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TTooaattee  ccoolleeggeellee  ddiinn  BBIISS  ssuunntt  iiuubbiittee  ººii  aapprreecciiaattee,,  aauu  oo
pprreeggããttiirree  pprrooffeessiioonnaallãã  ddee  eexxcceeppþþiiee  ººii  ddeeþþiinn  cceerrttiiffiiccããrrii  rraarree
ppee  ddiivveerrssee  aarriiii  aallee  ddoommeenniiuulluuii  nnoossttrruu  ddee  aaccttiivviittaattee..  VVãã
pprreezzeennttããmm  cciinnccii ddiinnttrree  ddooaammnneellee  nnoossttrree  ddee  ttoopp  ((îînn  oorrddiinneeaa
aallffaabbeettiiccãã  aa  nnuummeelluuii  ddee  ffaammiilliiee)),,  ffããrrãã  ddee  ccaarree ccoommppaanniiaa
BBIISS  nnuu  ººii--aarr  ffii  ppuuttuutt  ccoonnttuurraa  ppeerrssoonnaalliittaatteeaa  ddee  aassttããzzii::  
11.. RRaalluuccaa  BBaacciiuu,,  SSooffttwwaarree  SSuuppppoorrtt  SSeerrvviiccee  MMaannaaggeerr
22.. SSoorriinnaa  BBeerraa,,  DDiirreeccttoorr  SSeerrvviicceess  MMaannaaggeemmeenntt,,  MMeemmbbeerr

ooff  TThhee  BBooaarrdd
33.. CCrriissttiinnaa  CCiioorroobbooiiuu,,  BBuussiinneessss  AAnnaallyysstt
44.. EEmmiilliiaa  DDrraaggnnee,,  DDiirreeccttoorr  PPrroocceessss  IImmpprroovveemmeenntt,,  

MMeemmbbeerr  ooff  TThhee  BBooaarrdd
55.. CCoorriinnaa  MMiihhaallaacchhee,,  BBuussiinneessss  AAnnaallyysstt

AA  ffoosstt  uunn  eeffoorrtt  uurriiaaºº  ssãã  llee  ccoonnvviinnggeemm  ssãã  aacccceeppttee  nnoommii--
nnaalliizzaarreeaa,,  aallttee  ttrreeii  ffiiiinndd  ddee  nneecclliinnttiitt  îînn  aa  rreeffuuzzaa  aacceesstt  eexxeerrcciiþþiiuu
ddee  vviizziibbiilliittaattee..

CCoorriinnaa  CCoorrnneeaa  
MMaarrkkeettiinngg  MMaannaaggeerr  BBuussiinneessss  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss  --  BBIISS  ssrrll

• 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 pen-
tru 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 cal-
culatoare 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 loca-
lizãri 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 pen-
tru 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.

„LA ENERGETICÃ ERA COADÃ MARE LA SECRETARIAT, PENTRU DEPUNERE DOSARE”
RALUCA BACIU

SOFTWARE SUPPORT SERVICE MANAGER

CINCI FEMEI DE TFEMEI DE TOPOP
CONTRIBUIE LA PERFORMANÞA BISBIS
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• 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 dome-
niu ºi i-am rãmas fidelã în anii care au urmat.

• În ceea ce priveºte principalele mele realizãri profesio-
nale, 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 SWIFT-
Solutions 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 regula-
mentului 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 Telecomu-
nicaþii – specializarea Imagini, Forme ºi Inteligenþã Artificialã. În
perioada 1991-1999 am lucrat la Bancorex, unde am coordo-
nat 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 fa-
milia, cu prietenii. O analizã timpurie a propriilor capabilitãþi,
resurse intelectuale ºi sufleteºti te poate ajuta în luarea unei de-
cizii 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 con-
tinuare 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 lu-
crurile atât de bine, încât cei care ajung sã ne cunoascã sã
spunã BIS!

„ÎMI DORESC SÃ DEPÃºIM GRANIÞELE GEOGRAFICE CU BIS”

SORINA BERA, 
DIRECTOR SERVICES MANAGEMENT, MEMBER OF THE BOARD
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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 pro-
fesionale destul de variate, firmele pentru care am lucrat 
de-a lungul carierei fiind absolut diferite ca profil ºi ca orga-
nizare. 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 implemen-
taserã soluþia noastrã ºi, împreunã cu colaboratorii noºtri de
acolo, am trãit din plin importanþa, emoþia, dar ºi bucuria
momentului. Satisfacþia rezultatelor propriei munci ºi coezi-
unea echipei sunt, cel puþin pentru mine, printre cei mai im-
portanþi 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, psi-
hiatria ºi teatrul. Mi-am analizat propriile-mi capacitãþi ºi ap-
titudini 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 Româ-
nia. 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 fa-
cultate, 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 pen-
tru întreaga societate. Femeile se îndreaptã spre meserii mai
puþin tehnice, iar atunci când devin mame se retrag din ac-
tivitatea profesionalã pe o perioadã mai lungã, concen-
trându-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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• Principalul meu sfat pe care doresc sã îl împãrtãºesc citi-
torilor, 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 dãunã-
toare, cu efecte ºi peste ani de zile. Nu este deloc uºor, dar
mãcar strãduiþi-vã sã învãþaþi sã spuneþi „nu” atunci când tre-
buie 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 es-
enþial 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, perfor-
manþele 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 pen-
tru 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 fo-
tografie, 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 per-
soane.

• De ce nu aleg multe femei un job tehnic? Pe lângã moti-
vaþia 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 profesie-
familie nu e deloc ceva uºor de realizat pentru o femeie care lu-
creazã în domeniul IT.

„UN PROGRAMATOR ADEVÃRAT IUBEºTE EXCURSIILE MONTANE”

EMILIA DRAGNE,
DIRECTOR PROCESS IMPROVEMENT, MEMBER OF THE BOARD
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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, im-
plementarea 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 elec-
tronic de plãþi. La momentul respectiv lucram la CEC ºi fuse-
sem responsabilã de implementarea aplicaþiilor de conectare
la reþeaua SWIFT ºi implicit la sistemul central. Momentul au-
torizãrii 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 fi-
nalizarea 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 re-
cunoaºte nevoia de a primi ajutor de la echipã.

• Pentru mine „drumul” cãtre IT a fost mai mult o în-
lãnþuire de întâmplãri cu „final fericit”. Alegerea iniþialã a con-
stat într-o carierã în industria financiarã, pentru care de altfel
m-am ºi pregãtit în facultate; întâmplarea a fãcut ca, odatã in-
tratã 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 între-
bare de genul „unde mã vãd peste 10 ani” mi-ar plãcea sã
cred cã tot aici, la graniþa dintre cele douã lumi – IT ºi finan-
ciarã.

• Valoarea în orice meserie cred cã este adusã de profe-
sionalism 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. 


