Am avut
parte de multe realizãri, însã cea mai recentã dintre ele a fost
un rezultat de echipã: În cadrul INTERMEC EMEA SUMMIT de
la Roma (7-9 februarie 2011) Total Technologies a obþinut premiul „Growth Partner of the Year” (partenerul cu cea mai mare
creºtere în EMEA în 2010). Au fost 10 nominalizãri ºi multe
emoþii. Total Technologies este în prezent Platinum Partner INTERMEC ºi Global Service Autorizat în România.
Mi-aº dori ca în actualul context economic sã ne menþinem
trendul ascendent ºi inovator, fiind un partener important pentru mulþi dintre clienþii companiei, sã ne extindem zona de servicii oferite ºi aria de acoperire la nivel naþional; dezvoltarea
soluþiilor proprii în cadrul companiei, îndeosebi pe zona de
RFID, pentru care existã foarte multe cereri pe piaþã în zona retail ºi servicii, dar ºi industrie.
Este foarte important sã nu îþi fie fricã sã îþi asumi riscuri,
sã poþi lua decizii, eºecul intervine atunci când nici mãcar nu
încerci sã accepþi schimbarea în viaþa ta. De asemenea, în momentul în care descoperi ceea ce îþi place sã faci strãduieºtete sã devii cel mai bun”.
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MARCELINA JOAVINÃ, FIELD ENABLEMENT
CONSULTANT, MICROSOFT CENTRAL &
EASTERN EUROPEAN HEADQUARTERS

Mãrturiseºte cã nu a avut prea mult de ales atunci când
a optat pentru o carierã IT.
„Nu mã atrãgea lumea
calculatoarelor, încã de atunci
mi se pãrea o utilitate, nu un
scop în sine. Dar în anii ‘90
pentru mine a fost clar cã va fi
unul dintre cele mai dinamice
domenii. E bine sã-þi placã
ceea ce faci, nu numai sã faci
ceea ce îþi place, ºi mie îmi
place sã fac ceea ce e util.
Am avut întotdeauna calitatea de angajat al unei mari
corporaþii IT, ca ºi contributor
individual, cel mai adesea ca
ºi coordonator de divizii, implicit de echipe. Cãlãtoria cu
mediul privat de afaceri a început cu Laser Computer Systems. Apoi a urmat provocarea ºi cãlãtoria IBM, în vânzãri,
în zona de banking. Coordonarea unui departament a început cu divizia SMB, apoi cu cea de
consultanþã, mai ales în zona proiectelor SAP. A urmat Oracle,
responsabilitatea fiind vânzãrile de tehnologie în zona bancarã.
Microsoft este o continuã provocare. Din afarã, pare un
business linear ºi relativ simplu. Ca lumina albã, care are toate
culorile spectrului în ea. Înãuntru e un labirint cu oglinzi, de o
complexitate extraordinarã. În România am coordonat grupul
Enterprise, dupã care am migrat într-un post regional. În rolul
regional de la Microsoft (Europa Centralã ºi de Est), componenta cea mai importantã este cea de turn around business,
alãturi de programe de coaching ale forþei de vânzãri ºi management ºi de optimizarea proceselor de productivitate.
Am foarte multe lucruri de fãcut, mi-ar plãcea sã predau la
catedrã, sã continuu cu publicistica, dar trebuie sã prioritizez.
Cum vedeþi, nu mã dezic, ºi în viitor vreau sã fiu utilã, oriunde-n lume e nevoie de mine, dar ºi la noi acasã.
Le recomand tinerelor din IT sã treacã totul prin filtrul personal. Exersaþi-vã tenacitatea, rãbdarea ºi învãþaþi permanent.
Provocaþi constructiv orice recomandare pe care-o primiþi. Mai
cu grijã puþin cele venite de la ºeful direct. Încercaþi sã aplicaþi
ºi sã corectaþi tot ce þine de consistenþa mesajului. Descifraþi
în acelaºi timp dacã stilurile, valorile ºi credinþele despre ce,
cum, când ºi cu cine în business, vã sunt similare sau contradictorii. Ca manager sau coordonator, asiguraþi-vã cã setul de
valori vã este cunoscut. Încredeþi-vã puþin în talent, cu mult mai
mult în disciplina muncii. Delimitaþi-vã inteligenþa emoþionalã,
capacitatea (înnãscutã în general la femei) de simpatizare cu
dificultãþile coechipierilor, de corectitudinea ºi performanþele
actuale ºi prognozate”.
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MONICA ENE PIETROºANU,
GTSC S I T E M A N A G E R M I C R O S O F T R O M Â N I A

Monicãi Ene Pietroºanu i-a plãcut întotdeauna matematica.
„Am avut ºansa unor profesori de excepþie în acest domeniu. Am participat mereu cu rezultate bune la olimpiade ºi concursuri, iar performanþa mi-a dat curaj sã continuu pe acest
fãgaº.
Cariera în IT a fost o alegere naturalã, doream sã studiez în
Bucureºti, la Politehnicã, iar Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare era una dintre cele mai competitive ºi interesante.
Alegerea acestei facultãþi a fost unul din paºii hotãrâtori care
mi-a deschis porþile unui domeniu fascinant ºi care mi-a oferit
oportunitãþi deosebite ulterior în viaþã.
Am început sã lucrez la Microsoft în ianuarie 1998, când
m-am mutat împreunã cu soþul meu în Seattle, SUA. Am lucrat
8 ani în echipa de dezvoltare pentru infrastructura de securitate din sistemul de operare Windows. Aici, traseul a fost firesc:
am început ca Software Design Engineer ºi, dupã 2 ani, datoritã rezultatelor bune ºi abilitãþilor de a lucra cu oamenii, am preluat coordonarea unei echipe. Am învãþat acolo foarte multe,
de la conceptele de bazã de management de personal, la aspectele inter-culturale, de construire, motivare a echipelor ºi de
luare a unor decizii importante într-un business cu impact internaþional. În acelaºi timp am învãþat sã îmbin viaþa de familie
ºi de mamã a doi copii, cu cererile mereu crescânde ale unei
astfel de cariere. În octombrie 2005 am revenit în România.
Din 2006 lucrez în cadrul Centrului de Suport Tehnic Global
Microsoft (GTSC).
Principala mea realizare profesionalã este echipa din Bucureºti a GTSC. Nu este numai realizarea mea, ci a unui întreg
colectiv din Microsoft, din Europa, SUA ºi Bucureºti. Rolul meu
iniþial a fost sã aduc o infuzie de culturã Microsoft, sã creez o
organizaþie performantã, bazatã pe valori ºi meritocraþie, orientatã asupra oamenilor ºi a respectului faþã de clienþi ºi semeni.
Sunt extrem de
mândrã de aceastã
echipã cu care am
pornit la drum acum
patru ani ºi jumãtate
cu 15 oameni, iar
astãzi numãrã mai
mult de 170, continuând sã creascã.
Ca femeie nu este
uºor sã te impui ºi,
odatã ce o faci, nu poþi
rezista decât cu o investiþie de energie, dar
ºi de timp, semnificative. Familia este un suport extrem de important pentru cariera în
IT ºi nu numai, pentru
cã îþi creeazã echilibrul, energia ºi încre-
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derea în tine de care ai nevoie. Îmi doresc ca, împreunã cu
echipa Microsoft, sã continuãm sã punem România pe harta
lumii ºi sã contribuim la schimbarea modului în care oamenii
talentaþi ºi capabili muncesc ºi se dezvoltã în România. Avem
aceastã oportunitate!”.
FLORENTINA ANDREI,
CHARISMA SALES MANAGER TOTALSOFT

Nu a plãnuit sã aibã o carierã în domeniul IT, a fost pur
ºi simplu o întâmplare fericitã.
„Ca absolventã a Facultãþii de Management din
cadrul ASE-ului am intenþionat iniþial sã mã axez pe
partea de marketing. Pe
aceastã poziþie am început
sã lucrez în TotalSoft, dupã ce
în timpul studenþiei încercasem diverse job-uri parttime. Astfel am descoperit
lumea IT-ului, un domeniu interesant ºi extrem de dinamic, în care eºti obligat sã
te informezi continuu dacã
vrei sã fii în competiþie. ªi mie
îmi plac provocãrile, lucrurile
noi, modul în care tehnologia
ne poate influenþa pozitiv atât
viaþa personalã, cât ºi cea
profesionalã ºi, nu în ultimul
rând, îmi place competiþia
pentru cã eu cred cã un
proiect câºtigat greu este de
fapt o confirmare a capacitãþii tale profesionale. Trecerea din
echipa de marketing în cea de vânzãri am fãcut-o destul de repede pentru cã, odatã ce am înþeles domeniul, mi-am dat seama
cã aº putea sã-mi ating potenþialul maxim în aceastã zonã de activitate.
Am venit în TotalSoft în 1999, pe poziþia de marketing representative. Am fãcut ºi PR dar, cel mai imporant, am avut
posibilitatea sã particip la crearea unui brand extrem de cunoscut, cum este Charisma. Dupã lansarea ERP-ului, când s-a
simþit nevoia mãririi echipei de vânzãri am trecut pe poziþia de
sales representative ca, în final, sã ajung sã coordonez întreaga
echipã de vânzãri. Gândiþi-vã cã nu a fost uºor sã realizezi o
creºtere anualã a cifrei de afaceri de 50% în fiecare an. Prin activitatea pe care am desfãºurat-o în ultimii 10 ani în TotalSoft
cred cã am avut o contribuþie importantã la crearea, promovarea ºi întreþinerea reputaþiei unor produse de top din ITul românesc, a cãror notorietate a depãºit demult graniþele þãrii
noastre, precum Charisma ERP, Charisma HCM, Collection etc.
Am reuºit acest lucru împreunã cu o echipã de vânzãri excelentã, majoritatea fiind femei, în care cred foarte mult, dar ºi
printr-un efort propriu, de când mã ºtiu am lucrat cot la cot cu
echipa ºi nu am refuzat nici o provocare. Deºi se crede cã bãr-

baþii au prioriate în zona de IT, pot sã vã spun cã în TotalSoft
avem angajate foarte multe femei, multe dintre ele fiind team
leaderi. Recomand domeniul IT-ului pentru cã oferã satisfacþii
personale, nivelul de comunicare cu colegii este unul elevat,
iar programul de lucru poate fi variabil. Pentru afaceri este
foarte importantã perseverenþa, iar eu cred în femei pentru cã
sunt mai atente la detalii decât bãrbaþii, care au o viziune mai
globalã. Le recomand tinerelor sã fie riguroase ºi orientate spre
a duce la bun sfârºit ceea ce au început.
Strategia companiei pe termen scurt este depãºirea pragului de 50 de milioane de euro cifrã de afaceri. Acest lucru este
prevãzut a se realiza atât prin achiziþia unor companii care au
activitate complementarã nouã, cât ºi prin forþa de vânzãri proprie. ªi aici intervin eu cu echipa mea. Dacã þinem cont ºi de
condiþiile economice actuale, deloc prielnice, este clar cã avem
un obiectiv dificil în faþã, însã eu cred cã o putem face, am
demonstrat de nenumãrate ori ce înseamnã o echipã unitã”.
CARMEN COPACI, PROJECT MANAGER
N O V E N S Y S º I PMO P U B L I C S E C T O R

Pentru Carmen Copaci, începutul carierei în IT a fost
puþin straniu.
„Începutul a fost puþin straniu prin prisma gândirii mele
actuale, dar poate normal pentru un adolescent. În primãvara anului 1989 învãþam pentru admiterea la facultate: pe
atunci îmi doream sã devin profesor de matematicã. Întâmplãtor, într-o searã la TV, am urmãrit un reportaj despre realizãrile informaticienilor români, reportajul se desfãºura la
fabrica de calculatoare din Timiºoara ºi prezenta TimS-urile.
Acel reportaj m-a marcat. Câteva zile am studiat domeniul,
iar rezultatul studiului a fost cã din acel moment obiectivul
meu a fost sã fiu admisã la Universitatea de Vest Timiºoara,
secþia Informaticã ºi aceasta spre disperarea pãrinþilor, care
doreau sã devin economist.
Am început ca
simplu dezvoltator
de aplicaþii în cadrul
unei întreprinderi de
producþie utilaj minier. Timp de doi ani
am dezvoltat un sistem informatic integrat specific activitãþii societãþii, împreunã cu o colegã.
Dupã un an de la finalizare am dat concurs ºi am ocupat
un post de analist
programator la Compania Naþionalã a
Lignitului Oltenia. În
aceastã companie a
început maturizarea
mea profesionalã.
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Dupã 2 ani am devenit Team Leader, dupã încã 2 ani am fost
director IT, iar mai târziu am preluat în coordonare ºi departamentul de resurse umane. A fost o adevãratã provocare profesionalã, nu a fost deloc simplu sã ajung la coordonarea unei direcþii importante, sã gestionez proiectele mari ale companiei ºi
sã rãzbat într-o lume a bãrbaþilor.
Consider cã sunt o persoanã norocoasã. Am fost printre
primii specialiºti IT care au avut ºansa de a fi implicaþi activ
într-unul din primele proiecte foarte mari de implementare a
unui sistem integrat de tip ERP. Aceasta se întâmpla în 1999.
În 2007 am decis cã este momentul unei schimbãri, astfel, din ianuarie 2008, m-am mutat în Bucureºti, dorind sã fac
parte dintre echipa Novensys de implementare. În momentul
în care am ales Novensys nu ºtiam foarte multe despre companie, dar m-am regãsit în Novensys. Cred, totuºi, cã cea mai
mare realizare profesionalã a fost aceea cã tinerii pe care îmi
place sã spun cã i-am crescut în echipele coordonate de mine
sunt astãzi printre cei mai buni profesioniºti. Îmi place sã cred
cã, undeva, acolo jos, la temelia formãrii lor, am avut un aport
destul de important. Acum le privesc cu mândrie realizãrile.
Deºi domeniul este tehnologia, recomand tinerelor ºi, de
ce nu ºi tinerilor, care vor sã se lanseze într-o carierã în IT sã nu
uite cã lucreazã ºi cu oameni, nu numai cu maºini.
Îmi doresc sã muncesc cu aceeaºi plãcere ca ºi pânã
acum, iar nicicând serviciul sã nu devinã o corvoadã. Zona în
care nu am activat încã ºi pe care îmi doresc sã o cunosc este
domeniul bancar. Sper sã fiu implicatã la un moment dat
într-un proiect din acest domeniu”.

MARIA VIºAN, DIRECTOR IMPLEMENTARE
INTERGRAPH COMPUTER SERVICES

„Dacã aº privi înapoi (cu mintea de acum) aº spune cã am
ales o carierã în IT pentru cã la momentul la care am finalizat
liceul mi-am definit câteva criterii de selecþie: ceea ce fac sã
se poatã aplica oriunde,
deci cu oportunitãþi nelimitate!; ceea ce fac sã fie ceva
de «vârf», sã aibã viitor ºi
care sã evolueze continuu.
Atunci oscilam între medicinã, utilaj nuclear ºi automaticã.
Cum am ales de fapt?
Am vrut sã testez pe viu
cele trei domenii care îmi
plãceau (medicina, utilaj
nuclear ºi automatica):
medicina îmi plãcea cel
mai mult, aºa cã am rugat
o prietenã sã mã lase sã
merg într-un spital sã vãd
cum m-aº simþi. Primul pas
l-am fãcut la neurologie ºi
prietena mea tocmai par16
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ticipa la o operaþie. M-a invitat sã particip ºi eu ºi m-a sfãtuit
sã nu mã uit decât dupã ce se taie. Eu am ieºit înainte de
începutul operaþiei din salã, pentru cã era varã, cald, geamurile închise ºi mirosul de iod m-a ameþit, dar m-a ajutat sã
decid. Medicina nu era de mine! De ce nu utilaj nuclear? Nu
am gãsit nici un contact care sã mã ajute sã ajung într-o fabricã. Aº spune soarta, ca sã scap de alte explicaþii! Automatica, pentru cã era la modã filmul Rãzboiul Stelelor ºi toþi
copiii credeau cã roboþii au inteligenþã proprie ºi învaþã singuri, neprogramat. Ancorele profesionale? Alegerea facultãþii
– e adevãrat cã mi-am dat seama mai târziu cu dezamãgire
cã acele calculatoare nu ºtiu nimic fãrã sã fie învãþate (ce
deziluzie!), dar câte satisfacþii ulterior! Primul meu departament de GIS în care am demonstrat cã poþi face minuni, dacã
vrei. Am avut 12 oameni cu care am pornit de la «de la acest
buton dãm drumul la calculator», care au finalizat pentru
prima datã în România Modelul Digital al Terenului (MDT)
1:100000 cu celule la 3 secunde doar pe baza instrucþiunilor mele. Dupã ce am pãrãsit firma, Institutul Naþional pentru Proiectãri în Telecomunicaþii - Teleron Proiect, echipa mea
a lucrat singurã, pentru celule de 1 secundã MDT. Am fost
atât de mândrã de ei!
Etapa ERISMA în trei luni de cunoaºtere ºi leadership
creativ – l-aº numi momentul adevãrului, când eºti tu cu tine
însuþi ºi când nimic din ce ai învãþat nu te ajutã, când zona
de confort dispare ºi rãmâi gol ºi când afli cã dacã nu te îngrijeºti sã umpli golul, totdeauna «se vede». Acolo am învãþat
cât de important este sã conºtientizezi ºi sã înþelegi ceea ce
eºti tu cu adevãrat.
EMBA-ul – tãrâmul de dincolo de ceea ce ºtii, altã lume dincolo de lume. Cunoaºterea a altceva decât ceea ce credeai cã
e limita. Un nou orizont!
Am evoluat spiritual permanent, în trepte de câte doi ani.
A fost un drum spre cunoaºtere, care nu s-a terminat. Acum
tocmai mã aflu pe treaptã ºi asimilez. Saltul final a fost mai
mare. Treapta a fost mai înaltã. Orizontul e ºi mai larg. O sã
stau tot doi ani pânã sã aflu treapta urmãtoare? E o provocare ºi pentru mine sã aflu rãspunsul la întrebarea aceasta.
Ceea ce ºtiu acum e cã doresc sã încununez aceastã
evoluþie. Aceastã dorinþã creºte adânc în mine. Premiul? O
altã poziþie pe care sã o câºtig, sã o merit! Rãmâne de vãzut!
Frumos este sã vorbeºti despre vise dupã ce le-ai împlinit!”

A N A -M A R I A B O L D I Z S A R , T E R R I T O R Y
M A N A G E R S O U T H -E A S T E R N E U R O P E
WEBSENSE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

Pentru Ana-Maria Boldizsar, viitoarea carierã în IT a
început sã capete contur în momentul în care în ºcoala
generalã a avut de ales între orele de informaticã ºi atelierul de lucru unde se «studiau» cusutul sau gãtitul.
„Avusesem deja primele contacte cu lumea calculatoarelor ºi la momentul respectiv mã fascina partea de
programare (aºa cum era atunci). O influenþã considerabilã asupra alegerii domeniului au avut-o ºi oamenii din
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jurul meu, care m-au
ajutat sã menþin un
«curs» al drumului
constant. Mult mai
târziu partea de securitate IT a început sã
îmi placã ºi sã îmi
ocupe mare parte din
timp. Am început, ca
mulþi dintre profesioniºtii IT pe care îi
cunosc, «de jos», cum
se spune, lucrând în
echipa de suport
tehnic al unui ISP din
Statele Unite. Beneficiile acestui prim
post nu au fost nici pe
departe financiare, ci
mai degrabã mi-au
«pavat» o parte din
drumul pe care îmi
doream sã îl urmez,
oferindu-mi posibilitatea de a exersa o limbã strãinã timp
de 8 ore/zi ºi de a învãþa lucruri noi «on the job», ceea ce
cred cã nu poate oferi nici un training clasic într-o salã de
curs. Apoi a urmat perioada de juniorat în securitate IT.
În aceastã perioadã am avut din nou ºansa sã lucrez întro companie (cel mai mare distribuitor de securitate IT din
România), care nu numai cã mi-a oferit acces la cele mai
noi ºi moderne tehnologii de securitate sau cursuri de
pregãtire, dar am avut ocazia sã lucrez ºi sã mã formez
alãturi de oameni care au avut o contribuþie importantã
în cariera mea. În aceeaºi companie am avansat de-a
lungul timpului pe scara profesionalã, ajungând în echipa de consultanþi de securitate unde am activat pânã în
momentul tranziþiei cãtre postul iniþial din compania
unde activez astãzi. ªi aici, unde mã aflu acum, nu este
uºor sã þii pasul cu mediul foarte dinamic ºi divers al unui
business pe care trebuie sã îl coordonezi în 10 þãri.
Consider cã fiecare pas care a contribuit la ceea ce
sunt astãzi din punct de vedere profesional este o «realizare» în sine. Dar cred cã principala este aceea cã mã
aflu printre cei care au reuºit sã demonstreze în afara
graniþelor þãrii cã românii pot aduce valoare unui business internaþional ºi chiar sã depãºeascã de multe ori
performanþele unor colegi proveniþi din medii unde au
fost asistaþi în fiecare pas, mai ales la începutul carierei.
Parcurgem o etapã în care feminitatea în sine nu mai
este privitã ca un «handicap» atunci când abordãm
domenii pânã nu demult majoritar masculine (ºi aici
evident includ ºi IT-ul ºi mai ales management-ul). Consider cã entuziasmul, determinarea ºi abilitatea de a lua
decizii rapide sunt trei ingrediente care nu vor da niciodatã greº în reþeta «succesului» în carierã. IT-ul are acel
ceva foarte interesant (pentru mine, cel puþin) numit

flexibilitate. Nu ºtiu ce îmi rezervã viitorul în plan profesional ca ºi evoluþie a postului ocupat, dar cu siguranþã
mi l-am schiþat incluzând în primul rând lucrul cu oamenii
ºi în al doilea rând IT-ul”.

THEODORA CIUNGAN, APPLICATIONS
TECHNOLOGY PRESALES CONSULTANT
O R A C L E EMEA P R E S A L E S C E N T E R

Primul contact al Theodorei Ciungan cu calculatorul a
avut loc la vârsta de 4 ani, „când tata a cumpãrat un CIP
ºi fãcea progrãmele în Basic. Cu timpul, a început sã mã
înveþe ºi pe mine sã afiºez un text pe ecran, sã adun
douã numere, sã afiºez un cerc… lucruri care mi se
pãreau geniale la momentul respectiv”.
Apoi au urmat o clasã de informaticã în gimnaziu, un
liceu mate-info, Politehnica, ºi dupã aceea un post de
consultant tehnic.
„Am auzit în facultate un singur profesor spunându-ne, mie ºi unei colege: «Mãi fetelor, nu vã chinuiþi,
fetele nu trebuie sã se priceapã aºa bine la programare…voi aveþi alte lucruri de fãcut». Din fericire, a fost
singura datã când m-am lovit de un misogin. În rest, niciodatã nu m-am simþit inferioarã în profesia aleasã din
cauzã cã sunt femeie. Sunt mulþumitã cu ceea ce fac,
însã, cu trecerea timpului, îmi doresc sã mã îndepãrtez
de calculator ºi sã lucrez pe parte de strategie, dezvoltare
de produs, business development. Doresc sã rãmân în
lumea tehnologiei, dar sã mã ridic undeva mai sus, de
unde sã pot coordona tehnologia în cadrul unei afaceri.
Diferenþele între mine, specialist IT-femeie ºi colegii mei
bãrbaþi sunt doar cele vestimentare. Gesticulez ca o femeie, râd ca o femeie, am pãrul lung, însã atunci când lucrãm la un proiect suntem egali, iar singurele diferenþe
între noi sunt cele care se leagã strict de cunoºtinþele
noastre tehnice sau diferenþele de caracter.
Valoarea adusã de o femeie într-un job tehnic este direct proporþionalã cu pregãtirea femeii, cu forþa ei de
muncã, cu ambiþia, creativitatea ºi celelalte calitãþi necesare realizãrii unui job bun. Existã, desigur, persoane
cãrora nu le-ar plãcea sã lucreze într-un job tehnic. Însã,
cred cã mai existã ºi categoria de femei care au fost
educate de mici cã locul femeii nu este în faþa unei
maºinãrii, fie ea ºi calculator: «Asta e treabã de bãrbaþi,
mamã». La fel cum am auzit-o eu, au auzit-o ºi mulþi
bãieþi din jurul meu, acum deveniþi bãrbaþi care privesc
reticent cãtre femeile de astãzi – inginer, programator,
arhitect etc.
ªi atunci mai apare ºi aceastã nesiguranþã, aceastã
fricã de a nu fi privitã cu încredere de cãtre cei cu care
lucrezi, doar pentru cã eºti femeie ºi ceea ce te-ai
pregãtit sã faci «e treabã de bãrbaþi».
Chiar ºi în aceste condiþii, un caracter puternic ar dori
sã se afirme ºi sã demonstreze cã este aptã în domeniul
pe care ºi l-a ales, ar lupta pentru a se afirma ºi ar reuºi”.
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MONICA BUDAºCÃ,
O W N E R , IT P R O F E S S I O N A L
BOND CONSULTING & MANAGEMENT

Monica Budaºcã a urmat un liceu de matematicã-fizicã ºi
astfel, încã de la 14-15 ani, formaþia profesionalã a luat-o spre
tehnicã.
„Nu mi-a displãcut,
dar nici nu m-a pasionat. Pur ºi simplu,
am învãþat. Eu provin
din pãrinþi ingineri de
electronicã ºi telecomunicaþii, care au lucrat în
cercetare. Din familie
am fost obiºnuitã cu
acest mediu de lucru.
Combinând asta cu
liceul pe care l-am
urmat, direcþia mea profesionalã s-a îndreptat
cãtre Politehnicã. Având
ambiþii mari, m-am gândit care este cea mai
bunã facultate din cadrul Politehnicii. Au rezultat douã: Automaticã ºi Calculatoare ºi Electronicã ºi Telecomunicaþii. Cum
Electronica nu îmi trezea nici un interes (vãzusem la pãrinþi
la serviciu aparaturã, echipamente ºi nu îmi plãceau), am
ales Calculatoarele. Am fãcut-o ºi, iatã-mã „IT”-istã, cu
diplomã de licenþã în domeniu.
În cariera mea în IT de pânã acum am trãit câteva experienþe deosebite: ziua când am livrat primul training IT –
emoþii, sala plinã cu 20 de persoane, toate cu destui ani mai
în vârstã decât mine! Dar, dupã primele douã ore ca trainer
IT din viaþa mea, totul a fost ok, parcã mã nãscusem pentru
asta!; cu totul speciale au fost clipele în care câte un fost
trainee de-al meu a venit sã îmi spunã cã, datoritã felului în
care am predat, i-a pierit teama de calculatoare, a reuºit sã
îºi pãstreze jobul prin noile abilitãþi cãpãtate, a gãsit un job
mai bun, sau a reuºit sã iasã din ºomaj!; primul call center pe
care l-am pornit de la zero; participarea la relocarea unui call
center cu peste 400 de operatori ºi toate maºinãriile aferente.
Cred cã o femeie are mai multã rãbdare ºi calm. O femeie
va face cu succes lucruri migãloase ca programarea, testingul
sau trainingul. De ce nu aleg multe femei un job tehnic? Din
copilãrie suntem programate sã facem lucruri mai ne-tehnice
fiindcã tehnica ºi reparatul sunt ale baieþilor. Multe femei care
au intrat într-un job tehnic sunt tratate dispreþuitor de colegii
bãrbaþi, sunt persecutate de ºefii bãrbaþi, încât pânã la urmã
unele renunþã. Multe femei cred cã un job tehnic presupune întotdeauna sã faci instalãri ºi depanãri de echipamente. Dar
ele nu ºtiu cã tehnica poate fi ºi soft (software, training, administrare, vânzãri). Sunt femei care considerã cã un job tehnic le
împiedicã sã facã copii. Asta însã e parþial adevãrat, depinde
de job”.
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A LEXANDRA C ÃLIN , C OORDONATOR M ARKETING ,
A SOCIAÞIA F EMEI Î N T EHNOLOGIE ,
A CCOUNT M ANAGER IT, A SSIST S ERVICES

„De când sunt membrã a asociaþiei Femei în Tehnologie
(FIT), am primit de la cei din jur întrebãri precum «asta este o
asociaþie feministã?», «ce înseamnã cã sunteþi femei în tehnologie: depanaþi calculatoare, scrieþi cod, aþi inventat ceva…?», «femeile în tehnologie sunt niºte geek care nu merg la coafor, nu
se îngrijesc?», urmate de multe râsete pe înfundate.
Pentru mine, conceptul de «femeie în tehnologie» (tehnologia informaþiei) înseamnã arta de a fi femeie (cu toate implicaþiile ei: sã fii sensibilã, comunicativã, aranjatã, organizatã etc.)
ºi, în acelaºi timp, sã ºi lucrezi într-un domeniu despre care în
mod sigur se crede cã ar fi destinat doar bãrbaþilor: creativitatea ºi dinamismul sunt, de fapt, specifice femeilor, la fel ºi deschiderea la schimbare ºi flexibilitatea. De aceea sunt multiple
exemple de femei de succes în domeniul IT: Marissa Mayer
(Google), Susan Decker (Yahoo), Carol Bartz (Autodesk), Mary
Ann Davidson (Oracle). Ele au condus afaceri, au setat tendinþe
în piaþã ºi s-au adaptat tendinþelor din piaþã.
Femeia în tehnologie poate fi femeia care are un business
sau coordoneazã un business în domeniul IT, poate fi un
vânzãtor bun, un om de marketing bun, poate fi chiar programator, sã depaneze calculatoare sau sã fie pur ºi simplu o iubitoare de IT ºi de evoluþie ºi dinamism. Indiferent de domeniul
în care o femeie lucreazã, cã este IT sau altul, ea tot femeie
este ºi face acelaºi ritual de a se îngriji ºi de a se simþi bine în
propria piele. Femeile în IT nu sunt un element de discuþie de
fapt. Doar cã nu se simt încurajate sã urmeze o carierã în
aceastã zonã. Simt cã îºi pierd
prerogativele feminine. Sau cã aºa
ar trebui: sã se masculinizeze pentru a fi acceptate într-o lume în care
nu se simt bine primite. Fiind atât
de mic numãrul femeilor care lucreazã în acest domeniu, asupra
celor care sunt pare cã stã mereu
o lupã: sunt fie supra evaluate, fie
subapreciate. Doar pentru cã sunt
femei.
Pentru mine, vânzãtor în domeniul serviciilor IT (ºi, pânã de
curând, singura femeie într-o companie de 20 de persoane) ºi coordonator de marketing al asociaþiei
FIT, provocãrile ºi valul de noutãþi
de care am parte în acest domeniu, chiar la început de drum ºi de
carierã, sunt de nedescris. Am zilnic ocazia de a cunoaºte oameni noi, de a înþelege cã modalitãþile de a folosi tehnologia
sunt infinite ºi de a învãþa persoanele noi cunoscute despre
tehnologie ºi evoluþia ei continuã.
Acum, nu îmi imaginez cã un alt domeniu ar fi o îmbinare
mai bunã între pasiune ºi muncã”.
 LUIZA SANDU

CARIERE  FEMEI ÎN TEHNOLOGIE

E NEV OIE DE MAI MULTE FEMEI
ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
Nu sunt foarte multe femeile din administraþia publicã din România care lucreazã în departamente IT sau le conduc. Cu toate
acestea, realizãrile unora dintre ele sunt spectaculoase ºi unice în
peisajul IT&C românesc.
Sevil Sumanariu este
preºedintele ANIAP (Asociaþia
Naþionalã a Informaticienilor
din Administraþia Publicã) ºi
de numele ei se leagã nenumãrate proiecte, acþiuni de
lobby ºi organizarea de conferinþe pe teme de interes pentru informaticienii din administraþia publicã localã ºi centralã. În 2009, Constanþa a
pus bazele celui de-al doilea
Consorþiu GIS din România,
iar Sevil Sumanariu, care este
director executiv Direcþia de Informatizare ºi Cooperare la
Marea Neagrã, în cadrul Consiliului Judeþean Constanþa a fost
implicatã direct în proiectul de înfiinþare a acestui Consorþiu.
Adriana Þicãu este singura femeie ministru al Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei (iulie-decembrie 2004). În prezent
este deputat european.
„Am intrat în administraþie în anul 2000 ca specialist. Am
fost Ministru al Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei ºi Secretar de Stat pentru Tehnologia Informaþiei în Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, dupã ce am lucrat în
Minister ca Director general
pentru strategie în domeniul
tehnologiei informaþiei ºi dezvoltarea «Societãþii Informaþionale».
Încã din copilãrie am învãþat cã nu existã limite pe
care nu le pot depãºi prin
muncã ºi cã nu am voie sã
spun «nu se poate» înainte de
a fi încercat. Îmi pot ierta
unele greºeli, dar nu ºtiu sã
îmi gãsesc scuze pentru neimplicare ºi lipsa de acþiune”.

Printre femeile care conduc departamentele IT ale unor
primãrii, se numãrã ºi nume precum Gabriela Vlad, ªef Serviciul Informatic Primãria Municipiului Braºov, Violeta Conde,
ªef Birou Tehnologia Informaþiei Primãria Municipiului Zalãu,
Felicia Valman, ºef serviciu IT Primãria Craiova, Aurora Joltea,
ªef Birou Informaticã ºi C.I.C. Primãria Râmnicu Vâlcea, Daniela
Marinescu, ªef Serviciu Informaticã, Consiliul Judeþean Bacãu,
Eliza Pãun, ªef Compartiment Informaticã, Consiliul Judeþean
Dolj, Silvia Baciu, ªef Birou Informaticã, Primãria municipiului
Alba etc.
Felicia Valman, ºef serviciu IT Primãria Craiova
„De micã am fost pasionatã de lucrurile bine fãcute. Mi-a
plãcut matematica foarte mult, iar nereuºita la Liceul de Informaticã din Bucureºti în anul 1981, m-a fãcut sã-mi doresc doar
informatica ºi numai informatica. Pe atunci nu ºtiam foarte clar
ce înseamnã acest domeniu, dar asta mi-am dorit. În anul
1995 am lucrat pentru o perioadã de 3 luni ca operator calculatoare în cadrul Serviciului de Informaticã din municipiul
Craiova. Apoi am fost informatician vreo 4 ani, iar în anul 2004
am participat la concursul pentru postul de ºef serviciu.
Unul dintre cele mai importante proiecte a fost realizarea
unui VPN pentru cele 6 sedii ale instituþiei, cea mai îndepãrtatã locaþie situându-se la o distanþã de circa 4 km. Un alt
proiect important este implementarea sistemului integrat economic-financiar la nivelul instituþiei ºi a ordonatorilor de subordonare localã, care sunt în numãr de vreo 100. Astfel, toate
situaþiile financiare solicitate de D.G.F.P.- M.F.P. se centralizeazã
on-line (le-am pus la dispoziþie o aplicaþie Web) direct pe
serverele de la serviciul de Informaticã al Primãriei Craiova”.
Aurora Joltea, ªef Birou Informaticã Primãria Râmnicu Vâlcea, spune cã alegerea unei cariere IT nu a fost ceva premeditat. „Domeniul IT era altfel în anul 1980, când am terminat
facultatea. Am dat examen la Politehnica Iaºi, în anul 1975, la
Secþia Electronicã ºi Telecomunicaþii, pentru cã mi-au plãcut
matematica, fizica ºi ideile noi. Domeniul IT a venit cu repartiþia
la Întreprinderea de Întreþinere ºi Reparaþii Calculatoare Bucureºti. Dupã mulþi ani în domeniul IT ºi apoi în administraþie,
din anul 1998, am avut multe satisfacþii, cele mai mãrunte
le-au construit pe cele mari, ca de exemplu, în ultimii ani, accesarea ºi implementarea de proiecte cu fonduri europene.
Nu cunosc numãrul femeilor din departamentele IT în administraþiile publice locale, nu cred cã are importanþã cã eºti
femeie sau bãrbat în acest domeniu. Este o meserie foarte accesibilã ºi frumoasã pentru oricine”.
 LUIZA SANDU
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FEMEI ÎN TEHNOLOGIE
ASOCIAÞIA DOAMNELOR
DIN IT-UL ROMÂNESC
La compania pentru care lucrez, am învãþat cã o femeie, dacã înþelege
beneficiile tehnologiei, îºi poate pune mai bine în evidenþã atuurile
specifice: organizare (prin acces la calendarul tãu ºi al celor cu care interacþionezi); comunicare (nu poþi sã ai întâlniri faþã în faþã, dar poþi sã
interacþionezi cu clienþi ºi parteneri prin videoconferinþe); viaþã de familie
(poþi lucra de acasã ca ºi cum ai fi la birou, prin acces la toate documentele ºi instrumentele de lucru). Am creat, astfel, asociaþia „Femei
în tehnologie” (www.femei-in-tehnologie.ro), alãturi de doamne din
companii partenere: Adina Stoicescu – BRD, Cãtãlina Sofron – Orange,
Mirela Dediu – Informatica Feroviarã, Cristina Bantu – Oracle.
Existã multe asociaþii cu rol similar, la nivel global. Focusul
acestora este mai mult în zona de diminuare a discriminãrii
bazate pe sex în recrutarea în domeniul tehnologic, precum ºi de
facilitare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã venite din partea
femeilor ºi pentru femei. Printre obiectivele unor astfel de organizaþii se aflã ºi încurajarea abilitãþilor de antreprenor ale femeilor, abilitãþi care au fost negate mult timp (deoarece tradiþional, rolul de manager stã în mâna bãrbaþilor, deºi femeile au
excelente abilitãþi de manager – ele iau decizii de achiziþie, de
schimbãri). Cea mai cunoscutã astfel de asociaþie este Women
2.0 sau, în Europa: http://www.womenintechnology.co.uk.
Sunt societãþi în care, din considerente religioase, femeile
au roluri diminuate; în acele zone, scopul unor astfel de asociaþii este de a integra femeile în societate ºi de a promova incluziunea ºi egalitatea în drepturi, cu atât mai mult în zona de
tehnologia informaþiei.
În þara noastrã, accesul femeilor la tehnologie este deschis,
la fel ºi drumul spre antreprenoriat, lucru valabil de altfel ºi în
multe þãri din regiunea ex-comunistã, de aceea rolul unei asociaþii dedicate femeilor ºi accesului lor la tehnologie nu este
valoros. Existã ºi în România unele fundaþii ºi asociaþii dedicate
drepturilor femeilor în general, care îºi fac bine treaba, însã prin
„Femei în Tehnologie – FIT”, ne dorim:
Sã educãm piaþa;
Sã facem viaþa mai uºoarã pentru unele categorii de persoane;
Sã facilitãm înglobarea unor practici de diversitate (care includ, de exemplu, lucrul de acasã pentru persoanele care au
copii sau familie în îngrijire) de cãtre companiile româneºti.
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L OREDANA P ANAIT ,
P RE º EDINTE „A SOCIAÞIA F EMEI ÎN T EHNOLOGIE “,
T ECHNICAL A UDIENCE M ARKETING
M ANAGER & S ECURITY I NITIATIVE
L EAD M ICROSOFT R OMÂNIA

Lucrãm la realizarea acestor obiective prin colaborarea cu
asociaþii care au obiective similare (Biblionet, Ateliere fãrã Frontiere, TechSoup). Diferenþa este datã de faptul cã punem în
practicã aceste obiective cu ajutorul unor femei care lucreazã
în tehnologie: profesoare de informaticã, doamne care au abilitãþi de mentoring din companii multinaþionale, studenþi de la
facultãþile de profil.
Literatura de profil acordã din ce în ce mai multã atenþie includerii femeilor în roluri din domeniul ºtiinþific (ºtiinþã, tehnologia informaþiei, inginerie, matematicã – STEM). Iar American
Association of University Women (AAUW) se întreabã de ce sunt
atât de puþine femei în aceste domenii, în timp ce în business,
avocaturã, medicinã, numãrul femeilor care sunt active creºte.
De ce se fac aceste studii? De ce companiile acordã o aºa
mare atenþie includerii a cât mai multe femei în tehnologie, pe
rolul de execuþie, dar ºi de lider? În studiul realizat de AAUW
„Why so few?”, disponibil pentru descãrcare de pe site-ul companiei, se spune: „Attracting and retaining more women in the
STEM workforce will maximize innovation, creativity, and competitiveness”.
Microsoft are un plan comprehensiv de integrare ºi promovare a diversitãþii, reflectat în tot ceea ce face, ca parte din
strategia de business. În acest mod este asigurat succesul companiei pe termen lung. Aceastã abordare se vede atât în interiorul companiei (prin programe specifice dedicate), cât ºi în contactele cu cei din exterior.

PROGRAME PENTRU TINERELE ASPIRANTE LA O CARIERÃ IT
Studii social-psihologice aratã cã domeniul IT este perceput
ca fiind unul al „albilor”, dominat de bãrbaþi. Iar aceastã pãrere
se formeazã încã din copilãrie. Este o pãrere la fel de negativã ca orice altã formã de discriminare. Echipe de proiect,
echipe de dezvoltare, echipe de vânzãri de soluþii IT pot performa sub conducerea unei femei, dacã aceasta se regãseºte
pe sine în acest rol.
Microsoft lucreazã la schimbarea acestei percepþii, începând cu elevii de liceu. Astfel, Digigirlz este programul prin
care Microsoft interacþioneazã cu fetele de liceu pentru a le
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face cunoscute oportunitãþile de carierã din lumea tehnicã, program coordonat în România de Adina Bigas, HR Manager la
Centrul Global de Suport Tehnic (GTSC); în cadrul întâlnirilor
Digigirlz, elevele de liceu pot interacþiona cu reprezentanþi
Microsoft ºi pot participa la workshopuri despre tehnologie. Vor
ºti, astfel, dacã acesta este domeniul spre care sã se îndrepte,
pentru cã vor înþelege ce reprezintã cu adevãrat. Prima astfel
de întâlnire a avut loc în România la Timiºoara, în luna decembrie a anului trecut.
Pentru mediul universitar existã competiþia internaþionalã
Imagine Cup. La nivel global, aceasta este cea mai mare competiþie studenþeascã pe teme de tehnologia informaþiei. An de
an, la nivel mondial, s-a depãºit cifra de 100 de mii de înregistraþi, anul acesta ajungându-se la 200 de mii de studenþi înregistraþi din întreaga lume. Am discutat pe tema prezenþei
fetelor la aceastã competiþie cu Valy Greavu, Regional Admin în
Imagine Cup, cãpitan ºi judecãtor în secþiunea IT Challenge. La
nivel mondial, proporþia dintre participanþii bãieþi ºi participanþii
fete este de 3:1 (74% bãieþi ºi 26% fete).

Trebuie sã amintim cã un rol important în secþiunile Imagine
Cup îl au componentele de creativitate, esteticã, uzabilitate ºi
uºurinþã în înþelegere ºi utilizare. De asemenea, pe perioada
derulãrii proiectelor este nevoie de management de proiecte,
de rigoare ºi ordine. Tocmai aceste calitãþi de preþ ale femeilor
nu sunt exploatate întotdeauna suficient.
Sigur, se ridicã ºi întrebarea „de ce femeile evitã acest
domeniu?”.
Un posibil rãspuns ar fi acela cã femeile au mai multe responsabilitãþi legate de familie decât au bãrbaþii. În acest caz,
deadline-urile, proiectele urgente, cãlãtoriile de afaceri, cursurile
de perfecþionare permanentã par a fi incompatibile cu un rol de
soþie ºi mamã. Însã atât bãrbaþii, cât ºi femeile trebuie sã facã
faþã acestor lucruri. ªi nu doar în domeniul tehnologiei informaþiei.
Altceva trebuie sã fie la mijloc, în acest caz.
Poate cã termeni precum server, linie de cod, reþelisticã nu
par a fi prea „feminini”. Aº cita-o aici pe Mihaela Gorodcov
preºedinte IDG România, care a spus: „Noi, femeile, nu vrem sã
fim egale bãrbaþilor în IT. Ci sã fim complementare lor”.

DE CE SE FERESC FEMEILE SÃ LUCREZE ÎN IT?

Dacã analizãm topul þãrilor participante, în funcþie de
numãrul de studenþi înscriºi, raportul fete-bãieþi este dupã cum
urmeazã:

Din tabelul anterior se observã o dominaþie clarã a reprezentanþilor masculini în þãrile asiatice, precum India ºi China, dar
ºi în þãrile din Europa de Vest, precum Germania ºi Franþa. Factorii culturali, sociali ºi tradiþionali au o influenþã semnificativã
în implicarea persoanelor de genul feminin în competiþii de IT.

Tehnologia Informaþiei, ca orice alt domeniu, ºi-a împãrþit
oarecum subdomeniile între femei ºi bãrbaþi. Pentru cã fizic ºi
mental suntem diferiþi, vom performa în zone diferite.
Totuºi, femeile se feresc sã lucreze în tehnologia informaþiei.
Un factor care influenþeazã acest comportament poate fi cã nu
existã „un nucleu”, un „tipping point”: dacã la universitãþile
tehnice nu sunt fete, nu mã duc nici eu! Din fericire, femei în
tehnologie înseamnã mai mult decât femei cu studii în tehnologia informaþiei: înseamnã persoane care au o înþelegere a felului în care IT face diferenþa. Rezultatele unor studii aratã cã bãrbaþii resping femeile din acest domeniu ºi le fac sã se simtã inconfortabil. Aº spune cã aceasta este doar o scuzã. Pentru cã,
în ciuda tuturor piedicilor (sociale, culturale) femeile din topul
companiilor IT au succes! Pentru cã gãsesc provocãrile dorite,
îºi pun în valoare calitãþile de a fi femeie, nu ºi le ascund.
Nicio companie de succes nu va vrea sã îºi înjumãtãþeascã
aria de profesioniºti din care recruteazã, doar pentru cã acea
jumãtate este reprezentatã de femei. Este o falsã impresie.
ªi, desigur, dacã îþi place tehnologia, ar fi foarte bine pentru
tine, ca persoanã, sã alegi sã faci ceea ce îþi place mai mult,
pentru cã vei fi recunoscutã ºi acceptatã în zona în care îþi
canalizezi energia ºi îþi gãseºti inspiraþia.
Cercetãtorii de la Anita Borg Institute for Women and Technology au realizat în 2007 un studiu numit: „Barriers to the advancement of technical women”. Rezultatul studiului are un rol
important informativ, dar, desigur, nu gãseºte rãspuns la întrebarea lansatã de AAUW: De ce atât de puþine femei în IT?
Rãspunsul stã în fiecare dintre noi, iar aceastã ediþie specialã a Market Watch va reuºi sã arate cum frumuseþea tehnologiei se îmbinã într-un mod fericit cu reprezentantele „sexului
frumos” (ca sã pãstrãm aceleaºi stereotipii culturale, dar întrun sens pozitiv).
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DOAMNELE DIN CIO COUNCIL
CONDUC DEPARTAMENTE IT
DE MILIOANE DE EURO
CIO Council sau Asociaþia Directorilor de IT din România a fost înfiinþatã în 2005, reunind în prezent
peste 60 de profesioniºti IT din
companii cu o cifrã de afaceri
anualã de peste 25 de milioane
de euro. Deºi, la prima vedere,
pare o lume exclusiv a bãrbaþilor,
din CIO Council fac parte ºi ºase
femei, care conduc departamentele IT ale unor importante
companii din România.
 LUIZA SANDU
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Tatiana Burileanu a absolvit în anul 1982 Facultatea
de Automaticã, specialitatea calculatoare, din cadrul Universitãþii Politehnica din Bucureºti. Din 2003 este Director Tehnologia Informaþiei la Apa Nova Bucureºti, filiala din
România a Grupului Veolia, fiind implicatã în coordonarea
unor proiecte de mare complexitate ºi importanþã pentru
compania pentru care lucreazã: realizarea proiectului de
monitorizare a indicatorilor de performanþã stabiliþi prin
Contractul de Concesiune–nivelele de servicii; coordonarea proiectului de implementare a pachetului Oracle
e-Business Suite; coordonarea implementãrii unui sistem
de gestiune a resurselor umane; coordonarea proiectului
de modernizare ºi securizare a reþelei de date a companiei;
implementarea unui plan de reluare a activitãþii în caz de dezastru; coordonarea
proiectului de modernizare a sistemului de comunicaþii telefonice ºi instalarea unui
centru de apeluri la ANB bazate pe tehnologie CISCO; pilotarea din punct de vedere
tehnic a proiectului de implementare a soluþiei SAP–ISU de gestiune a clienþilor; asistenþa tehnicã în selecþionarea ºi implementarea unui sistem de gestiune a informaþiilor geografice privind reþelele de apã ºi de canalizare.
„Apartenenþa la un grup atât de mare a adus cu sine o mare deschidere spre modernizare ºi inovaþie, precum ºi multe oportunitãþi individuale ºi de echipã. Pentru
mine a adus provocarea a numeroase proiecte informatice al cãror scop a fost ºi este
atât îmbunãtãþirea continuã a serviciilor de apã ºi de canalizare concesionate prin
contract, cât ºi anticiparea ºi rezolvarea cerinþelor ºi a solicitãrilor clienþilor noºtri, interni sau externi. În plus, asigurarea compatibilitãþii sistemului informatic al Apa Nova
Bucureºti cu exigenþele legislaþiei internaþionale privind securitatea financiarã: Sarbanes Oxley Act ºi Loi de la sécurité financière este o continuã preocupare.
Fiecare proiect a adus anumite probleme, a cãror rezolvare a venit îmbinând profesionalismul cu perserverenþa ºi încrederea. Sunt un om care nu renunþã uºor la
obiectivele propuse, ci dimpotrivã, dificultãþile mã stimuleazã ºi mã ambiþioneazã. În
tot acest timp am fost sprijinitã de echipa mea, majoritar tânãrã, alcãtuitã din foarte
buni profesioniºti, modeºti ºi exigenþi cu sine, devotaþi proiectelor ºi companiei, completatã însã cu rãbdarea ºi cunoaºterea celor cu mai multã experienþã”.
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Elena Senchea a absolvit în 1995 Universitatea Polispre a o atinge
tehnica Bucureºti, Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei ºi este, din 2007, IT Information Systems Competence Center Director la
Rompetrol.
Pânã sã ajungã sã coordoneze departamentul IT al
Rompetrol a fost, pe rând, analist programator, team leader, manager, director IT. Între 1999-2007 a lucrat în
cadrul MobiFon (în prezent Vodafone România), iar în
2004 a fost numitã director IT. Printre principalele realizãri obþinute în cadrul operatorului de telecomunicaþii se numãrã: trecerea de la o strategie pe termen scurt
la una pe termen lung (prin integrarea unor platforme performante care sã aducã
vitezã ºi flexibilitate), implementare Enterprise Datawarehouse, soluþie SFA (Sales
Force Automation), obþinerea certificãrii BS7799 pentru sistemele ºi procesele IT
etc. Ca CIO în cadrul Rompetrol, Elena Senchea a coordonat proiecte majore: construirea echipei ºi definirea rolurilor ºi proceselor în cadrul acesteia; plan de proiect
pentru strategia de integrare IT ºi strategia IT pentru Business Intelligence; Enterprise Content Management; unelte de bugetare HR etc.
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Marilena Promitzer este
CIO în cadrul Asirom
Vienna Insurance Group.

MARTIE 2011

23

FEMEI ÎN TEHNOLOGIE  CARIERE

CINCI FEMEI DE TOP
CONTRIBUIE LA PERFORMANÞA BIS
Toate colegele din BIS sunt iubite ºi apreciate, au o
pregãtire profesionalã de excepþie ºi deþin certificãri rare
pe diverse arii ale domeniului nostru de activitate. Vã
prezentãm cinci dintre doamnele nostre de top (în ordinea
a l f a b e t i c ã a n u m e l u i d e f a m i l i e ) , f ã r ã d e c a r e compania
BIS nu ºi-ar fi putut contura personalitatea de astãzi:
1. Raluca Baciu, Software Support Service Manager
2. Sorina Bera, Director Services Management, Member
of The Board
3. Cristina Cioroboiu, Business Analyst
4. Emilia Dragne, Director Process Improvement,
Member of The Board
5. Corina Mihalache, Business Analyst

A fost un efort uriaº sã le convingem sã accepte nominalizarea, alte trei fiind de neclintit în a refuza acest exerciþiu
de vizibilitate.
Corina Cornea
Marketing Manager Business Information Systems - BIS srl

„LA ENERGETICÃ ERA COADÃ MARE LA SECRETARIAT, PENTRU DEPUNERE DOSARE”
RALUCA BACIU
SOFTWARE SUPPORT SERVICE MANAGER
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• Când am terminat liceul în 1988, unul dintre principalele criterii în alegerea
unei facultãþi era ºansa de a fi repartizat într-un oraº mare. Aºa cã mi-am îndreptat
opþiunile spre Facultatea Energeticã (m-am gândit cã totuºi termo ºi hidrocentralele
sunt numai în oraºe) ºi Facultatea de Automatizãri ºi Calculatoare. Întrucât am
ajuns la înscriere în ultima zi ºi cum era coadã mare la depunerea dosarelor pentru Facultatea Energeticã, am optat pentru Automatizãri ºi Calculatoare. Precizez cã,
pânã atunci, nu vãzusem în realitate un calculator, ci numai în filme, la televizor.
• Printre principalele mele realizãri profesionale aº enumera participarea la
proiectele complexe de implementare produse IBM Tivoli, produse SWIFT, soluþia
qPayIntegrator la diverse bãnci din România ºi la o instituþie de microfinanþare din
Olanda, implementãri pe medii cu platforme eterogene (AIX, iSeries, Microsoft) ºi
produse cu diverse zone de acoperire (Oracle, SQL, WebSphere, Tivoli, SWIFT).
• Câþiva paºi mari în evoluþia mea în cariera profesionalã:
- am pornit ca inginer de sistem la Centrul de calcul din cadrul fostei fabrici de calculatoare ICE Felix
- administrator server OS/400 ºi programator la compania Keppler
- administrator server OS/400 ºi implementator produse ERP în cadrul firmei qBIT
- manager servicii suport software în cadrul companiei BIS – am participat la localizãri pe serverele IBM iSeries la sediul IBM din Rochester, am fãcut parte din
echipele care au implementat produse IBM Tivoli, SWIFT ºi qPayIntegrator la mari
bãnci din România
• Îmi este greu sã dau trei recomandãri „aºa da” sau „aºa nu” ca sugestii pentru cineva care doreºte o carierã în IT. Nu dau sfaturi, pentru cã nici nu ºtiu dacã
s-ar potrivi altuia ºi, în plus, cred cã frumuseþea în viaþã, în alegerea unei cariere,
este cã fiecare trebuie sã facã aceastã opþiune dupã propria inspiraþie, sã
„greºeascã” singur.
• În ceea ce priveºte planurile de viitor, aici lucrurile sunt mult mai clare pentru
mine: continuarea dezvoltãrii profesionale în cadrul colaborãrii cu BIS.
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„ÎMI DORESC SÃ DEPÃºIM GRANIÞELE GEOGRAFICE CU BIS”
SORINA BERA,
DIRECTOR SERVICES MANAGEMENT, MEMBER OF THE BOARD
• În ceea ce mã priveºte, este impropriu sã spun cã „am
ales” domeniul IT pentru propria carierã profesionalã. Lucrurile
au fost pecetluite atunci când mama mea a avut inspiraþia ca,
pe când eram în clasa a VIII-a, sã mã îndrume spre Liceul de
Matematicã-Fizicã nr. 1 (actualul Tudor Vianu), singurul liceu
cu profil de informaticã la momentul respectiv. Prin urmare, am
început de pe atunci o pregãtire profesionalã în acest domeniu ºi i-am rãmas fidelã în anii care au urmat.
• În ceea ce priveºte principalele mele realizãri profesionale, vã rãspund la întrebare printr-un citat de pe site-ul intern
al companiei S.W.I.F.T.: „Sorina Bera of BIS Romania holds an
impressive record of taking all the exams that are available to
SWIFT Service Partners. And she has passed them all, which
makes her an expert of all SWIFTNet infrastructure and SWIFTSolutions available today“. Este drept cã articolul este datat
2006, însã atunci când mi-a fost comunicat m-a fãcut sã mã
simt extrem de mândrã de realizãrile mele din aceastã zonã ºi
sã le consider drept cele mai importante. Domeniul nu l-am
pãrãsit, certificãrile de atunci le-am reînnoit conform regulamentului impus de partenerul nostru de afaceri S.W.I.F.T., însã
nu ºtiu dacã „unicitatea” s-a menþinut ºi în ziua de azi.
• Legat de parcursul meu profesional, vã pot spune cã în
anul 1993 am absolvit Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii – specializarea Imagini, Forme ºi Inteligenþã Artificialã. În
perioada 1991-1999 am lucrat la Bancorex, unde am coordonat Serviciul SWIFT, fãcând parte din echipa care, în 1992, a
conectat la reþeaua SWIFT primele patru bãnci comerciale din
România. În a doua jumãtate a anului 1999 a apãrut o nouã
provocare, când mi s-a oferit ocazia sã colaborez la conectarea
CEC Bank la reþeaua SWIFT. Am coordonat Serviciul SWIFT din
cadrul CEC Bank pânã la finele anului 2002, iar din 1 ianuarie
2003, m-am alãturat echipei BIS. Alãturi de noii mei colegi
mi-am extins competenþele în domeniul SWIFT, prin obþinerea
de certificãri tehnice ºi de business, contribuind prin aceasta
la obþinerea de cãtre BIS a statutului de SWIFTReady Service
Partner. În prezent, coordonez activitatea departamentului de
servicii, având în responsabilitate administrarea serviciilor de
suport software contractate cu clienþii noºtri: bãnci comerciale
ºi instituþii financiare.
• O carierã în domeniul IT este asemenea unei cariere în
domeniul medical, prin aceea cã impune angrenarea într-un
continuu process de învãþare. Tehnologia IT, ºi nu numai, este
într-o continuã evoluþie, iar menþinerea în top obligã la studiu
permanent. În momentul în care studiul înceteazã, înceteazã
ºi ceea ce numim „carierã profesionalã în domeniul IT“.

• Care pot fi cele mai bune trei recomandãri pentru tinerele
care îºi doresc sã urmeze o carierã în domeniul IT? Dacã prin
carierã înþelegem performanþã, atunci recomandãrile vin de la
sine, întrucât performanþã în domeniul IT, la fel ca în orice alt
domeniu, impune sacrificii ºi compromisuri: cu tine însãþi, cu familia, cu prietenii. O analizã timpurie a propriilor capabilitãþi,
resurse intelectuale ºi sufleteºti te poate ajuta în luarea unei decizii corecte privind viitorul tãu profesional.
• Ce planuri de viitor am în plan profesional? Am prins
rãdãcini în locul în care sunt acum, m-am ataºat de oamenii
cu care lucrez, de ideile care contureazã ºi definesc compania
noastrã, încât tot ceea ce îmi doresc este sã construiesc în continuare împreunã cu colegii mei. Îmi doresc sã reuºim sã
depãºim graniþele geografice, sã ne impunem numele, sã ne
facem cunoscuþi ºi apreciaþi în þãri în care nici o companie de
profil din Europa Centralã ºi de Est nu a reuºit pânã acum. Îmi
doresc ca, împreunã cu colegii mei, sã reuºim sã facem lucrurile atât de bine, încât cei care ajung sã ne cunoascã sã
spunã BIS!
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„AM AJUNS LA PROFESIA DIN IT MAI DEGRABÃ PRIN EXCLUDERE”
CRISTINA CIOROBOIU,
BUSINESS ANALYST

• Dacã stau sã mã gândesc la activitatea mea de pânã
acum, pot sã spun cã am avut norocul unor experienþe profesionale destul de variate, firmele pentru care am lucrat
de-a lungul carierei fiind absolut diferite ca profil ºi ca organizare. Am început la o fabricã de stat, am continuat la o
multinaþionalã din domeniul IT, a urmat o altã multinaþionalã,
dar în domeniul financiar, iar acum lucrez la o companie
furnizoare de soluþii IT pentru zona financiarã, o firmã de
mãrime medie, cu capital integral românesc. Experienþa cea
mai intensã din punct de vedere al încordãrii ºi stresului, dar
ºi satisfacþia cea mai mare, am avut-o în momentul lansãrii
Sistemului Electronic de Plãþi din România. Asistam tehnic
împreunã cu un coleg una dintre bãncile care implementaserã soluþia noastrã ºi, împreunã cu colaboratorii noºtri de
acolo, am trãit din plin importanþa, emoþia, dar ºi bucuria
momentului. Satisfacþia rezultatelor propriei munci ºi coeziunea echipei sunt, cel puþin pentru mine, printre cei mai importanþi factori motivaþionali.
• Aº spune cã am ajuns la profesia din IT mai degrabã
prin excludere. Am luat în calcul sfaturile unui fost profesor,
care mi-a indicat trei domenii interesante: matematica, psihiatria ºi teatrul. Mi-am analizat propriile-mi capacitãþi ºi aptitudini ºi m-am uitat în jurul meu. Aºa a rezultat o direcþie
pentru propria carierã: informatica.
• Cred cã valoarea adusã de o femeie într-un job tehnic
constã într-un plus de atenþie la detalii ºi probabil o mai bunã
comunicare. Însã n-aº vrea sã cad în pãcatul unei judecãþi
generalizatoare. Valoarea, pânã la urmã este individualã.
• Faptul cã nu multe femei aleg un job tehnic este un
curent vestic, nu am impresia cã el este prezent ºi în România. Am fost foarte uimitã când am observat în aeroportul
din Bruxelles reclame care militau pentru nediscriminarea
femeii, prezentând o doamnã într-o þinutã de afaceri. Am
corelat asta cu invitaþiile de a rãspunde la diverse sondaje
pe aceastã temã. Am cerut lãmuriri ºi o fostã colegã de facultate, care lucreazã în Olanda la o firmã de IT, mi-a explicat
cã în compania în care lucreazã sunt foarte puþine femei în
zona tehnicã ºi cã aceastã situaþie este caracteristicã pentru întreaga societate. Femeile se îndreaptã spre meserii mai
puþin tehnice, iar atunci când devin mame se retrag din activitatea profesionalã pe o perioadã mai lungã, concentrându-se pe creºterea ºi educarea copiilor. Într-o meserie
tehnicã mi se pare foarte greu de revenit dupã o perioadã
mare de inactivitate. Cred cã, datoritã condiþiilor economice,
în România nu suntem în acest pericol.
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„UN PROGRAMATOR ADEVÃRAT IUBEºTE EXCURSIILE MONTANE”
EMILIA DRAGNE,
DIRECTOR PROCESS IMPROVEMENT, MEMBER OF THE BOARD

• Principalul meu sfat pe care doresc sã îl împãrtãºesc cititorilor, în ceea ce priveºte cariera IT: nu vã neglijaþi sãnãtatea
ºi familia! Este o impresie falsã cã un program de lucru zilnic de
10-12 ore poate fi susþinut o lungã perioadã de timp. Sunt studii
clare, care aratã cã perioada de maxim randament poate fi de
1-2 sãptãmâni, apoi se produce o ardere ineficientã ºi dãunãtoare, cu efecte ºi peste ani de zile. Nu este deloc uºor, dar
mãcar strãduiþi-vã sã învãþaþi sã spuneþi „nu” atunci când trebuie ºi sã cereþi managerilor o planificare adecvatã ºi o mai
bunã organizare. Un alt sfat: nu coborâþi ºtacheta în ceea ce
priveºte calitatea produselor voastre, pentru cã, în timp, lucrul
acesta se întoarce împotriva voastrã. Pentru aceasta, este esenþial sã fiþi la curent cu tot ce apare nou în aceastã profesie.
Pentru o carierã de duratã în IT, nu am alte sfaturi mai bune.
• Am ales cariera IT pentru cã mã pasiona la acea vreme
tot ce era legat de calculatoare. În plus, am descoperit cã am
talent ºi la matematicã ºi la ingineria software.
• În ceea ce priveºte valoarea adusã de femei într-un job
tehnic, cum este cel de dezvoltare software, consider cã acesta
este domeniul în care, mai mult ca în oricare altul, performanþele sunt similare, atât pentru femei, cât ºi pentru bãrbaþi.
Nu aº face nici un fel de discriminare, pozitivã sau negativã.
Evident, se cer anumite calitãþi, pe care nu toate femeile ºi nu
toþi barbaþii le au, cum se întâmplã în orice profesie de altfel.
• Profilul pe care l-am imaginat eu la un moment dat pentru recrutarea de programatori, mai în glumã, mai în serios,
cuprindea ºi câteva condiþii speciale: sã iubeascã excursiile
montane, sã aibã o preocupare artisticã gen picturã sau fotografie, sã fie înzestrat cu simþul umorului, sã nu fie lipsit de
imaginaþie, sã asculte muzicã, de preferinþã clasicã ºi/sau rock
ºi, evident, sã fi avut note bune la matematicã în ºcoalã. Un pic
de nonconformism poate constitui, de asemenea, un avantaj,
dar fãrã sã însemne ºi rabat de la ordinea ºi disciplina absolut
necesare în activitatea de dezvoltare software. De-a lungul
anilor, m-am amuzat sã descopãr cã profilul acesta s-a verificat
în mare parte ºi mi s-a confirmat inclusiv în cazul propriei persoane.
• De ce nu aleg multe femei un job tehnic? Pe lângã motivaþia financiarã, de loc de neglijat, o carierã în IT este o carierã
frumoasã ºi interesantã pentru oricine. Se cere, însã, mult timp
„liber” pentru studiu ºi încercãri, dedicaþie ºi pasiune, iar în
anumite posturi ierarhice este nevoie de o mare disponibilitate,
pe perioade mai lungi sau mai scurte. Un echilibru profesiefamilie nu e deloc ceva uºor de realizat pentru o femeie care lucreazã în domeniul IT.
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„PRIORITÃÞILE FEMEILOR S-AU SCHIMBAT ÎN ULTIMUL TIMP“
CORINA MIHALACHE,
BUSINESS ANALYST

• Întotdeauna când faci o anumitã activitate cu pasiune
e aproape imposibil sã nu rãmânã amintiri ºi momente care
meritã împãrtãºite – ºi cele foarte bune ºi cele mai puþin
bune. Eu pot sã spun cã am avut noroc: am putut participa
la câteva evenimente importante: implementarea sistemului
naþional electronic de plãþi de la lansarea primului subsistem
–REGIS – ºi a tuturor celorlalte subsisteme actuale aflate în
producþie, implementarea Zonei Unice de Plãþi în Euro, implementarea unui nou sistem de transfer rapid al fondurilor
– care sperãm sã fie adoptat ºi în România.
• Un exemplu de astfel de moment a fost transmiterea ºi
decontarea primei plãþi de mare valoare prin Sistemul electronic de plãþi. La momentul respectiv lucram la CEC ºi fusesem responsabilã de implementarea aplicaþiilor de conectare
la reþeaua SWIFT ºi implicit la sistemul central. Momentul autorizãrii acelei plãþi, ºi bucuria întregii echipe la primirea
rãspunsurilor aºteptate, pot spune cã a fost unul dintre cele
de care m-am simþit mândrã, iar oboseala acumulatã pânã
atunci nu a mai contat.
• Cred cã unul dintre cei mai importanþi factori pentru finalizarea cu succes a oricãrei activitãþi îl reprezintã dorinþa
de a face acea activitate cât mai bine posibil ºi de a fi
conºtient de propriile limite, iar când este cazul, de a recunoaºte nevoia de a primi ajutor de la echipã.
• Pentru mine „drumul” cãtre IT a fost mai mult o înlãnþuire de întâmplãri cu „final fericit”. Alegerea iniþialã a constat într-o carierã în industria financiarã, pentru care de altfel
m-am ºi pregãtit în facultate; întâmplarea a fãcut ca, odatã intratã în aceastã lume, sã descopãr o alta, mult mai incitantã
ºi mai provocatoare: industria IT.
• Când mi s-a oferit oportunitatea de a intra în aceastã
lume, fãrã a o pãrãsi întru totul pe cea aleasã iniþial – nu am
stat prea mult pe gânduri. În consecinþã, de câþiva ani activez
în industria IT pentru „suportul” celei financiare, iar la o întrebare de genul „unde mã vãd peste 10 ani” mi-ar plãcea sã
cred cã tot aici, la graniþa dintre cele douã lumi – IT ºi financiarã.
• Valoarea în orice meserie cred cã este adusã de profesionalism ºi dedicaþie pentru activitatea respectivã, nu cred
cã doar statutul de femeie aduce ceva în plus. Recunosc cã
nu am vãzut statistici recente, însã cred cã în ultimul timp
proporþia sexului lucrãtorilor din sectorul IT s-a schimbat faþã
de acum 10 ani. Cred cã prioritãþile femeilor s-au schimbat în
ultimul timp, multe dintre acestea alegând cariera, ºi astfel,
inclusiv domeniul tehnic a beneficiat de aceastã tendinþã.
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„AM PUS UMÃRUL
LA CREªTEREA PIEÞEI DE IT“
Mihaela Gorodcov – General Manager IDG România
Dacã ar fi sã am un motto al existenþei mele, cred cã aº alege
îndemnul lui Mahatma Gandhi „Fii schimbarea pe care vrei sã o
vezi în lume“.
Am fost invitatã acum ceva vreme sã fac o prezentare în
cadrul unui forum (la iniþiativa Microsoft România) care se intitula „Femei în IT“. Mi-am intitulat prezentarea nuanþând lucrurile ºi inducând o întrebare/provocare/posibil rãspuns „How
to be a woman in IT“?, pentru cã aceastã abordare mi s-a pãrut
mai potrivitã cu convingerile mele profunde. Audienþa se aºtepta la „una din douã“: fie „vai ce greu este“, fie ceva de genul
feminist/sufragetã „n-avem nevoie de bãrbaþi în IT, putem face
noi totul“. Ambele abordãri îmi repugnã în mod organic, pentru
cã oricare dintre ele cad în legendele urbane care au modelat
percepþia colectivã într-un fel de imagologie foarte dãunãtoare
ºi care cred cã ne cauzeazã multe neajunsuri. Cred, însã, cu
tãrie în complementaritate ºi atunci când vorbesc sau scriu despre acest subiect îmi place mult
sã mã refer la Yin-Yang, la cercul
care trebuie sã se închidã prin
echilibrul perfect al celor douã
principii feminin-masculin, echilibru care trebuie sã ne coordoneze
întreaga existenþã.
Dar, sã revin la tema iniþialã.
De când mã ºtiu lucrez, ca sã zic
aºa, în domeniu. Am absolvit Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii (dupã o clasã de matematicã la Liceul „Gheorghe Lazãr“
ºi dupã o pregãtire asiduã pentru
admitere la IATC, Regie de Teatru),
mi-am vazut visul cu ochii ºi am
ajuns pe Platforma Pipera, la
Feper, pentru cã, începând cu
1985, numele meu sã fie asociat
cu presa de specialitate. Am lucrat
pânã în 1992 la revista ªtiinþã ºi
Tehnicã (ocupându-mã desigur de
rubricile de tehnologie) ºi
apoi, prin parteneriatul cu IDG
(care continuã ºi în momentul vorbirii noastre) mi-am legat semnã-

tura, viaþa profesionalã ºi strategia de business de titlurile PCWorld România, Computerworld România, Networkworld România, dar ºi de nenumãrate emisiuni TV. Am realizat chiar seriale
la începuturi, atât la Tele 7ABC, cât ºi la Antena 1, emisiuni la
radio, articole ºi interviuri, evenimente ºi conferinþe ºi, mai nou,
ºi pe blogul meu „Bitul Rãtãcit“ etc... Restul, cum se zice este
istorie. Ca sã fiu puþin sentimentalã, aº spune cã este o viaþã
trãitã prin cuvinte scrise sau vorbite, care multe cred cã
„trãiesc“ încã.
Am pus umãrul (ºi o fac în continuare) la creºterea pieþei de
IT din România, am luat atitudine (ºi o voi face în continuare, cu
aceeaºi tãrie) atunci când am avut de-a face cu nedreptãþi sau
cu obrãznicii, am încercat sã aduc în acest business eleganþa,
cultura ºi IQ-ul ridicat (de altfel, este greu sã reziºti pe termen
lung fãrã aceste atribute), sã combat cu toate forþele mediocritatea, suficienþa ºi amatorismul (atât de rãspândit, din pãcate,
la noi) ºi, nu în ultimul rând, sã fiu consecventã cu mine, cu
principiile mele de viaþã, cu vocaþia de a construi ºi de a crea.
Este greu sã fii femeie într-un
domeniu atât de dinamic ºi de
actual? Nu, dacã ai atributele pe
care tocmai le-am enumerat mai
sus ºi dacã foloseºti din plin, dar
fãrã stridenþã, calitãþile feminine
cu care am fost înzestrate: intuiþia, zâmbetul, inteligenþa, determinarea, hotãrârea, vocaþia de a
crea, diplomaþia, eleganþa, implicarea în viaþa societãþii ºi a
cetãþii... ºi lista poate continua.
Deci, este greu sã fii femeie
în IT? Dar bãrbat (în mai multe
sensuri, inclusiv în cel al îndemnului „Zoe, fii bãrbatã“)? Aº extinde puþin întrebarea ºi aº
spune „este greu sã fii om“!?
Dacã ne uitãm „pe afarã“ pare
din ce în ce mai greu, dar, tocmai
aici este provocarea. ªi, dacã nu
se reuºeºte întotdeauna aceastã
performanþã, atunci vã îndemn
ca, ori de câte ori ºtacheta coboarã, sã recitiþi poemul „If“ al lui
Rudyard Kipling.
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Mai presus de
BUSINESS WOMEN
Succesul profesional dincolo de absolutizare. Cariera ºi satisfacþiile ROZ. GRI. NEGRU.VERDE. EXISTÃ PERIOADE PE CARE LE RAPORTÃM
manageriale abordate sub formã de pretext, ce permite explorarea LA UN ANUMIT COD DE CULOARE.
în profunzime a diferitelor chipuri ale feminitãþii. Întrebãri incomode PROFESIONAL, CE MOMENTE, ETAPE AU CORESPUNS ACESTOR CULORI?
ela Florea: Cred cã roºul este mai relevant decât
ºi rãspunsuri nonconformiste, adesea surprinzãtoare prin onestitatea rozulDaînniviaþa
mea profesionalã, întrucât este semn al pasiuºi felul unic de a privi realitatea, de a gãsi un echilibru stabil într-o nii ºi încrederii în ceea ce construiesc. În business lucrurile
sunt roz, din experienþa mea! Gri ºi negru, hmmm, am o
lume, prin definiþie, instabilã. Arta femininã de a face faþã provo- nu
capacitate scãzutã de retenþie când este vorba de lucruri
cãrilor, confruntarea cu propriile limite, stilul potrivit de manage- mai puþin plãcute, inevitabile însã în anumite stadii evoluale societãþii îndeosebi. Dar le privesc întotdeauna poment, planuri vitale extraprofesionale, amintiri încãrcate de sens ºi tive
zitiv, le iau ca lecþii ºi experimente care uneori nu reuºesc.
posibilitatea de a ne conecta la lucruri sensibile... În dialogul purtat, Verde, desigur, cât cuprinde: de la cultivarea de noi talente
echipã, la dezvoltarea de noi diferenþiatori în industrie ºi
ne-am propus sã descoperim trei femei cu cariere deosebite, mai în
reuºite care aduc alte reuºite.
Raluca-Ioana van Staden: Nu pot asocia o culoare unei
presus de imaginea lor de business women. Daniela Florea, CEO
perioade, ci pur ºi simplu unor momente, clipe din viaþã. DeGeo Strategies, Raluca-Ioana van Staden, ªef Laborator Institutul sigur, momentele de care ne aducem cu uºurinþã aminte
Naþional de Cercetare pentru Electrochimie ºi Materie Condensatã din sunt cele de succes – roz, ºi cele în care a fost nevoie de
multã muncã, perseverenþã ºi voinþã pentru a le depãºi,
Timiºoara, Anca Stancu, EEM Networking Manager HP, sunt doam- mai
când totul sau aproape totul devine negru. Au fost momente
nele care, la început de primãvarã, au rãspuns cu prospeþime invi- când în laboratorul de cercetare, în timp ce eram studentã
doctorat nu reuºeam sã gãsesc atât de repede soluþia
taþiei de a cunoaºte faþa mai puþin vãzutã a dimensiunii lor feminine. la
optimã – un moment negru, care m-a împins înainte, pentru
cã atunci am reuºit, prin combinarea rezultatelor experimentale ºi a teoriilor referitoare la modul de rãspuns al electrozilor, sã obþin o nouã teorie, apreciatã ulterior de electrochimiºti de renume cum ar fi profesorii Pungor ºi Buck.
Momente negre aveam ºi atunci când eram întrebatã: „Eºti
studentã la chimie ºi ºtii sã cânþi la pian?”. Întrebarea a dispãrut dupã admiterea mea la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti.
Anca Stancu: Am avut parte numai de roºu de la începuturi
ºi pânã în prezent: îmi place sã abordez proiectele profesionale
cu intensitate ºi pasiune.

CE MODEL FEMININ ºI-A PUS AMPRENTA, V-A INFLUENÞAT ÎN MOD
FUNDAMENTAL SUB ASPECT MANAGERIAL ºI UMAN?
Daniela Florea,
CEO Geo Strategies
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Daniela Florea: Greu de spus, pentru cã nu am avut vreodatã un model, în afara diferitelor generaþii de femei din familia
mea. Iar în business, în România, am facut pionierat, nu am
urmat o cale bãtãtoritã, din contrã, am deschis o cale.
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Raluca-Ioana van Staden,
ªef Laborator Institutul
Naþional de Cercetare pentru
Electrochimie ºi Materie
Condensatã din Timiºoara,
Cea Mai Bunã Femeie
Inventator în 2010 (distincþie
acordatã de Organizaþia
Mondialã pentru Proprietate
Intelectualã pentru crearea
senzorului ce detecteazã
cancerul în stadiu preclinic)

Raluca-Ioana van Staden: Primul model a fost mama
mea,Valeria ªtefan, profesoarã de limba românã. De asemenea, am avut privilegiul sã fac cursul în anul III ºi sã finalizez un
proiect de cercetare în domeniul combinaþiilor complexe cu profesorul Maria Brezeanu, care mi-a servit drept model ºi m-a influenþat fundamental sub aspect managerial ºi uman.
Anca Stancu: Sunt foarte multe femei pe care le admir.
Dacã ar fi sã aleg un exemplu de carierã împlinitã ºi atitudine
de învingãtoare, aº vrea sã o menþionez pe Condoleezza Rice,
primul secretar de stat de origine afro-americanã.

AJUNSE ÎN POZIÞII DE PUTERE FEMEILE AJUNG SÃ CONDUCÃ
ACCESÂND ADESEA MODELUL MASCULIN DE LEADERSHIP. CE ATRIBUTE ALE
FEMINITÃÞII LE PUNEÞI ÎN VALOARE PRIN STILUL PROPRIU DE A CONDUCE?
Daniela Florea: Nu cred cã am fost sau voi fi vreodatã leader
dupã un ºablon masculin. Sunt de acord cã mediul corporate
poate amprenta modul de interacþiune al femeilor în aceastã
direcþie, dar nu cred în reuºita în business pe termen lung, dacã
acesta este, într-un mod calculat, internalizat de femeile aflate
în poziþii de conducere. Stilul propriu este fãrã echivoc ancorat
în inteligenþa emoþionalã, empatia ºi abilitatea de a construi cu
oamenii din culturi ºi medii diferite. Firul meu cãlãuzitor este
respectul faþã de cei cu care lucrez ºi clienþii mei: încerc prin tot
ce fac sã-i tratez aºa cum aºtept sã fiu tratatã ºi sã dau mai
mult decât sã primesc. Rezultatele le mãsor în longevitatea
business-ului (anul acesta la a 18-a aniversare), loialitatea oamenilor cu care lucrez ºi robusteþea clienþilor. ªi, având în
vedere ºi fragilitatea economiei, sunt mulþumitã de valoarea
creatã ºi contribuþia adusã în România în mod consecvent.
Raluca-Ioana van Staden: Intuiþia, spiritul de observaþie ºi
mult suflet. Le pun în valoare pe toate trei, iar rezultatele sunt
foarte bune.
Anca Stancu: În fiecare moment încerc sã dau tot ce-i mai
bun în condiþiile date ºi nu regret niciodatã deciziile luate. Aº
spune cã primeazã intuiþia, empatia, flexibilitatea, rãbdarea

de a aduna informaþii din surse diverse. Îmi place sã mediez
conflicte ºi sã ajut la identificarea unei soluþii constructive. Îmi
place sã-mi asum riscuri ºi accept orice efort necesar pentru a
dezvolta un proiect în care cred.

TONY WOLF ESTE PSIHOLOGUL CARE A IDENTIFICAT PATRU CARACTERISTICI
DE FEMINITATE NATIVE, CE FUNCÞIONEAZÃ ÎN TRADIÞIA EUROPEANÃ: FEMEIA CA
MAMÃ(DÃ VIAÞÃ, HRÃNEºTE, PROTEJEAZÃ), FEMEIA CA HETAIRÃ SAU ÎNSOÞITOARE(STIMULEAZÃ, CULTIVÃ INTERESELE INDIVIDUALE ºI ÎNCLINAÞIILE CELUI
CU CARE INTRÃ ÎN RELAÞIE), FEMEIA CA AMAZOANÃ(INDEPENDENTÃ, EFICIENTÃ,
COMPETITIVÃ, AXATÃ PE OBÞINEREA PERFORMANÞELOR, SPIRIT CAMARADERESC)
ºI FEMEIA INSPIRATOARE(MEDIATOARE, INTUITIVÃ, INSPIRATÃ, EMPATICÃ). ÎN
CARE DINTRE ACESTE TIPOLOGII VÃ REGÃSIÞI ÎN DINAMICA ANTREPRENORIALÃ?
Daniela Florea: Ca femeie antreprenor mã regãsesc în
toate: fiecare dintre aceste tipuri de comportament este
specific unei faze anume ºi în relaþionarea cu grupuri
anume. Nu cred cã sunt unicã, de fapt aceasta este înzestrarea nativã a femeilor, abilitatea de a rãspunde intuitiv
stimulilor ºi de a relaþiona optim într-o situaþie datã. Vãd
analogia cu ce porþi vestimentar pentru diferite ocazii,
alegere care se face intuitiv, dar ºi cu mare grijã. Dacã începuturile au depins totalmente de rolul meu ca „mamã”,
în relaþia cu colegii sunt axatã pe eficienþã ºi performanþã.
Cu clienþii sunt egal ºi inspiratoare, cel puþin acesta este lucrul pe care aceºtia mi-l spun!
Raluca-Ioana van Staden: În toate în aceeaºi mãsurã.
Anca Stancu: În organizaþiile de vânzãri din marile corporaþii conteazã foarte mult rezultatele concrete, cifrele pe care
fiecare reuºeºte sã le realizeze la sfârºitul trimestrului. Performanþa are o singurã dimensiune esenþialã ºi este aceeaºi, indiferent de industrie. În business conteazã doar ca, atunci când
se trage linie, rezultatul sã fie pozitiv. Numai astfel te poþi dezvolta, poþi investi în viitor ºi poþi fi mai bun decât ceilalþi. Aº
alege, deci, varianta femeii amazoane.

Anca Stancu,
EEM Networking
Manager HP
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CARE ESTE MOTTO-UL/DEVIZA CARE VÃ CÃLÃUZEºTE ÎN LUAREA DECIZIILOR?
Daniela Florea: Nu cred cã am o devizã per se, dar, fãrã îndoialã, modul meu de a lua deciziile reflectã încrederea în ce
fac, dorinþa de a construi ºi de a aduce valoare. Sunt atentã la
detalii, întrucât business-ul este posibil doar dacã ai iniþiativã,
eºti persistent, hotãrât ºi consecvent. Dacã ai, într-adevãr, ceva
bun de spus, pânã la urmã cei din jur vor asculta.
Raluca-Ioana van Staden: Vreau sã las un lucru trainic în
urma mea.
Anca Stancu: Pot merge doar înainte ºi pentru mine nu conteazã decât locul întâi. Aleg sã fiu un actor jucãtor în propria
mea viaþã.

ÎN SPATELE UNUI BÃRBAT PUTERNIC EXISTÃ O FEMEIE PUTERNICÃ.
CE/CINE SE AFLÃ ÎN SPATELE UNEI FEMEI DE SUCCES?
CE ANUME VÃ AJUTÃ SÃ TRECEÞI PESTE MOMENTELE DE VULNERABILITATE?
Daniela Florea: Soþul meu este un om de succes ºi cu istorie de pionierat el însuºi. Camaraderia noastrã este fundamentatã de dragoste, respect ºi încredere în noi înºine: acestea
sunt ingredientele care mã protejeazã.
Raluca-Ioana van Staden: Pe mine mã ajutã pianul – muzica, gândirea pozitivã ºi, nu în ultimul rând, cei doi copii Maria
ºi Freddy.
Anca Stancu: În momentele dificile mã întorc la ceea ce mau învãþat pãrinþii mei în copilãrie: sã nu cedez nici unei
greutãþi, sã cred în visul meu ºi sã dau în fiecare moment tot
ce-i mai bun fãrã rezerve ºi fãrã regrete. Mã ajutã ºi sã mã întorc în oraºul în care am crescut ºi m-am format ca individ, în
Buzãu. Acest lucru mã încarcã de energie pozitivã ºi îmi alimenteazã dorinþa de a gãsi soluþii pentru a face lucurile sã
meargã mai departe.

CARIERA ESTE, ÎN MOD EVIDENT, O DOMINANTÃ.
CARE SUNT CELELALTE PLANURI VITALE ºI DE CE?
Daniela Florea: Cariera nu este o dominantã! Pasiunea este.
Cariera este rãsplata pentru succes. Planul meu este sã continuu sã cresc compania la un nivel de sustenabilitate care sã
facã prezenþa mea ne-necesarã!
Raluca-Ioana van Staden: Familia este foarte importantã ºi
este situatã pe acelaºi plan ca ºi cariera. Muzica ºi pianul ocupã
un loc special, iar fãrã ele nu aº fi împlinitã.
Anca Stancu: Familia este cea care îmi alimenteazã energia.
Fiica mea reprezintã alfa ºi omega în viaþa mea. Fac totul pentru a-i oferi un exemplu de învingãtor ºi pentru a-i da posibilitatea sã se bucure de o educaþie de calitate.

CUM REUºIÞI SÃ ASIGURAÞI ECHILIBRUL DELICAT DINTRE VIAÞA PROFESIONALÃ
ºI CEA DE FAMILIE? ÎN CE MÃSURÃ VIAÞA PERSONALÃ ESTE UN SUPORT SAU
UN OBSTACOL PENTRU CARIERÃ?
Daniela Florea: Nu este uºor pentru nici o femeie antreprenor: business-ul ºi familia sunt interconectate, dar adminis32
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trate cu grijã, cercul este virtuos, nu vicios. Autocunoaºterea ºi
practica sunt cheia îmbunãtãþirii!
Raluca-Ioana van Staden: Viaþa personalã este un suport
pentru carierã. Cele doua sunt pe acelaºi plan. Se întâmplã sã
aparã un dezechilibru, de multe ori în favoarea vieþii profesionale, însã încerc sã readuc cât de repede totul la echilibrul iniþial.
Anca Stancu: Pentru mine, o viaþã personalã echilibratã ºi
împlinitã reprezintã obiectivul întregii mele existenþe. În acelaºi
timp, împlinirea în plan personal nu ar fi posibilã fãrã satisfacþiile profesionale din fiecare zi.

POZIÞIILE DECIZIONALE, DE RÃSPUNDERE ASCUND O SERIE DE CAPCANE
CARE POT SUFOCA VIAÞA ÎN ANSAMBLUL EI. CUM REZISTAÞI, DE EXEMPLU,
TENTAÞIEI DE A NU DEVENI WORKAHOLIC, DE A NU CONTROLA MAI MULT
DECÂT ESTE CAZUL, DE A NU INTRA ÎNTR-O COMPETIÞIE CU GRAD MARE
DE UZURÃ ºI SATISFACÞII RESTRÂNSE LA UN SINGUR PLAN?
Daniela Florea: Autoimpunerea unor discipline urmate fãrã
compromis: plimbãri lungi indiferent de vreme (deºi în Cambridge plouã des!), dans, fitness, teatru ºi experimentarea de
reþete culinare suficient de complicate pentru a capta total ºi intens atenþia. Acestea lucreazã pentru mine, orice alt sfat de
bunã practicã este bine-primit!
Raluca-Ioana van Staden: Muzica ºi, în special, pianul sunt
cele care previn intrarea în aceste capcane.
Anca Stancu: Fiecare este rezultatul propriilor alegeri. Sunt
o persoanã echilibratã ºi iubesc ceea ce fac. În acelaºi timp, nu
uit nici o secundã de familia mea ºi încerc sã petrec cât mai
mult timp cu fiica mea. Este important sã le spui în fiecare zi
celor dragi cât îi iubeºti ºi preþuieºti. La fel de important este ºi
ca faptele tale sã spunã acelaºi lucru. A pãstra un echilibru
între viaþa profesionalã ºi cea personalã este o artã ºi cred cã
despre aceste subiecte putem afla ceva în plus în fiecare zi.

SUCCESUL ESTE O CONDIÞIE, CARE DEPINDE ESENÞIAL DE MENÞINEREA UNUI
RAPORT ECHILIBRAT CU PROPRIILE LIMITE, DAR ºI CU LIMITELE CELORLALÞI.
EXISTÃ DIVERSE SITUAÞII PROFESIONALE ÎN CARE VÃ CONFRUNTAÞI CU ACESTE
LIMITE, ÎN CARE SUNTEÞI NEVOITÃ SÃ LE DEPÃºIÞI SAU, DIN CONTRÃ, SÃ VÃ
OPRIÞI PENTRU A NU INTRA ÎNTR-O SITUAÞIE DE NECONTROLAT.
CUM GESTIONAÞI RELAÞIA CU LIMITELE PROPRII? ESTE MAI DIFICIL SÃ ÞII CONT
DE LIMITELE PERSONALE SAU DE LIMITELE CELOR CU CARE LUCREZI?
Daniela Florea: Fãrã îndoialã, controlarea limitelor proprii
este o mai mare provocare. În multe situaþii, calmul englezesc
ºi diplomaþia soþului meu, combinate cu genele mele ardeleneºti ºi cu o dozã bunã de bun simþ, contribuie la echilibrul dinamic care mã caracterizeazã.
Raluca-Ioana van Staden: Eu nu cred în limite personale,
fie cã este vorba de mine sau colaboratori. Sunt încredinþatã cã
oricine se poate depãºi pe sine ºi poate evolua continuu. Numai
având dorinþa de a ne autodepãºi putem sã avem o carierã de
succes.
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Anca Stancu: Limitele proprii sau limitele celor cu care lucrezi se pot redefini în fiecare zi, în funcþie de restricþiile sau
presiunile momentului. Cred cã important este sã accepþi cã
trebuie sã înveþi în fiecare zi câte ceva despre tine, despre cei
din jurul tãu ºi despre cât de importantã este atitudinea pozitivã în tot ceea ce faci. Pentru mine nu existã decât acele limite
pe care ni le impunem noi înºine.

CARE A FOST CEL MAI FRUMOS COMPLIMENT PROFESIONAL
PE CARE L-AÞI PRIMIT DE-A LUNGUL CARIEREI?
Daniela Florea: Îmi place întrebarea, mai ales cã, nu cu
mulþi ani în urmã, a vorbi despre succes sau complimente
era tabu în România. Recent, dupã fondarea Geo Strategies
în 1993, ce am construit a fost recunoscut ca „extensia
fenomenului Cambridge în Transilvania”, o mare onoare,
responsabilitate, ºi un compliment profesional.
Dar ce m-a bucurat ºi mai mult a fost ce au spus clienþii
în România. Când am cãlãtorit la Sibiu zilele trecute am rãsfoit Testimonialele din 1993 încoace ºi nu sunt puþine. În
1997 Al Tolstoy, atunci primul CEO al Connex (acumVodafone)
m-a sunat sã-mi mulþumeascã personal pentru suportul oferit
ºi sã mã complimenteze pentru dinamismul ºi profesionalismul fãrã egal pe piaþa româneascã.
Raluca-Ioana van Staden: Primul a fost scris de profesorul
RP Buck (USA) referitor la noua teorie propusã de mine pentru electrozii ion-selectivi: „Teoria este foarte buna ºi o
susþin”. Iar al doilea a fost scris de profesorul DT Burns (UK)
referitor la un raport pregãtit de mine pentru Comisia V.1.
Aspecte Generale ale Chimiei Analitice din cadrul IUPAC-ului,
când eram secretara acestei comisii: „Este pentru prima
datã de când sunt în IUPAC, când primesc un raport la care
nu am de fãcut nicio corecturã: atât engleza, cât ºi conþinutul ºtiinþific sunt ireproºabile.”
Anca Stancu: Mi s-a spus cã aº fi un profesor bun de comunicare interculturalã. M-am bucurat foarte mult ºi mi-ar plãcea
ca într-o bunã zi sã ajung sã fac acest lucru, la o universitate din
România.

ÎN MARTIE SE SÃRBÃTOREºTE ZIUA FEMEII.
CE LATURÃ A FEMINITÃÞII PERSONALE DORIÞI SA FIE PREÞUITÃ
ÎN MOD DEOSEBIT CU OCAZIA ACESTEI SÃRBÃTORI?
Daniela Florea: Relaþia cu mama ºi cu fiica mea. Amândouã
sunt prietene bune, preþuiesc enorm timpul petrecut împreunã
cu ele ºi de la fiecare dintre ele învãþ continuu.
Raluca-Ioana van Staden: Sufletul pe care orice femeie îl
pune în tot ceea ce face.
Anca Stancu: M-aº bucura sã vãd mai multe prezenþe
feminine în IT, care este o lume dominatã de bãrbaþi, de cele
mai multe ori oameni de formaþie tehnicã. Ziua femeii ar trebui sã reprezinte o simfonie de culoare ºi optimism. M-aº bucura anul acesta sã putem sãrbãtori empatia ca o sursã de
sãnãtate corporatistã.

CARE ESTE MÃRÞIºORUL PRIMIT CARE VÃ TREZEºTE CELE MAI VII EMOÞII?
DAR CEL PE CARE L-AÞI DÃRUIT ºI A AVUT UN IMPACT APARTE?
Daniela Florea: Îmi amintesc emoþia vie a primirii ºi dãruirii
mãrþiºoarelor în primii ani de ºcoalã. 1 ºi 8 martie erau zile atât
de mult aºteptate, iar mãrþiºoarele erau sincere ºi necomerciale.
Raluca-Ioana van Staden: Fiecare mãrþiºor primit îmi
trezeºte emoþii, ghioceii sunt, însã, aparte. Cât eram la Pretoria
confecþionam singurã mãrþiºoarele pentru mama ºi bunica
mea. Acestea au avut un impact aparte.
Anca Stancu: Mã bucurã când primesc un mãrþiºor dãruit
din tot sufletul. Urãsc formalitãþile ºi spiritul de turmã. Când
cineva îþi face un dar din toata inima, atunci meritã sã
primeascã în schimb înzecit. Acum câþiva ani, am mers ºi am
donat sânge de mãrþiºor. M-am bucurat sã ºtiu cã într-o bunã
zi, o viaþã va fi, poate, salvatã cu ajutorul meu.

ORICE BOGÃÞIE RÃMÂNE SÃRACÃ DACÃ NU ESTE ÎMPÃRTÃºITÃ,
TRANSMISÃ MAI DEPARTE. CUM ÎNCERCAÞI/AÞI REUºIT, PRIN CE AÞI ACUMULAT
PROFESIONAL ºI UMAN, SÃ SPRIJINIÞI TINERII AFLAÞI LA ÎNCEPUT DE DRUM?
Daniela Florea: Prin mult mentoring, educaþie, încurajare ºi
suport. Geo Strategies a generat peste 120 de profesioniºti,
care au creat ºi creeazã valoare pentru România, atât în þarã
cât ºi pe alte continente. Deseori, am fost întrebatã dacã
m-am gândit la o Academie Geo Strategies!
Mã bucur sã contribui în prezent la încurajarea întreprinzãtorilor în business ºi prin programul recent debutat de Ashcroft
School of Management din Cambridge pentru România.
Raluca-Ioana van Staden: Primii paºi sunt destul de grei ºi
ºtiu cã, dacã sunt îndrumaþi în direcþia bunã, atunci reuºita este
sigurã. Le asigur o pregãtire teoreticã ºi practicã. Mã folosesc
în acest moment foarte mult de cartea scrisã în domeniul senzorilor electrochimici. Le explic mersul experimentelor ºi îi fac sã
înþeleagã ce se întâmplã ºi de ce se întâmplã. Deºi în chimia
analiticã suntem obiºnuiþi mai mult cu calculele decât cu procesul chimic în sine, îi atrag spre domenii ca modeling-ul, analiza de suprafaþã, care practic le explicã valorile obþinute prin calcule ºi îi face sã înþeleagã mai bine ce se întâmplã din punct de
vedere chimic. Prima lucrare o scriem împreunã pentru a
înþelege fiecare pas. Pentru foarte mulþi studenþi, în a doua lucrare nu am avut de fãcut corectura de fond, ci foarte puþine
corecturi de limbã. Atmosfera din laborator joacã un rol important în reuºita tinerilor. Competiþia în frumosul sens al cuvântului, dorinþa de a publica în reviste cu factori mari de impact, nu
fac altceva decât sã îi împingã înainte.
Anca Stancu: Promovez în echipa mea oameni tineri care nu
au neapãrat experienþã profesionalã, dar care sunt deschiºi sã
înveþe lucruri noi într-un interval de timp foarte scurt. Am fost.
de-a lungul timpului, mentorul unor tineri aflaþi la început de
drum ºi care azi ocupã poziþii importante în corporaþii de succes. În tot ceea ce fac îmi doresc sã reprezint un exemplu pentru tinerii din jur.
 ALEXANDRU BATALI
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PROFESIONALISM ªI PASIUNE
ÎN PRESA IT
S ORINA M IHAIL , C APITAL :

„Lucrez în presã din
2003 ºi, dacã îmi amintesc bine, am început
sã scriu pe IT&C de prin
2004. Lucram atunci la
un sãptãmânal economic în limba englezã,
Bucharest
Business
Week. Râvneam de mult la domeniul acesta ºi, cum a plecat colegul care se ocupa de el, mi l-am ºi adjudecat. În
2006, am venit la Capital ºi am continuat sã scriu pe IT&C,
de data asta alãturi de încã un coleg. Datoritã profilului
revistei, cel mai des scriu despre afacerile companiilor
din IT&C, despre rezultatele lor financiare ºi strategiile
de business pentru care opteazã, despre politicile lor de
resurse umane ºi promovare, despre investiþile pe care
acestea le fac.

Îmi place sã scriu despre tot ce înseamnã gadgeturi,
mai ales cã, datoritã adresabilitãþii revistei, textele nu trebuie sã fie tehnice, ci pe înþelesul tuturor. Îmi plac, în egalã
mãsurã, ºi textele pe teme legate de antreprenoriat online
sau telefonie mobilã, dar abordez mai rar subiecte foarte
tehnice. Asta ºi deoarece pentru noi este important sã explicãm cititorilor avantajele ºi dezavantajele diferitelor
echipamente sau tehnologii, punctele forte ºi punctele
slabe, ºi nu cum au fost dezvoltate acestea”.

A LINA M UNTEANU , F INANCIARUL :

„Lucrez în presa IT
de aproape cinci ani ºi
încerc sã fiu în fiecare zi
cât mai informatã pentru a putea transmite
cititorilor mei cele mai
importante noutãþi din
domeniu. Am început
sã învãþ ce înseamnã IT-ul scriind pentru „Jurnalul Digital”,
un supliment al Jurnalului Naþional. Un an mai târziu, am
lãsat domeniul tehnic pentru a prezenta business-urile din
IT în publicaþia online Wall Street. De aproape trei ani
încerc sã prezint ultimele noutãþi din retail IT&C, comerþ
online, internet, gadget, software pentru cititorii Financiarul, publicaþie a trustului Intact. Online-ul mi se pare
una dintre cele mai dinamice industrii, dacã stãm sã ne
gândim cã numai într-un an numãrul de utilizatori Facebook a crescut în România de aproape 8 ori.“

MI HAELA FI LIP , T HE M ONEY C HANNEL :
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Mihaela Filip este jurnalist pe zona IT de aproape
7 ani ºi a ajuns sã scrie pe acest domeniu din
întâmplare, dupã cum recunoaºte. Inevitabil,
lucrurile s-au schimbat ºi acum IT&C-ul a devenit o
pasiune.
Cele mai
urmãrite
subiecte ale
sale au fost
cele publicate în Busi-
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ness Standard referitoare la achiziþii ºi fuziuni, miºcãri
strategice sau interviurile cu liderii de business locali ºi internaþionali. Acum realizeazã emisiuni de
IT&C la The Money Channel.
„De ce îmi place sã scriu pe IT&C? Îmi plac
oamenii din industrie, foarte pasionaþi de
business-urile pe care le-au fondat sau pe
care le conduc, oneºti ºi cu adevãrat profesioniºti. În acelaºi timp, IT&C-ul este industria care genereazã continuu inovaþie. E plãcut sã fii primul care aflã ºi încearcã tehnologiile care poate, în ziua urmãtoare, schimbã
vieþile a milioane de oameni”.

E LENA L IÞÃ , IT T RENDS :
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Anca Arsene-Bãrbulescu lucreazã din
2006 la revista Business Magazin, unde
acoperã domeniile IT,
telecom ºi internet, precum ºi retailul ºi distribuþia de produse electronice ºi electrocasnice. Înainte de Business Magazin, a mai scris despre industria IT&C la Ziarul Financiar, timp de un an, unde s-a
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„Mi-am început activitatea în presa IT cu
mai bine de 13 ani în
urmã, ca redactor la revista PC Market, editatã
de ERC Press. Dupã
aproximativ doi ani, mam alãturat echipei PC
Magazine România, editatã de grupul de presã Agora. Aici
a început, de fapt, cu adevãrat activitatea mea editorialã,
în decursul timpului trecând prin toate genurile jurnalistice, de la ºtiri, studii de caz, interviuri cu personalitãþi relevante din domeniul IT&C românesc ºi internaþional, pânã
la articole de specialitate. Din ianuarie 2009, dupã
închiderea revistei PC Magazine România, am început alãturi de colegii de la Agora un nou proiect, IT TRENDS, o revistã de business IT, axatã pe modul în care tehnologia informaþiei poate influenþa pozitiv conducerea afacerilor.
Îmi place sã scriu despre tendinþe, despre noi
tehnologii, inovaþia în IT însemnând de la un minuscul stick
de memorie USB, pânã la sisteme complexe de eHealth,
de la senzori pentru industria automotive, pânã la arhitecturi de tip grid pentru oraºe inteligente”.
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ocupat de documentarea ºi redactarea ºtirilor ºi articolelor
de sintezã pentru departamentul Business Hi-Tech. De-a
lungul carierei ei în presa IT&C a mai gestionat ºi moderat
evenimente pe domeniul telecom.

D ANA S AMSON , IDC R OMÂNIA :

Dana Samson s-a
alãturat echipei IDC în
aprilie 2007, ca analist
pentru piaþa de Imaging
& Hardcopy Devices
(IHD); de atunci a fost
responsabilã de cercetarea primarã ºi secundarã a echipamentelor
de printare ºi consumabile, contribuind la studiile ºi trackerele anuale ºi trimestriale. Începând cu 2008, Dana a început sã cerceteze ºi piaþa de software din România, precum ºi pe cea de servicii IT, outsourcing ºi cloud computing. Ca Senior Research Analyst, Dana se ocupã, de
asemenea, ºi de proiectele de consultanþã ºi proiectele
personalizate de cercetare de piaþã; în plus, este speaker
la diverse evenimente ce trateazã subiecte precum ERP,
System Infrastructure Software sau Outsourcing.
 LUIZA SANDU
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