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|n industria IT, politica firmelor se bazeaz= pe meritocra]ie. Aici nu exist= nepotisme,
pile, rela]ii. Sistemul elimin= pe oricine clacheaz=. Asta poate fi salvarea ora[ului

de Radu }u]uianu

Noi profani [i ei IT-i[ti, spe-
ciali[ti \ntr-un domeniu \n care
constant trebuie s= \]i mearg=
mintea. Dup= ce Clujul, Timi[oara,
Bucure[tiul au luat crema cremei,
a venit rândul Ia[ului s= dea un
nou sens cuvântului „evanghelist“.
Firme mari vin aici pentru c= au
creiere de unde alege [i spa]ii pen-
tru birouri. Cifrele vorbesc sec: la
Ia[i exist= aproximativ 900 de
firme IT, 8 dintre ele av`nd, fiecare,
minim 100 de angaja]i. Cu alte cu-
vinte, putem vorbi de o industrie
\n plin= expansiune. 

Racola]i din amfiteatru
Ia[ul are patru pepiniere de IT-
i[ti: Facultatea de Informatic=, cea
de Matematic= [i cea de Economie
[i Administratea Afacerilor (FEAA)
de la Univ. „Al. I. Cuza“, plus Fac-
ultatea de Automatic= [i Calcula-
toare de la Universitatea Tehnic=.
Decanii, profesorii universitari co-
laboreaz= cu firmele de IT pentru a
organiza stagii de preg=tire, prin
intermediul c=rora cei mai buni
studen]i sunt „pescui]i“ \nc= de pe
b=ncile [colii. “10% dintre stu-
den]ii de la Facultatea de Infor-
matic= sunt selecta]i de firme pe
baz= de CV-uri, teste sau intervi-
uri, dup= care pot lucra pe timpul
verii 2 - 3 luni \n cadrul acestor
firme”, spune decanul Adrian Ifte -
ne. Firmele propun celor mai buni
studen]i posturi \n cadrul firmei,
dar doar dup= ce studen]ii \[i
sus]in licen]a.” |n prezent to]i cei
1.200 de studen]i de la Informatic=
beneficiz= de un program acade -
mic, prin care au acces la teh no -
logiile Microsoft. „Chiar am v=zut
acolo Windows 8 [i Visual Studio
2011 [i de abia astept s= le \ncerc“,
declar= decanul. 

Salarii „umane“
Directorul Daniel Buleu con-
duce Embarcadero Technolo-
gies, filiala Ia[i. Cei 120 de angaja]i
primesc salarii decente, program-
atorii au de la 1.000 la 2.000 euro
\ntr-o companie care investe[te an
de an 4,5 milioane de dolari la Ia[i.
Directorul spune c= po]i s= r=mâi
\n ]ar= [i s= câ[tigi \n jur de 60.000
de euro brut. „Te duci \n Germania
[i poate iei 80.000 de euro pe an. E
un efort. Costul vie]ii s-ar putea s=
\]i m=nânce diferen]a de câ[tig“.
Embarcadero a venit \n 2006 din
Statele Unite la Ia[i unde [i-a de-
schis cel mai mare centru de dez-
voltare, unicul din România, mai
mare decât birourile din Sankt Pe-
tersburg [i din Alicante, Spania.
Clien]ii sunt companii mari, care au
sute de baze de date. Acestea cum -
p= r= produsele software dezvoltate
\mpreun= cu angaja]ii din Ia[i. 

F=r= pile
Directorul spune c= Embar-
cadero dezvolt= [i instrumente
pentru programatori, mai exact
pentru 3 milioane de profesioni[ti
din \ntreaga lume. Daniel Buleu s-
a n=scut la R=d=u]i, a studiat AC-
ul la Ia[i, a lucrat 5 ani la Bucure[ti.

„La noi nu merge niciun fel de pil=.
Chiar dac= e[ti o firm= mare,
fiecare om are rolul lui, fiecare este
o roti]=. |n momentul \n care o
roti]= este gripat=, cineva trebuie s=
\i preia rolul“, sus]ine Daniel
Buleu. Ceea ce func]ioneaz= se
cheam= recomand=ri, dar acestea
trec prin acela[i proces de selec]ie
ca [i un angajat extern. |n func]ie
de cum se dezvolt= anumite pro-
duse ale companiei, Embarcadero
ar putea scoate la Ia[i mai multe
posturi vacante. 

Evanghelia dup= 
Microsoft 
|n amfiteatrele de la Cuza,
Alex \[i \nva]= fo[tii profesori
s= fie \n pas cu schimb=rile rapide
din domeniu. Alex Bogdan, \n
vârst= de 26 ani, Academic Devel-
oper Evangelist, face parte din
echipa de oameni tehnici ai Mi-
crosoft România care pro po v= du -
iesc tehnologia IT la Ia[i. „Micul
evanghelist“ subliniaz= c= sensul
cuvântului din titulatura sa nu are

leg=tur= cu religia. „La baz=, acest
cuvânt nu este religios. Evanghe-
list este un om care vorbe[te cu
pasiune despre ceva semenilor
s=i“. A[a o fi, \ns= misiunea lui
Alex Bogdan seam=n= izbitor cu
apostolatul primilor 12 cre[tini. El
m=rturise[te c= a preg=tit 1.500
de studen]i din Ia[i [i din toat=
]ara „s= ne adopte tehnologia“.
Dup= ce a absolvit Facultatea de
Informatic= la Cuza, Alex a con-
tinuat s= ]in= prezent=ri, labora-
toare. „Am \nv=]at tehnologie [i o
predau la rândul meu profesorilor
[i studen]ilor. De exemplu, zilele
aceste voi reveni \n Ia[i unde pro-
fesorii \[i actualizeaz= curricula pe
HTML 5“. Alex are 12 certific=ri [i
face naveta de la Bucure[ti \n
cadrul evenimentelor organizate
de Microsoft Student Partners.

Pleac= ultra-speciali[tii
Pe S=r=rie, nu  departe de Bo-
jdeuca lui Creang= este sediul
companiei Migratory Data, unde
administratorul Maria Rotaru
caut= [i nu g=se[te un ultra-spe-
cialist IT. „|n ultimii ani am ob-
servat o penurie de tinere talente.
Vorbim de ultra-speciali[tii care

dispar c=tre marile companii de
afar=.“ Migratory  Data Systems
este o m=runt= companie IT, are
capital integral românesc [i doar
[ase angaja]i. \ns=, produsul ei
doteaz= cea mai mare banc= de pe
Wall Street \n New York. {i
American Airlines folose[te soft-
ul dezvoltat pe dealul Copoului.
Povestea afacerii a \nceput \n
2006 cu 15 angaja]i [i o investi]ie
de 700.000 euro prin care ie[enii
au dezvoltat un produs bazat pe
real-time, adic= pe date trimise \n
timp real c=tre beneficiar. „Tot ce
am câ[tigat am reinvestit \n dez-
voltare [i acum doar vindem. Pro-
gramul nostru este pu]in cunos-
cut de IT-i[ti, se adreseaz= bro-
kerilor [i celor celor care se ocup=
de arhitectura intern= a b=ncilor“,
spune administratorul, care con-
sider= c= micu]a firm= are nevoie
de mult= publicitate pe pie]ele din
America, Europa [i Asia \n com-
peti]ia cu mastodon]ii gen Mi-
crosoft sau Embarcadero. 

Mediu incoruptibil
Ia[ul st= pe un uria[ munte de
aur cenu[iu. IT-i[tii din Moldova
[i de oriunde muncesc aici pe

IT la scen=
deschis=
Bring IT on! are loc pe 17 [i 18 mai
la Palatul Universitar din Copou [i
face cunoscut mediului de afaceri
românesc posibilit=]ile de investi]ii
generate de cercet=rile \n IT. Oga-
nizat de Facultatea de Informatic=,
cea de Automatic= [i Calculatoare,
Institutul de Informatic= Teoretic=,
Academia Român= [i Intelinvest
Consulting, evenimentul cuprinde
prezentarea unor proiecte semni-
ficative, dintre cele realizate ori
aflate pe bancurile de lucru ale
facult=]ilor cu profil IT din ]ar=,
care pot sta la baza dezvolt=rii
unor parteneriate interesante de
afaceri.

Evanghelist este un
om care vorbe[te cu
pasiune despre ceva
semenilor s=i.
Alex Bogdan, Academic Devel-
oper Evangelist

David Intersimone, 61 ani, evanghelist-[ef la Embarcadero [i
dezvoltator al anticului soft Turbo Pascal, a ]inut un seminar cu
angaja]ii din Ia[i

|n Ia[i exist=
aproximativ
900 de firme IT,
8 dintre ele
av`nd, fiecare,
minim 100 de
angaja]i

|NGERII IA{ULUI:
„muncitorii“ \n IT



Winnetou [i Pamela, 
VEDETE DE BAHLUI

de Radu }u]uianu

Ie[enii \[i boteaz= copiii, tot mai des, in-
spir̀ ndu-se de la numele vedetelor inter na ]i -
onale sau de la cele ale copiilor din ]=rile \n care
muncesc. Astfel, avem la Ia[i nume ca Esmeralda,
Justin, Davis. Dar acestea nu sunt cele mai exo-
tice. Avem o fat= pe care o cheam= Pamela An-
 derson Ciubotariu. Acum un an, un p=rinte din
comuna Voine[ti [i-a botezat cei doi gemeni cu
numele unor celebri fotbali[ti: Messi [i Ronaldo.
Din p=cate, doar unul a supravie]uit. Chiar [i nu-
mele neao[e sau de sfin]i sufer= schimb=ri. Mai
nou, Ion a devenit Yonu].

JR Ewing [i Raj
|n opisurile cu na[terile din 1975, Vasile
este numele cel mai des \ntâlnit, pe
urm=toarele locuri fiind Dan, Mihai [i Lau-
ren]iu. La fete, \n acea perioad= la mod= era
Mihaela, probabil din cauza personajului de
desen animat. Apoi, Gabriela, Beatrice [i Ta-
tiana. |n anii ‘70, ie[enii evitau s= \[i boteze
copiii cu numele de Nicolae sau Sue Ellen, \ns=
nu se d=deau \n l=turi de la Iulius Cezar, Bobby,
JR Ewing sau Neil Armstrong. Pe atunci, rula
serialul Dallas, iar americanii se b=teau cu
Gagarin pentru pentru cucerirea spa]iului. Un
alt nume exotic din anii ‘70 a fost Narghita,
dup= cânt=rea]a românc= de dans indian. Erau
fete denumite Vandana [i b=ie]i cu numele Raj,
dup= Raj Kapoor din peliculele Vagabondul [i
Articolul 420.

Winnetou de la Starea Civil=
Winnetou lucreaz= la Starea Civil= din
Ia[i. Parc= destinul l-a chemat s= aib= \n grij=
arhiva cu numele ie[enilor. Benone Winnetou
Tagarcea, referent, a fost botezat cu nume de
amer-indian fix dup= ce p=rin]ii s=i au v=zut \n
1975, la Ateneul din T=t=ra[i, filmul „Winnetou
\n Valea Mor]ii“. „Am avataj c= m= [tie lumea.
Dac= eram Vasile nimeni nu \mi ]inea minte nu-
mele“, spune Winnetou, zis Ben printre co legi.
Dezinvolt, cu mânecile suflecate [i tot timpul \n
mi[care printre birouri, Winnetou recunoa[te
c= poart= cu m`ndrie acest nume. 

Teribilism lingvistic
Doctorandul Sorin Semeniuc de la Univer-
sitatea „Al. I. Cuza“ a scris mai multe articole
academice despre onomastica italian= intrat= \n
lexicul românesc. „Foarte mul]i români care lu-
creaz= \n Italia aleg s= pun= nume italiene[ti
copiilor lor nou-n=scu]i. O alt= categorie de
nume italiene[ti au intrat prin intermediul
mass - media, \n special a televiziunii“, spune
cercet=torul Sorin Semeniuc. {i d= exemplul
unei mo[teniri de teribilism lingvistic: tat=l
având numele Chempes (n=scut \n 1981, la 3 ani
dup= anul de glorie al unui fotbalist argentin-
ian) [i-a botezat fiul Roberto Cavali (cu dublu
«l» reprezint= un renumit designer italian).

Clasament r=sturnat
Anul trecut, ie[enii au continuat tendin]a
ap=rut= dup= Revolu]ie de a da nume italiene [i
spaniole. Alessandro, Rare[ [i {tefan concureaz=
pentru primul loc \n preferin]ele p=rin]ilor.
Grecescul Ianis este foarte des \ntâlnit, ca [i
Teodor, Matei sau Andrei. Se \nregistreaz= [i o
dorin]= de[=n]at= de a occidentaliza tran-
scrierea, astfel apar copii cu numele Yonu], Vik-
tor, Bianka, Kewin - de la Kevin Costner prob-
abil. Un tat= [i-a botezat gemenii Ronaldo [i
Messi. |ntre sfin]i preferin]ele s-au schimbat de
asemenea, numele sfântului Nectarie devenind
foarte popular. 

Pamela [i
Xenia

Câteva fete
au primit
anul trecut
n u m e l e
Xenia, in-
spirat de fil-
mul „Prin]esa
r=z  bo i  n i  c=“ .
Cele mai mul -
te cocu]e au
fost bo tezate
Alexandra ,
Maria, Daria
[i Ionela. |n
2009, 7est a
scris despre
fata care poart=, poate, cel mai straniu nume:
Pamela Anderson Ciubotariu, elev= la o [coal=
din Cantemir. 

Topul numelor engleze[ti
|n Marea Britanie, topul celor mai preferate nume date copiilor se actualizeaz= anual. Astfel, afl=m c=
\n 2011 Harry l-a \ntrecut pe Oliver, campionul din 2010, iar Olivia se men]ine de doi ani \n clasamen-
tul pentru fete. Câ[tig=torul concursului “Dansez pentru tine” din Anglia se nume[te Harry Judd [i cu
popularitatea sa a dat numele celor mai mul]i prunci n=scu]i anul trecut \n Insulele Britanice. Oliver a
stat doar un an pe primul loc, dup= ce a smuls coroana lui Jack, campionul ultimilor 16 ani. La fete,
numele Lily a urcat pe locul doi detronând-o pe Sophie. Cea mai abrupt= urcare a f=cut-o numele
Tommy, de pe locul 131 \n 2010 pe 66 \n 2011. {i Jenson a crescut \n preferin]e de pe locul 99 pe 69,
cel mai probabil influen]at de succesul campionului britanic de Formula 1, Jenson Button. 

Acesta este Benone Winnetou Tagarcea [i,
culmea, lucreaz= tocmai la Starea Civil=

S=pt=m`nalul 7est a scris
despre aceast= feti]= \n
2009. Numele s=u este
Pamela Anderson Ciubotariu

salarii de peste 1.500 euro [i pun
bazele unui viitor de ni[= pentru
tinerii care vin din
urm=. La nivel
local, alte mii de
locuitori tr=iesc de
pe urma dezvolt=rii
unui domeniu care
aduce schimbarea
de mentalitate. |n
industria IT, polit-
ica firmei se ba zea -
z= pe meritocra]ie.
Aici nu exist= ne -
po tisme, pile, re la -
]ii. Sistemul eli mi -
n= pe oricine cla -
chea z= la prima so-
licitare. Competi]ia
crâncen= \ntre
com paniile IT pe
pia ]a inter na ]i o na -
l= impune la Ia[i
legea ne cru ]= toare
a min]ii brici, in-
coruptibile.

Silicon Valley din
Carpa]i

Totul a \nceput \n 2001 când,
la ini]iativa lui Varujan Pam-

buccian, statul a decis s= \i
scuteasc= de la plata impozitului

pe programa-
torii IT. |n
primii cinci ani,
B u c u re [ t i u l ,
Clujul [i Ti mi -
[oara au luat
crema in ves ti -
]iilor [i pe m= su -
r= ce pia]a de
munc= s-a satu-
rat, din 2006,
Ia[ul a devenit
]inta compani-
ilor IT. „Este una
dintre cele mai
rentabile investi]ii
f=cute de statul
român vreodat=“,
spu nea Varujan
Pambuccian \n
2010. La fiecare
leu pe care nu \l
ia din impozitul

pe salariul programatorului, statul
prime[te câteva sute de lei din
contribu]ii la asigur=ri sociale [i
impozitul pe profit al companiilor.
Toat= zona IT a crescut de patru
ori din anul 2000, când
reprezenta 3% din PIB. 

Recrutare din Germania
Adrian Brudaru (foto), 25 ani, din Ia[i, absolvent
al FEAA, lucreaz= la Berlin pentru Expaway. “Am
recrutat deja speciali[ti din Ia[i, dar mai curând
g=sim ie[eni care lucreaz= \n prezent prin alte
ora[e mari”. Adrian \i ademene[te pe IT-i[ti cu
salarii \ntre 30.000 – 100.000 euro anual. Pentru
el, moldovenii sunt fatali[ti: „Ie[enii, neavând
prea multe posibilit=]i, \[i pierd perspectiva [i
speran]a. M-am \ntâlnit deseori cu replici de tipul
«De ce s= lucrez \n Berlin, dac= a[ putea face

acela[i lucru de acas=?» |n Berlin, un profesionist ajunge \n doi ani la
nivel de Senior, fiind vânat de companiile mari. |n Ia[i, dac= printr-un
noroc dai peste un job cu program de 9 ore pe zi unde angajatorul se
poart= frumos cu tine [i te pl=te[te cu 1.000 de euro pe lun=, ai impresia
c= mai bine nu se poate [i te plafonezi”, \[i explic= el filosofia.  

Nu avem \n Ia[i o
politic= local= co-
erent= de \ncura-
jare a sectorului
IT. Vorbim de o in-
dustrie \n care
timpul de r=spuns
este foarte scurt
de la cerere la
satisfacerea ei.
Daniel Buleu,
director Embarcadero Ia[i

Alex Bogdan, 26 ani, un evanghelist mai mic de la Microsoft


