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Buletin informativ 

 

Sunt Informatician - să rămân în România, ori să plec? 

Decizia este personală şi, desigur, greu de luat. Ne-am gândit să venim în ajutorul tinerilor informaticieni 

prin prezentarea experienţei altor tineri. Pe parcursul a cinci numere vom aduce, în prima rubrică a 

acestui buletin informativ, poveşti ale unor oameni care au dat un răspuns întrebării din titlu. 

Începem cu relatarea Dianei Lefter, publicată în revista PINmagazine, nr.1, în iunie 2016, la rubrica 

Oameni din IT.  

 

Primăvară și vara trecută – cele ale reîntoarcerii acasă – au fost, poate, cele mai frumoase din 

viața mea de om matur.  

După o vreme de stat „afară”, vocea aceea care îți tot șoptește în inimă și în creier, 

„Somethingismissing”, tace. Sau o faci tu să tacă, să o amuțești, ca să te aperi, să rămâi întreg la 

minte. 

Am emigrat din spirit de aventură 

Sper să reușesc să scriu un text obiectiv, ferit de patetisme și afirmații patriotarde gratuite. Dacă mă va 

fură pe alocuri condeiul va fi pentru că scriu despre lucruri profund personale, la care m-am tot gândit 

în ultima vreme, fără să-mi acord niciodată răgazul de a le pune pe hârtie. 

Îmi doresc foarte mult ca povestea mea de viață să ajungă la cât mai mulți compatrioți, mai ales la acei 

așezați peste tot prin lumea mare, fără să abia curajul nici de a visa măcar la o eventuală 

reîntoarcere. De asemenea, mesajul este și pentru cei care vor să plece cu orice preț. Eu cred că 

plecarea cu tot dinadinsul nu e benefică pentru toată lumea, iar frică de schimbare și încremenirea în 

proiect sunt cei mai mari dușmani ai celor care au plecat deja. 

Am emigrat la sfârșitul anilor ’90, din spirit de aventură mai ales și deloc pentru că îmi doream să trăiesc 

în afară țării mele. Mie îmi plăcea România, așa cum era ea. Bucureștiul, orașul în care locuiam 

atunci, cu teatrele lui, cu poveștile lui. Pentru mine, plecarea această a fost o provocare, am răspuns 

mai degrabă la întrebarea „De ce nu?” atunci când am plecat. 

„Dacă faceți programare, 6 luni munciți aici în Canada și 6 luni veți stă în Hawai!” 

Dar să încep cu începutul. Iașul este orașul meu de suflet. Aici am terminat terminat liceul și facultatea 

(de matematică). Deoarece pentru mine științele exacte au reprezentat întotdeauna doar unul dintre 

lucrurile care mă pasionau, m-am hotărât să plec la București să dau examen la facultatea de teatru, 

imediat după terminarea facultății de matematică. La decizia de a pleca a contribuit fundamental și 

faptul că Iașul era un oraș în care nu se întâmplă mai nimic la sfârșitul anilor ’90 – nimic la teatru, la 

filarmonica mai erau uneori concerte, nici un club sau pub unde să poți asculta o muzică. Voiam să 

văd spectacole, să merg la concerte. În fine, dorința mea de efervescență culturală nu prea era 

acoperită în orașul natal. Pretextul plecării de acasă a fost un master în matematică pe care trebuia 

eu să-l fac numaidecât la București – mi-am ales special o secție care nu există la Iași (trebuia să îmi 

motivez cumva, față de părinți, decizia). 

http://www.pinmagazine.ro/
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După București, unde am petrecut vreo 3 ani frumoși, viața m-a aruncat în Canada, El Dorado-ul, pe 

atunci, pentru toată suflarea inginerească (și nu numai) din România. Toți visam să devenim 

programatori – o meserie care ne-ar fi oferit posibilitatea să facem o meserie interesantă și de a fi 

liber profesioniști (credeam noi!) pentru restul vieților noastre. Un amic ne scria din Toronto: dacă 

faceți programare, 6 luni munciți aici în Canada și 6 luni veți sta în Hawai!! Cum puteam refuza o 

asemenea ofertă? Prin urmare, dusă am fost. 

Uneori mai visezi noaptea o mare, un lan de grâu, creasta unui munte 

Odată aterizata pe tărâmul făgăduinței, după nici un an de mers la cursuri și aclimatizare cu noua 

realitate, m-am angajat în IT. Nu mai evoc aici începuturile – grele ca orice începuturi, dar și foarte 

frumoase, deoarece totul era nou și interesant – cert este că după acest prim job a urmat altul, apoi 

un al treilea. Acest al treilea job a fost cu noroc, la o multinațională unde am învățat foarte multe 

lucruri, am cunoscut oameni minunați, am trăit întâmplări fabuloase. 

Am venit mereu în țară în toți acești ani, și de fiecare dată reîntoarcerea la Toronto, care e un oraș 

frumos și ofertant, mă lăsa cu inima arsă. Am început să mă gândesc la o eventuală reîntoarcere.   

Mi-am pregătit cu grijă această reîntoarcere – care se dorea, inițial, doar o încercare, doar ceva 

temporar. Am reușit să îmi păstrez job-ul – am convins oamenii de la compania mea că aș putea să 

fac același lucru din România – am reușit, prin urmare, să îmi iau job-ul cu mine în România. Probabil 

că unii dintre oamenii care locuiesc și lucrează afară – peste 20,000 de IT-iști doar în Toronto și 

împrejurimi – ar putea să facă ceva asemănător. 

Eu visez la momentul în care oamenii se vor întoarce masiv. Bineînțeles, e oarecum utopic să crezi că 

oamenii care în 15-20 de ani și-au făcut o viață altundeva, vor să sacrifice liniștea și confortul pentru 

țara de unde au plecat. Oamenii se obișnuiesc cu tot felul de lucruri. Acolo fiind, îți spui mereu: e bine 

aici, e bine așa, economia merge bine, totul e stabil. Uneori mai visezi noaptea o mare, un lan de 

grâu, creasta unui munte. După o vreme, vocea aceea care îți șoptește în inimă și în creier, 

„Somethingismissing”…. ceva e parcă nu chiar așa cum ar trebui să fie, tace. Sau o faci tu să tacă – 

această fiind și o modalitate de autoapărare: la urma urmei nu poți trăi tot timpul scindat între două 

lumi, două țări, două continente. La mine, până la urmă, dorul a fost mai mare decât dorința de a trăi 

într-o ţară cu avantaje economice mai mari. 

Și, uite așa, după aproape 18 ani de continent Nord American, m-am întors la Iași 

Primăvară și vara trecută – cele ale reîntoarcerii acasă – au fost, poate, cele mai frumoase din viața 

mea de om matur. 

Totul era viu, vibrant, colorat – trăiam o stare euforică doar plimbându-mă pe străzile dulcelui târg, 

mângâiată de lumina lui blândă, bucuroasă de întâlnirile cu prieteni vechi de o viață dar și de 

întâlnirile cu cei noi, care m-au primit cu căldură, cu curiozitate, cu interes. Cei noi sunt mai ales 

oamenii din comunitatea IT ieșeană. Probabil oamenii au contat cel mai mult la instalarea acestui 

sentiment de bine al meu și la instalarea certitudinii că am făcut bine că m-am întors, că acesta este 

locul unde vreau să trăiesc, că trebuie să rămân. Și am rămas. 

Recunosc, sunt un om privilegiat. Fac meseria mea de IT-ist cu plăcere și pasiune. Am cunoscut foarte 

mulți oameni frumoși aici, care fac IT la nivelul cel mai performant posibil şi, discutând cu ei, mi-am 

dat seama că nu avem la Iași suficiente resurse pentru a acoperi necesarul pieței IT. Ce chilipir și ce 

bucurie – mi-am zis. Uite, pot să fac ceva. Pot să mă implic. Pot să contribui. Voi lucra într-un mediu 

social plin de efervescență, alături de toți acești oameni minunați, acasă la mine! Un câștig dublu – 

sufletesc, pentru că pot, în sfârșit, să fiu eu însămi, plenar, cu toate pasiunile și lucrurile care mă 

interesează (pe lângă meserie), dar și un câștig profesional. Ce pot face aici în IT nu aș fi putut să fac 

niciodată în nici un alt loc de pe planetă. 

Nu ezitați să dați un semn 

Prin urmare, dragi compatrioți de pretutindeni care lucrați în IT – e un moment prielnic să veniți acasă. 
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Veniți și convingeți-va singuri. Mergeți doar la o conferință, două. IT-ul are nevoie de noi toți. Dragi 

oameni tineri care doriți să plecați definitiv – uitați-vă ce se întâmplă în jurul vostru, înainte de a vă 

urca în avion. Sau plecați și întoarceți-vă cu toată învățătura și experiența înapoi, acasă. E și o 

datorie morală față de țaracare ne-a școlit, la urmă urmei – să dăm ceva înapoi. 

Dacă va pică ochii pe acest articol de undeva din Canada sau orice țară de pe planetă, nu ezitați să dați 

un semn. Împreună, putem să facem lucruri extraordinare. 
 

Conferinţă pentru studenţi la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Sub sloganul there are no limits, onlyyourimmagination, Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu organizează a VII-a ediţie a International Conference on AppliedInformatics: 

Imagination, Creativity, Design, Development, în perioada 25-27 mai 2017.  

Conferinţa se adresează tuturor studenţilor de la programe de licenţă şi master. Printre punctele de 

interes ale conferinţei se numără domeniile Mobile OperatingSystems, Bioinformatics, Robotics, 

Computer Architecture, EvolutionaryComputing, Multimedia Systems, Internet Communicationand 

Technologies, Web Applications, dar şi multe altele. 

 

Prima galerie de artă digitală din România 

 

București, 19 iunie 2015. Samsung România a lansat prima galerie de artă digitală SUHD din România, 

expusă cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Prin intermediul gamei de top a televizoarelor 

Samsung,  creațiile digitale pot fi redate în forma cea mai apropiată de viziunea artiștilor. 

Arta digitală poate fi exprimată în cel mai mic detaliu prin intermediul televizoarelor Samsung SUHD, 

definite atât printr-un design minimalist, cât și printr-o tehnologie avansată care asigură un contrast 

http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd
http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd
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puternic, o luminozitate sporită, culori și detalii mai intense. Tehnologia nano-cristal a televizoarelor 

SUHD permite transmiterea unei game variate a culorilor, redând cea mai pură imagine și cea mai 

eficientă luminozitate disponibilă în prezent. Această tehnologie le oferă telespectatorilor cu până la 

de 64 de ori mai multe nuanțe ale culorilor decât televizoarele UHD obișnuite. Tehnologia de redare 

SUHD analizează automat nivelul de luminozitate a imaginilor pentru a reduce consumul de energie, 

afișând un contrast excelent și luminozitate de până la 2,5 ori mai bună decât a televizoarelor 

obișnuite. 

Poţi afla mai multe de aici. 

Şi poţi vizita o altă galerie de artă digitală aici. 

Imaginea lunii 

 

O simulare arată liniile câmpului magnetic al Pământului şi cei doi poli (foto Gary A. Glatzmaier) 

Apel la reflecţie… 

„Cei mai mulţi programatori buni programează nu pentru că vor bani sau recunoştinţă,  

ci pentru că e distractiv să programezi.” 

Linus Torvalds 

 

Contact: 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe 

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 

Calea Mărăşeşti 157, Corp D, etaj II, e-mail: stiinte@ub.ro, tel: 0234-542411 
 

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției  

prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
 

Acest material nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.  

Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de echipa proiectului. 

http://www.artmark.ro/stiri/tag/galerie-de-arta-digitala-suhd/
http://www.115.ro/ro.html
http://www.foxnews.com/TECH/2011/01/06/MAGNETIC-NORTH-POLE-SHIFTS-FORCES-CLOSURE-FLORIDA-AIRPORT.HTML
https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
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