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editorial

Ovidiu Măţan
ovidiu.matan@todaysoftmag.com

Editor-in-chief 
@ Today Software Magazine
Organizator
@ IT Days & The Developers

Luna februarie are o semnificație specială pentru Today Software Magazine. Acum 
opt ani, în 2012 am publicat primul număr al revistei. O inițiativă personală 
la acea vreme, care a devenit în timp o comunitate, o imagine a dezvoltării de 

software românesc și chiar o istorie a evoluției acestuia. Cu această ocazie, aș vrea să 
mulțumesc tuturor celor care încă de la început au fost alături de revistă, au contribuit 
cu articole și au acceptat de multe ori comentariile noastre. Am putut, astfel, să ajungem 
la numărul 92 al revistei TSM. Totodată, acestea nu s-ar fi putut realiza fără ajutorul 
partenerilor noștri, care au înțeles că putem crește împreună, doar într-o comunitate. 
Nu în ultimul rând, vă mulțumim vouă, cititorilor, pentru că ne sunteți alături.

Ediția de față vă invită într-o scurtă incursiune în lumea embedded, microservicii, 
IoT dar și agile sau cultură organizațională. Cei interesați de domeniul  automotive, pot 
întâlni informații interesante în articolul  Siguranța pasivă - importanța algoritmilor de 
filtrare a detecției de crash. Dacă aveți întrebări cu privire la cum ar trebui să arate o 
arhitectură de microservicii din perspectiva web developerului , puteți găsi răspunsuri 
în Microservicii peste tot, dar cum rămâne cu Micro Frontends?. Recunoașterea feței 
este disponibilă acum pe majoritatea device-urile care realizează poze.  Despre cât de 
simplu este să o adăugăm în aplicațiile dezvoltate de fiecare dintre noi, puteți citi în 
AI folosind Jetson Nano. Dinamica ecosistemului IT local își găsește în acest număr 
abordarea în două articole interesante. Unul dintre acestea, Viziunea comună asupra 
ecosistemului local de inovație și startupuri - ce putem face?, analizează cu obiectivitate 
și lucid situația startupurilor în contextul actual, iar cel de-al doilea realizează o incursi-
une într-un subiect inedit cu privire la relația dintre progresul tehnic și spionaj : Istoria 
IT-ului Clujean în documentele Serviciilor Secrete. La întrebări referitoare la modul cum 
gestionăm testarea în modul agile și cum se pune în practică metodologia XP test first , 
aflăm răspunsul în în articolele Gestionarea proceselor de testare cu metodologii agile și 
TDD Kaizen. Vă invit să citiți și restul articolelor din acest număr, pentru ca la final să 
vă delectați cu un rebus Agile.

Ovidiu Măţan
Fondator al Today Software Magazine
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Siguranța pasivă - importanța 

algoritmilor de filtrare a detecției de 

coliziune

embedded

Criteriul principal în alegerea unei mașini, pentru cei mai mulţi dintre noi, este 
siguranţa în cazul producerii unui accident rutier. Această siguranță este oferită 
de sisteme complexe care au funcționalități extrem de interesante. În următoarele 

rânduri, vă voi prezenta componența unui astfel de sistem, care sunt criteriile de siguranţă 
pe care trebuie să le îndeplinească și cum este el controlat din punct de vedere software.

Sistemele de siguranţă ale mașinii sunt 
împărţite în două categorii: pasive și active. 
Cele pasive ne oferă siguranţă în momentul 
producerii unui accident (airbaguri, centuri 
de siguranţă etc.), iar cele active acţionează 
în momentul în care detectează un peri-
col iminent (frânare automată, accelerare, 
schimbarea direcţiei de mers).

Centurile de siguranță și airbagurile 
au o importanță ridicată datorită eficienței 
lor dovedite, așadar pentru a se asigura 
funcționarea lor optimă, acestea trebuie 
să respecte normele de siguranţă aflate pe 
piaţă. Ele pot fi standard (Funcţional Safety 
definite în ISO26262), însă foarte multe 
diferă în funcție de regiunile în care vor 
fi folosite mașinile: EURO NCAP (norme 
aplicate în Europa), C-NCAP (norme apli-
cate în China) și altele.

Pentru a controla componentele unui 
sistem de siguranță, există un Electronic 
Control Unit specializat pentru acest lucru. 
În continuare, voi descrie modul în care 
funcţionează acest ECU și care sunt pașii 
preliminari momentului în care airbagurile 
sunt declanșate, conform diagramei de mai 
jos.

Nucleul pe baza căruia este construită 
arhitectura acestui ECU este reprezentat 
de așa numiții “Crash Algorithms”. Aceștia 
sunt dezvoltați pentru a putea fi adaptați 
cerințelor clientului, respectiv numărului 
de senzori și airbaguri din mașină.

Algoritmii decid nivelul de severitate al 
unui impact. Ei sunt împărţiţi în funcţie de 
tipul de coliziune: frontal, lateral, rostogo-
lire, din spate, multi – coliziune. Algoritmii 
sunt dezvoltaţi, simulați și testați folosind 
software specializat (ex. Matlab). Principiul 

Simina Genis 
simina.genis@nttdata.ro

Embedded Team Lead
@ NTT DATA Romania
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după care funcționează este următorul: semnalul primit de la 
senzori este comparat la fiecare 5ms cu un semnal de referință. 
În funcție de diferențele dintre cele două semnale se decide seve-
ritatea impactului, respectiv, necesitatea declanșării airbagurilor.

Semnalele de intrare sunt primite de la senzori de acceleraţie, 
de presiune sau de unghi, montați în diverse locuri în mașină. 
Aceștia sunt bazați preponderent pe tehnologie MEMS (micro-
electromechanical system). Motivul pentru care a fost aleasă 
această tehnologie este fiabilitatea și precizia acestor sisteme elec-
tro-mecanice miniaturizate. 

Pentru a ne asigura că ECU funcţionează în parametri nor-
mali, se rulează teste de autoverificare a tuturor componentelor 
doar în momentele în care nu se petrece nimic notabil în mașină, 
iar semnalele nu depășesc limitele. Sunt implementate măsuri de 
securitate suplimentare pentru a asigura integritatea deciziilor 
luate de algoritmi și a îndeplini condițiile impuse de standardele 

ASIL. Un exemplu îl poate constitui un microcontroler 
suplimentar care asigură redundanța operațiunilor exe-
cutate de microcontrolerul principal.

Menţionam în primele rânduri că centura de siguranţă 
este una dintre componentele esențiale ale sistemului 
pasiv de siguranţă, așadar și acesteia i se impune un con-
trol prin acest ECU. Pentru o eficienţă maximă, în cazul 
unui impact, este ideal ca pasagerul să fie lipit cu spatele 
de scaunul mașinii. În acest sens, de fiecare dată când se 
detectează o dinamică neobișnuită a vehiculului, se acti-
vează un sistem care pretensionează centurile de siguranță 
pentru a facilita poziţia corectă.

În imaginea alăturată puteți vedea arhitectura 
unui astfel de microcontroler precum și componentele 
principale

În concluzie, sistemele de siguranță sunt create pen-
tru a ne ajuta, însă cel mai important este să conducem 
preventiv. 

Sursa: https://www.infineon.com/cms/en/applications/

automotive/chassis-safety-and-adas/airbag-system/



8 nr. 92/2020, www.todaysoftmag.ro

Microservicii peste tot, dar cum 

rămâne cu Micro Frontends?

programare

Micro web service ca pattern arhitectural a apărut în industria IT în anul 2005, 
folosit de Peter Rogers, într-o conferință despre cloud computing. Apoi, a fost 
folosit la un eveniment de arhitectură software în anul 2011, sub termenul de 

“Microservices”. Termenul de “Microservices” a fost preluat și folosit ca mod de descriere 
a unui stil de arhitectură pe care mai multe persoane îl testau în acel moment. La început, 
conceptul a fost aplicat, în general, pentru proiecte noi, greenfield, însă azi, conceptul de 
microservicii a intrat deja în lumea enterprise, arhitectura fiind direcționată, în principal, 
și cu o schimbare de deployment, în mare parte înspre lumea Cloud.

Pornind de la premisa că deja știm 
ce înseamnă conceptul de microservicii, 
în acest articol, încerc să exprim o părere 
personală despre cum ar trebui să arate un 
microserviciu, cu o atenție sporită în partea 
de UI, în contextul Web Developmentului.

Definiție
Pentru început, ar trebui să fixăm 

definiția conceptului. Micro Fronted-ul 
extinde conceptul de microservicii, însă în 
lumea frontendului. 

A r h i t e c t u r a  b a z at ă  p e  M i c r o 
Frontenduri este o abordare de a scrie 
aplicații finale de frontend , compuse din 
mai multe aplicații mai mici. Așadar, în loc 
să scriem o aplicație web mare, monolitică, 
vom crea o aplicație mare compusă dintr-
o colecție de aplicații mai mici, care sunt 

self-contained și care pot să fie implemen-
tate și livrate independent.

Provocarea
Până acum, scopul programatori-

lor din lumea Web era să scrie aplicații 
SPA (Single Page Applications) bogate în 
funcționalitate, interactive și responsive. În 
general, rezultatul devine un monolit com-
plex și greu de întreținut, la care lucrează 
zeci de programatori, toți folosind același 
technology stack. 

Într-o arhitectură bazată pe microser-
vicii, în general, rezultatul este următorul:

Așa cum se vede în figura de mai sus, 
chiar dacă serviciile urmăresc patternul 
arhitectural bazat pe microservicii, acesta 
în general nu se reflectă și la nivel de 
frontend.

Practic, toată echipa de development 
de frontend trebuie să folosească același 
technology stack, care, în lumea JavaScript, 
devine învechit cu fiecare zi care trece. 
Într-un monolit scris în HTML5/JavaScript, 
switchul de tehnologie e foarte complex, în 
principal din cauza dependențelor între 
librăriile care se folosesc.

În continuare, vom vedea mai multe 
moduri prin care layerul de Frontend 
se poate împărți în mai multe micro 
frontenduri.

Soluția
Așadar, avem un frontend scris ca un 

monolit, dezvoltat de o echipă mare de 
programatori. Scopul este să dăm contro-
lul înapoi echipei de development a fiecărui 
microserviciu, în așa fel încât, să poată să 
își aleagă tehnologia cea mai bună pentru 
a rezolva o anumită cerință funcțională, 

Figura 1.  Arhitectura bazată pe 

microservicii, fără impact pe frontend

Bogdan Nădișan
Bogdan.nadisan@accenture.com

Software Architect 
@ Accenture Industrial Software Solutions
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chiar și la nivel de frontend.
Practic, transformarea arhitecturală ar trebui să ne ducă la 

următoarea arhitectură:

Figura 2. Transformare de la o arhitectură bazată pe microservicii, la o 

arhitectură bazată pe microservicii, verticală, inclusiv Micro Frontend.

Există mai multe principii pe care echipele independente de 
dezvoltare de UI trebuie să le îndeplinească. Două exemple sunt 
următoarele:

1. UX-ul și stylingul fiecărui Micro Frontend trebuie să 
urmeze un standard impus de ownerul aplicației. 

2. De asemenea, fiecare Micro Frontend trebuie să aibă SSO 
implementat (single sign on), preferabil prin folosirea unui stan-
dard de autentificare (OAUTH2 sau SAML).

Se expun o listă de evaluatori pentru fiecare opțiune de imple-
mentare a unui Micro Frontend:

• Feature Autonom: fiecare aplicație poate să fie întreținută 
și deployed independent, iar codul este rulat în izolare, pentru 
a fi o aplicație independentă.

• Team Ownership: aplicație independentă cu code reposi-
tory propriu, iar echipa deține controlul total al codebase-ului 
(pe verticală, inclusiv partea microservicii și repository) .

• Tech Agnostic: fiecare echipă are puterea să aleagă tehno-
logia Micro Frontendului, fără să afecteze produsul final sau 
alte microservicii.

• User Experience: UI-ul final trebuie să dea impresia că 
e un produs SPA, independent și robust, fără probleme de 
performanță, cu același styling și UX.

• Value Driven: fiecare Micro Frontend ar trebui să ofere o 
singură funcționalitate bine definită.

• Microservice Driven: arhitectura Micro Frontendului 

conferă un avantaj într-o arhitectură bazată pe microservicii 
verticale (aici, mă refer inclusiv la partea de server și repository). 

Acești evaluatori vor fi expuși colorat mai jos, pentru fiecare 
abordare în parte: verde însemnând că rezultatul evaluării este 
pozitiv, iar roșu, că evaluarea este negativă.

Runtime diferit
Fiecare Micro Frontend rulează în runtime-ul său propriu, în 

izolare, fiind ,de fapt, o aplicație independentă. Acesta se poate 
îndeplini în două moduri:

Micro Apps
Prin acest concept, utilizatorul va vedea o listă de aplicații 

care pot să fie afișate ca SPA. Practic, se va afișa o listă de URL-uri 
ce te trimite la o colecție de SPA-uri, fiecare SPA oferind acces la o 
singură capabilitate, în izolare. Interacțiunea între aceste SPA-uri 
se va face prin extinderea query stringului pasat ca URL, sau prin 
interacțiune de date la nivel de microservicii.

Figura 3. Colecție de Micro Apps

IFrame
O altă tehnologie web prin care se poate realiza o arhitectură 

bazată pe Micro Frontenduri se referă la IFrame-uri. Prin această 
abordare, avantajul cel mai mare este ca toate capabilitățile pot 
să fie afișate pe același UI, iar interacțiunile se pot face la nivel 

LIVING NEW
IS MASTERING
IIoT &
REVOLUTIONIZING
INDUSTRY
Feel alive to the New.
accenture.ro/industryX.0Career
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de client, prin procesul de interacțiune între IFrame-uri (obiecte 
serializabile).

Pentru genul acesta de soluție, există frameworkuri care ajută 
la orchestrarea aplicațiilor scrise ca IFrame-uri. Practic, dacă fie-
care IFrame ar afișa niște metadate care prezintă structurile de 
date cu care ele lucrează și API-urile pe care le expun, atunci s-ar 
putea crea UI-uri noi sau chiar scenarii de business noi, doar prin 
configurare. 

Același Runtime
Aplicația rulează în același proces, folosind aceeași memorie. 

Fapt ce implică o serie de constrângeri tehnice. Există trei moduri 
de a implementa această abordare, expuse mai jos:

Web components
Această soluție se referă la modul în care se pot folosi API-

urile platformei în care aplicația rulează, mai exact vom folosi 
Browserul ca API. Acesta oferă posibilitatea de a crea HTML 
tag-uri noi, customizate, refolosibile și încapsulate. Pe scurt, Web 
Components sunt o colecție de componente ce conțin elemente 
HTML custom, Shadow DOM și HTML imports. 

Cu această soluție, resursele și memoria sunt împărțite între 
Micro Fontenduri.

Chiar dacă scorul acestei tehnologii este pozitiv, părerea mea 
este că acest standard mai trebuie să evolueze pentru a îndeplini 
toate cerințele tehnice ale industriei IT. Există diferențe de suport 
între browsere, unele oferă mai multe capabilități, altele mai 
puține.

Framework Based Components
Marii producători de frameworkuri de web (Angular, React, 

Vue.js) au văzut nevoia programatorilor și a businessului de a 
modulariza componentele de UI. Mai ales, din cauza faptului că 
dezvoltarea funcționalității native de Web Components este lentă. 

Figura 6. Micro Frontend cu același Technology Stack

Așadar, prin folosirea aceluiași technology stack între UI-uri 
se pot scrie aplicații cu team ownership diferit, folosind framewor-
kuri care acceptă să creeze UI-uri modulare.

Transclusion
Transclusion se referă la faptul că aplicația e formată ca o 

colecție de micro frontenduri care este construită la nivel de ser-
ver, practic un agregator de fișiere JavaScript și HTML.

Această operație de Transclusion se poate executa atât pe 
Server, cât și pe Client.

Sugestie de Framework pentru integrare/orchestrare
Lista de frameworkuri de pe internet care e specializată pe 

implementarea de Micro Frontenduri în lumea web e destul de 
limitată: la o căutare simplă numărul de rezultate e destul de mic, 
iar documentația acestor frameworkuri nu e foarte completă.

Merită menționat frameworkul de Web numit SCION 
Microfrontend Platform. Este un framework în dezvoltare, însă 
cu principii solide și cu un API ușor de folosit. Pe deasupra este 
și open source. Frameworkul este scris complet în TypeScript și 
permite integrarea oricărui conținut web. Vine cu funcționalități 
solide de transmitere a datelor între Micro Frontenduri, într-un 
mod cross-origin. Datele se pot transmite fie Request-Response, 
fie P2P, fie Topic-Based. Conținutul web este încapsulat într-un 
Web Component Responsive ce încapsulează IFrame-ul în care 
rulează SPA-ul. Web Component-ul rezolvă și o serie de provo-
cări care vin cu tehnologia IFrame-ului.

Un exemplu de UI în care sunt expuse 5 Micro Frontenduri 
(4 unul lângă celălalt, iar în prima instanță, se demonstrează și 
posibilitatea de a face un nested Micro Frontend) cum exemplifică 
poza de pe pagina următoare.

Figura 4. Colectie de IFrame-uri

Figura 5 Custom Web Components

Microservicii peste tot, dar cum rămâne cu Micro Frontends?
programare
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Figura 7. SCION  Framework - IFrame

URL demo: https://scion-microfrontend-platform-app-1.
now.sh/#/testing-app/browser-outlets;count=3

URL NPM: https://www.npmjs.com/package/@scion/
microfrontend-platform 

Concluzie
Pe măsura ce aplicațiile de frontend continuă să devină tot 

mai complexe de-a lungul anilor, vedem o nevoie tot mai mare de 
arhitecturi mai scalabile. Trebuie să fim capabili să tragem limite 
clare care să stabilească nivelurile corecte de cuplare și coeziune 
între componente. Pe lângă aceasta, trebuie să fim capabili să sca-
lăm livrarea de programe în echipe independente și autonome.

Prin implementarea arhitecturii bazate pe Micro Frontenduri, 
putem să ajutăm atât aplicațiile enterprise cât și aplicațiile mai 
mici să își redobândească puterea de a scala developmentul între 
mai multe echipe, folosind tehnologii cât mai noi, cu un impact 
izolat asupra produsului final.
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AI folosind Jetson Nano

programare

Disponibilă pe majoritatea dispozitivelor mobile și a serviciilor social media, 
recunoașterea obiectelor reprezintă un prim pas în realizarea oricărei aplicații 
care are legătură cu interacțiunea umană. Acest articol vă va arăta cum putem 

realiza acest lucru cu câteva linii de cod scrise în python și care sunt avantajele principa-
lelor modelelor existente precum alexnet, GoogleNet sau facenet .

Vom folosi în acest proiect libră-
ria Jetson Inference1. Inferența diferă de 
rețelele neuronale prin faptul că reprezintă 
un model optimizat și antrenat2.

Pentru rularea aplicației, vom folosi 
Jetson Nano, o placă de dezvoltare IoT de 
la NVidia care are 4GB Ram și 128 core-
uri Cuda, ceea ce o diferențiază de celelalte 
existente pe piață. 

Primul pas este instalarea librăriei, 
toate detaliile și realizarea buildului local 
pot fi văzute pe gihub3. 

Se aleg modelele care vor fi descărcate:

Rulăm prima aplicație de clasificare a 
1 https://github.com/dusty-nv/jetson-inference

2 https : / /blogs .nvidia .com/blog/2016/08/22/

difference-deep-learning-training-inference-ai/

3 https://github.com/dusty-nv/jetson-inference/blob/

master/docs/building-repo-2.md

imaginilor, din care remarcăm fragmentul 
de cod următor:

# load an image (into shared CPU/
GPU memory)
img, width, height = 
  jetson.utils.loadImageRGBA(
  opt.file_in)

# load the recognition network
net = jetson.inference
  .imageNet(opt.network, 
   sys.argv)

# classify the image
class_idx, confidence = 
   net.Classify(img, width, height)

# find the object description
class_desc = 
  net.GetClassDesc(class_idx)

# print out the result
print(“image is recognized as 
‘{:s}’ (class #{:d}) with {:f}% 
confidence\n”.format(class_desc, 
class_idx, confidence * 100))

Fragmentul de cod de mai sus citește 
imaginea, realizează clasificarea aces-
teia folosind TensorRT și rețeaua aleasă 
(googlenet, alexnet sau altele). Rezultatul 
final este clasa obiectului detectat și pro-
centul de precizie cu care a fost identificat 
acesta. Precizăm că la prima rulare se va 
realiza buildul pentru engine-ul Cuda, pro-
cesul durând câteva minute pe Jetson Nano.

[TRT]   device GPU, configuring CUDA 
engine
[TRT]   device GPU, building FP16:  
ON
[TRT]   device GPU, building INT8:  
OFF
[TRT]   device GPU, building CUDA 
engine (this may take a few minutes 
the first time a network is loaded)

Ovidiu Măţan
ovidiu.matan@todaysoftmag.com

Editor-in-chief 
@ Today Software Magazine
Organizator
@ IT Days & The Developers
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Recunoașterea imaginilor, așa cum am văzut mai sus, este 
relativ simplă dacă ținem cont de cele câteva linii de cod. Într-o 
aplicație reală în schimb vom avea, de obicei, mai multe obiecte. 
Detectarea obiectelor implică determinarea acestora și încadrarea 
marginilor.

# load an image (into shared CPU/GPU memory)
img, width, height = jetson.utils
  .loadImageRGBA(“image/example.jpg”)

# load the object detection network
net = jetson.inference
  .detectNet(“sd-mobilenet-v2”, sys.argv, 
   opt.threshold)

# detect objects in the image (with overlay)
detections = net.Detect(img, width, height,
   “box,labels,conf”)

# print the detections
print(„detected {:d} objects in image”
  .format(len(detections)))

for detection in detections:
  print(detection)

# save the output image with the bounding 
# box overlays

jetson.utils.saveImageRGBA(“result.jpg”, img, 
  width, height)

În codul de mai sus a fost utilizată rețeaua inference de 
detectare a obiectelor sd-mobilenet-v2. Rezultatele primite de 
la aceasta conțin id-ul clasei obiectului detectat și dimensiunile 
acestuia 

detected 6 objects in image
<detectNet.Detection object>
   -- ClassID: 88
   -- Confidence: 0.72526
   -- Left:    332.131
   -- Top:     631.681
   -- Right:   952.778
   -- Bottom:  1281.8
   -- Width:   620.647
   -- Height:  650.122
   -- Area:    403496
   -- Center:  (642.455, 956.742)

Ce rețele alegem pentru a detecta optim obiectele dintr-o 
imagine? Am ales câteva imagini de la lansările Today Software 
Magazine și acestea au fost rezultatele obținute. Vă lăsăm să 
descoperiți care este cea mai utilă pentru aplicațiile voastre.

Ssd-mobilenet-v1

Ssd-inception-v2

Pednet

Facenet

Concluzie
Sperăm că v-am deschis apetitul pentru aplicațiile de detec-

tare a obiectelor. Rezultatele pot să difere în funcție de rețeaua de 
inferență aleasă. Rezultatele nu au un procent de recunoaștere 
precisă 100%, dar modul de a le obține e foarte simplu și accesibil. 
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Viziunea comună asupra ecosistemu-

lui local de inovație și startupuri (II)

- ce putem face? 

startups

În numărul trecut, am scris primul articol1 despre nevoia unei viziuni comune asupra 
ecosistemului clujean de inovație și startupuri. În rândurile următoare, voi expune 
câteva dintre soluțiile accesibile, prin care putem stimula evoluția ecosistemului 

local, mai cu seamă în ceea ce privește susținerea cu investiții a startupurilor.
1 https://www.todaysoftmag.ro/article/3109/nevoia-unei-viziuni-comune-asupra-ecosistemului-local-de-inovatie-si-startupuri

În 2013 am primit prima finanțare, 
obținută în altă țară, pentru startupul în 
care eram implicat atunci. Plin de entuzi-
asm, în acel moment, nu ne-am dat seama 
că, de fapt, acea finanțare a fost „sacrificată” 
pentru a învăța. Cu toate că scopul principal 
era de a crește și de a genera capital, acele 
startupuri au reprezentat niște investiții 
prin care câte sute de fondatori au greșit 
și au învățat. Produsul final s-a constituit 
într-o generație de fondatori, care astăzi 
au experiență și aplică lecțiile de-atunci. 
Din păcate, la noi în țară, nu am prea avut 
șansa respectivă. Oricum, mesajul este că 
trebuie să fim pregătiți să “sacrificăm” mai 
mulți bani (chiar dacă greșim), învățăm și 
creștem așa.

Dacă vorbim de finanțări publice, avan-
tajul este că acestea există. Dar dezavantajul 
este că acestea sunt cheltuite cu o doză de 
dezinteres- “free money”. De aceea, sunt de 
părere că alături de banii publici este nevoie 
și de finanțare privată, pentru că aceasta 
implică o direcție mult mai clară în ceea 
ce privește scopul utilizării ei. De exemplu: 
Investirea a 10 000 de euro într-un startup, 
lângă care se mai adaugă încă 10 000 de 
euro co-finanțare dintr-un fond public, 
obligă antreprenorul să aducă un investitor 
cu interes real de business la masă. Cred că 
o astfel de metodă era foarte bună pentru 
unele finanțări de tip Startup Nation.

Dacă ne uităm la acceleratoarele 
existente, foarte puține au un model de 
business sustenabil de sine stătător. De obi-
cei, e nevoie și de un fond de investiții sau o 

finanțare publică. Aplicând o abordare doar 
dintr-o perspectivă de tip business, e dificil 
să aduci argumente în favoarea construirii 
unui accelerator, câtă vreme, la începuturile 
ei, viața unui startup este plină de neprevă-
zut, iar riscurile de a câștiga doar procente 
mici sunt foarte mari. Multe dintre startu-
puri se închid după perioada de accelerare, 
iar atunci când se merge înainte cu succes, 
de obicei, investitorii de la Series A  sunt cei 
care încep să culeagă roadele, și mai puțin 
acceleratorul în sine.

Formarea rețelelor de “business 
angels” este binevenită, deoarece reunește 
mai mulți oameni interesați de astfel de 
investiții. Neajunsul este că unii dintre ei 
nu dețin întru totul priceperea și deprin-
derile de a se implica eficient în susținerea 
startupurilor . De aceea, este important ca 
aceștia să fie ghidați/educați în acest pro-
ces. În acest sens, am contribuit la crearea 
Transylvania Angels Network2, ceea ce a 
trezit interesul a peste 120 de oameni, deși, 
în Cluj, există cu siguranță peste o mie de 
oameni care și-ar dori, măcar să testeze 
ce anume înseamnă “angel investment”. 
Avem de câțiva ani și legea pentru “busi-
ness angels”, doar că aceasta are nevoie de 
niște schimbări. Inspirându-ne din mode-
lul britanic, următoarele soluții care să 
îmbunătățească legea ar fi ca investitorii să 
fie scutiți de taxe pe sumele respective, să 
existe o certificare de “business angels”, iar, 

2 h t t p s : / / c l u j s t a r t u p s . c o m /

transylvania-angels-network/

Mircea Vădan
mircea@activize.tech

Managing Partner 
@ Activize.tech 
Cofounder 
@ClujStartups
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în caz că pierzi banii investiți, să primești niște scutiri extra. 
Cu toate că situația s-a mai ameliorat, domeniul IT clujean 

este încă destul de deconectat de alte industrii/domenii, unde 
există probleme de rezolvat și care ar fi, în mod cert, rezolvate, 
prin apelul la soluțiile IT. Câtă vreme între agricultură, educație, 
energie, industrii și sfera IT există încă rupturi mari, ameliora-
rea acelor neajunsuri prin implicarea produselor software se lasă 
așteptată. Dincolo de aceste inconveniente, este important ca 
domeniul IT să nu se opună inovației, ci să o valorifice în sensul 
transformării acesteia într-un instrument menit să-i aducă pro-
gresul. Schimbarea noastră nu vine cu fericire, ci cu provocarea 
pe care cred că e mai bine să o îmbrățișăm.

Aș vrea să fim flămânzi de mai bine și cu mai multe frică că 
putem pierde ceea ce avem. Da, acum, sfera IT este într-o situație 
confortabilă, aduce joburi, venituri, și alte proiecte, și nu există 
ceva foarte presant pentru ecosistem. Dar este foarte important 
să nu cădem în autosuficiență, ci să ne menținem vigilența și să 
fim animați în continuare de ideea de a evolua. Mai agile sau mai 
încete, mai ambițioase sau mai slabe. acțiunile noastre de acum, 
ne vor spune unde vom ajunge peste 3-5 ani.

Embrace the change and adapt to it. Be alert and hungry. 
Guard your mindset -> actions -> future.

După cum menționam în încheierea articolului din numă-
rul anterior, putem să ne concretizăm această viziune comună 
sub forma unui manifest, care să enumere mai multe puncte și 
direcții, pe care le putem transforma în pretexte de a comunica și 
colabora mai bine. Nu înseamnă că organizațiile își vor schimba 
proiectele sau că vor avea mai mult de lucru, ci, pur și simplu 
este o ocazie de a ne exprima modul cum se poate îmbunătăți 
perspectivele asupra viitorului ecosistemului local. Bineînțeles că 
invitația este deschisă și către alte organizații care se pot alătura 
cauzei, alături de cele existente.
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Istoria IT-ului Clujean în documentele 

Serviciilor Secrete

istorie

Proiectul demarat de Ghepard Communication, prin Adelina Chișu și partene-
rii ei de prestigiu: NTT DATA România, Institutul de Istorie „George Bariţiu” 
din Cluj-Napoca al Academiei Române, Darian DRS., Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca etc. își propune să restituie comunităţii știinţifice naţionale și internaţionale 
povestea unei Generaţii de Aur care, prin forţa minţii și puterea de inovaţie, a străpuns 
Cortina de Fier, ducând, astfel, renumele școlii clujene de informatică acolo unde a exce-
lat elita mondială a cercetării de performanţă din sfera inteligenţei artificiale.

Dincolo de o carte de istorie despre 
munca remarcabilă a specialiștilor clujeni 
în IT, din vremuri de altădată, proiectul 
în sine este o veritabilă provocare, dar, în 
același timp, și un exerciţiu de erudiţie și 
echilibru. Un istoric din tânăra generaţie 
(dr. Varga Attila de la Institutul de Istorie 
„George Bariţiu” din Cluj-Napoca al 
Academiei Române), un academician de 
renume internaţional (prof. univ. dr. Sergiu 
Nedevschi) și unul din pionierii informati-
cii românești (ing. Mircea Bocu), decorat de 
Președintele României cu Ordinul Naţional 
în Grad de Cavaler pentru merite deosebite 
în dezvoltarea și promovarea tehnologiei 
informaţiei, se întâlnesc în același proiect 
și, totodată, pe coperta aceleiași cărţi.   

Miza este povestea unei generaţii de 
minţi sclipitoare de la Institutul de Tehnică 
de Calcul din Cluj-Napoca (I.T.C.) și pro-
iectele lor memorabile prin care au scris 
pagini de aur în istoria informaticii româ-
nești și nu numai. Această generaţie de 
excepţie, deși a activat în perioada unui 
regim totalitar, a găsit, totuși, inspiraţia, 
resursele și capacitatea de a crea inteligenţă 
artificială de cel mai înalt nivel, concu-
rând, astfel, cu succes alţi poli de putere 
din industria de IT de pe plan continental. 
Minţile Sclipitoare ale IT-ului transilvan. 
Institutul pentru Tehnică de Calcul din Cluj 

(I.T.C. Cluj) -1968-1991- în documentele 
Serviciilor Secrete este o carte de istorie 
despre spirite elevate, inteligenţă artificială, 
putere, prietenii de-o viaţă, performanţă 
în cercetare, spionaj, dar mai ales despre 
bătălia pentru supremaţie în dezvoltarea 
și promovarea tehnologiei informaţiei 
de-o parte și de alta a Cortinei de Fier. Era, 
atunci, o perioadă tulbure, când marile 
puteri ale lumii se aflau într-o cursă contra 
cronometru pentru întâietate tehnologică, 
generând, astfel, dese tensiuni într-unul 
din cele mai periculoase conflicte din câte 
a cunoscut vreodată omenirea: Războiul 
Rece. 

Într-un asemenea context delicat, care 
nu o dată a riscat să degenereze într-un 
conflict nuclear mondial, o ţară mică din 
fostul lagăr socialist reușea, cu succes, să 
fie exportator de inteligenţă artificială. 
România, respectiv Clujul își câștigase un 
loc meritoriu pe harta europeană a repere-
lor în producţia de IT. Cartea, pe care cei 
trei specialiști o propun publicului larg, 
este, întâi de toate, un tribut de apreciere și 
respect faţă de munca unor oameni cărora 
performanţa de azi din sfera de IT le dato-
rează atât de mult. Clujul, la ora actuală, se 
mândrește cu faptul că a devenit un reper 
naţional în tot ceea ce înseamnă excelenţă 
în domeniul fascinant al inteligenţei arti-
ficiale. Cu toate acestea, rădăcinile sunt 
adânci, iar tradiţia, pe acest plan, coboară 
mult în timp.  

Anul acesta se împlinesc exact șase 
decenii de când Pionierii Informaticii 
Clujene au reușit să pună în practică un 
prim proiect ce viza crearea inteligenţei 
artificiale. 

Demersul lor a prins contur în ceea 
ce s-a numit, atunci, Calculatorul cu 

Adelina Chișu
adelina.chisu@ghepardcommunication.ro

Director
@ Ghepard Communication

Atilla Varga

Cercetător știinţific
@ Institutului de Istorie Cluj
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Relee MARICA  - Mașina Aritmetică a Institutului de Calcul al 
Academiei Române. Iniţiatorii proiectului au fost academicianul 
Tiberiu Popoviciu și Manfred Rosman, cercetător al Institutului 
de Calcul, ce făcea parte din echipa de automatizare. Calculatorul 
cel nou creat putea face adunări și scăderi cu ajutorul releelor 
automate. La scurt timp după aceasta, școala clujeană de inteli-
genţă artificială a mai întregistrat încă două succese răsunătoare 
pe plan naţional și internaţional: Calculatorul DACICC-1, creat 
între anii 1959-1963, respectiv Calculatorul DACICC-200 realizat 
în perioada 1964-1968 (Dispozitiv Automat Cifric al Institutului 
de Calcul Cluj). 

Meritul realizării Calculatorului DACICC-1 a aparținut 
unor nume care, astăzi, fac parte din galeria monștrilor sacri ai 
informaticii românești: Mircea Bocu, Bruno Azzola, Gheorghe 
Farkas, Jolanda Juhász, Manfred Rossmann și Liviu Negrescu. 
Deși a apărut după calculatoarele realizate la București și 
Timișoara, DACICC-1 le-a fost superior acestora prin tehnologie 
și performanțe.

În ceea ce privește Calculatorul DACICC-200, acesta a repre-
zentat încă o confirmare a renumelui de care dispunea Clujul ca 
pol de putere în industria naţională de inteligenţă artificială. 

Nume deja consacrate în acest domeniu: Mircea Bocu, 
Gheorghe Farkas, Bruno Azzola, Daniel Beloiu, Jolanda Juhász, 
Tudor Mureșan, Mihai Mușteanu, Mircea Pătru, Petre Soreanu, 
Dan Cigmăian, Mircea Corpadea, Liviu Negrescu, Emil 
Munteanu, Teodor Rus, Ștefan Nițchi, Stein Hannes, Werner 
Schuster, Stela Laslău-Popescu și Mircu Mitrov au reușit, în 
premieră, să creeze un calculator performant destinat unei alte 
instituţii decât cea care l-a proiectat. 

Cu alte cuvinte, odată cu DACICC-200, pentru prima dată 
în România, s-a comercializat un calculator conceput și realizat 
exclusiv în ţară, în beneficiul unei instituţii din afara domeniu-
lui informaticii. Era vorba despre Institutul Central de Cercetări 
Agricole din București. Achiziţionând calculatorul construit la 
Cluj, instituţia bucureșteană și, odată cu ea, cercetarea agricolă 
românească, se alinia, cu succes, ţărilor fruntașe de atunci din 
spaţiul Europei Centrale și de Est. 

Departe de a se opri aici, performanţele școlii clujene de inte-
ligenţă artificială au continuat cu mult succes. Cele mai multe 
dintre ele, din cauza fostului regim de tristă amintire, au fost 
clasificate drept „Strict Secrete”, beneficiind, astfel, de un regim 
special din partea autorităţilor de atunci. 

După mai bine de jumătate de secol de tăcere, Arhivele 
Serviciilor Secrete, care au cunoscut, în detaliu, performanţele în 
sfera de IT conturate în spaţiul românesc în perioada de dinainte 
de 1989, s-au deschis finalmente. Odată cu aceasta, amintirile 
titanilor știinţei românești au prins din nou viaţă, iar povești 
fascinante despre pionerii clujeni ai informaticii românești și pro-
iectele lor deschizătoare de drumuri sunt pregătite să își ocupe 
locul de onoare în istoria știinţei și în conștiinţa contemporanilor 
deopotrivă.    

După o jumătate de secol, povestea Clujului despre perfor-
manţa în IT se reîntoarce spre oameni, spre ideile și amintirile lor. 
Odată cu acest proiect, am redescoperit minţi luminate și istori-
siri care, după mai bine de 50 de ani, merită să fie spuse pentru 
a înţelege că cine nu are trecut, nu are nici viitor sau așa cum s-a 
repetat nu o dată, atunci demult, când această disciplină era pe 
la începuturi:   

 Informatica clujeană este o poveste despre erudiţi care, 
timp de mai multe decenii, au înfruntat lipsa de documentaţie, de 
tehnologie și de dotare pentru a arăta că, prin talent, pasiune și 
ambiţie se poate ajunge la un profesionalism deosebit, depășindu-se 
bariere care păreau insurmontabile...
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Despre metodologiile de dezvoltare agile, se poate afirma cu certitudine că au o 
istorie bogată. De la începutul formulării, adoptării și implementării lor, acestea 
sunt folosite în diverse de domenii de activitate: dezvoltare software, industria 

manufacturieră, industria asigurărilor etc. Metodologii agile au fost descrise de-a lungul 
timpului, dar pentru software un punct de cotitură a fost publicarea manifestului pentru 
dezvoltarea agilă de software, pe care-l amintim:

Indivizii și interacţiunea înaintea proceselor și uneltelor
Software funcţional înaintea documentaţiei vaste
Colaborarea cu clientul înaintea negocierii contractuale
Receptivitatea la schimbare înaintea urmăririi unui plan [1]

Cu timpul, sub acoperișul denumirii 
de proces agil s-au acumulat mai multe 
metodologii. Dintre acestea amintim 
: Scrum, Kanban, Scrumban cu o mai 
mare răspândire în industria software. Pe 
lângă folosirea lor în procesul de dezvol-
tare, și procesul de testare poate beneficia 
de pe urma unor astfel de metodologii. 
Pe lângă testarea și dezvoltarea software, 
aceste metodologii pot fi folosite cu suc-
ces și în echipele experţilor de domeniu. 
Metodologii agile au apărut ca urmare a 
deficienţelor modelelor de dezvoltare exis-
tente la vremea lor, de exemplu, modelul 
de tip cascadă. Modelul de tip cascadă nu 
este totuși de evitat deoarece are aplicaţii 
în industria jocurilor, medicală, de apărare 
etc. Metodologiile agile permit concentra-
rea mai atentă asupra nevoilor clientului, 
conlucrarea mai apropiată cu acesta, des-
fășurarea accelerată a soluţiilor software, o 
mai mare flexibilitate și adaptare la schim-
bare, detecţia mai rapidă a defectelor etc. 
Aceste avantaje, care pot fi umbrite de lipsa 
sprijinului din partea organizaţiilor și a 
managementului lor mai rigid sau a poli-
ticilor interne, pot fi obţinute mai ușor cu 
echipe mature și cu clienţi care înţeleg con-
ceptele implicite ale acestor metodologii.

Scrum[2] 
Rolurile în Scrum sunt: echipele (dez-

voltare, testare, experți de domeniu), 
product ownerul și scrum masterul. În 
metodologia Scrum, procesele se desfă-
șoară urmând următorul tipic:

1. Product-ownerul creează și prio-
ritizează backlogul (adică totalitatea 
itemurilor pentru iteraţia următoare). 

2. Urmează o fază de grooming în care 
echipele stabilesc punctele de comple-
xitate pentru fiecare istorioară, care vor 
fi translatate în zile de lucru per per-
soană. Uneori se folosesc zile-persoană 
direct ca unităţi care vor umple iteraţia 
următoare.

3. Echipa (echipele) selecționează din 
backlog taskurile care pot umple urmă-
toarea iteraţie.

4. După planificare se începe lucrul la 
taskuri și are loc o ședinţă zilnică ce este 
condusă de scrum master în care se pun 
trei întrebări: ce s-a realizat în ziua tre-
cută? Ce se va realiza azi? Ce probleme/
obstacole au fost întâlnite? Răspunsurile 
la aceste 3 întrebări pot da scrum maste-
rului statusul actual al dezvoltării/testării 
și ajută la înlăturarea rapidă a probleme-
lor (de infrastructură, de comunicare 
etc) pentru ca iteraţia să se desfășoare 
conform planificării.

5. La încheierea iteraţiei se fac treceri în 
revistă ale itemurilor realizate (care pot fi 
deja funcţionalităţi gata pentru produc-
ţie sau functionalităţi testate). 

6. Un alt pas important este retrospec-
tiva, în care se dezbat aspecte care pot fi 
îmbunătăţite în iteraţia succesivă.

Scrum masterul este responsabil de 
rezultatele echipei. Într-o iteraţie nu se 
schimbă itemurile dezvoltate sau testate, ci 

Gestionarea proceselor de testare 

cu metodologii agile
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doar în iteraţia următoare. Punctele de complexitate dau raportate 
la timp viteza într-o iteraţie, astfel încât bazându-ne pe iteraţia 
anterioară putem folosi aceasta viteză pentru estimări ulterioare. 
Vizualizarea desfășurării iteraţiei în curs de desfășurare este 
făcută cu o planșetă pe care sunt trecute: backlogul selectat pentru 
iteraţia curentă, itemurile în progres, cele în review și în coloana 
finală cele terminate. O unealtă pentru gestionarea acestui proces 
este JIRA. Printre avantajele metodologiei Scrum sunt adapta-
bilitatea la schimbarea cerinţelor, iteraţiile care au ca rezultat un 
produs posibil pregătit pentru producţie, participarea clientului 
la procesul de dezvoltare/testare.

Kanban
Kanban este un sistem de planificare a producţiei  dezvoltat în 

Japonia. Iniţial, proiectat și implementat pentru sectorul manu-
facturier, s-a extins și în procesul de dezvoltare și testare software. 
Cu Kanban se poate gestiona fluxul de lucru și a avea o privire de 
ansamblu asupra ce se produce, când și cât de mult. Avantajele 
Kanban sunt flexibilitatea, reducerea artefactelor inutile, creșterea 
eficienţei și a performanţei. În vizualizarea procesului Kanban se 
pot folosi cartonașe pentru monitorizarea taskurilor care intră în 
proces, a celor care sunt în lucru (concepere, dezvoltare si tes-
tare) și a celor care sunt terminate. O unealtă care oferă facilităţi 
Kanban este JIRA.

Scrumban
Scrumban este o metodologie care îmbină aspecte întâlnite 

în metodologia Scrum și în cea Kanban. Poate fi adoptată atât de 
echipe de dezvoltare cât și de testare. O echipă de testare poate 

folosi această metodologie după fiecare iteraţie Scrum a echipei 
de dezvoltare. Elemente introduse de Scrum in Scrumban pot fi 
ședinţele zilnice și trecerea în revistă la intervale definite de timp. 
Sub aspectul metodei Kanban, se pot evita planificarea și estima-
rea taskurilor și retrospectivele. 

Waterfall + Scrum
Metodologia de tip cascadă poate fi combinată cu cea 

Scrum. Aceasta presupune un amestec al fazelor din cele două 
metodologii, ca de exemplu, la început, o descriere grosieră a 
funcţionalităţilor următoare, urmată de finalizarea cerinţelor în 
fiecare pre-iteraţie, dezvoltarea folosind Scrum in fiecare itera-
ţie, succedată de testarea la finalul unei suite de iteraţii. Astfel se 
poate realiza un tren de livrare anual cu 4 livrări la rând, iar după 
a patra livrare, faza de testare de la finalul procesului cascadă. 

 În concluzie, s-au prezentat patru metodologii de dez-
voltare și testare, dintre care unele hibride, care pot fi adoptate 
pentru a realiza cerinţele unei abordări moderne într-o organiza-
ţie care îmbrăţișează  o cultură agilă.

[1] https://agilemanifesto.org/iso/ro/manifesto.html
[2]scrum.org
[3] https://eylean.com/wp-content/uploads/2019/12/Whitepaper-Scrum-vs-
Kanban-vs-Scrumban.pdf

Item Scrum Kanban Scrumban

Iteraţii 1-4 săptămâni Lucru continuu Lucru continuu 

Planificare Planificarea iteraţiei Planificarea la cerere Planificare la cerere

Estimare Poker estimation înainte de iteraţie Opțională Opțională

Roluri Product owner, Scrum master, echipa Roluri specifice Roluri specifice, dar pot fi şi 
cele de Scrum

Întâlniri Planificare, ședinţa zilnică cu echipele, 
review și retrospectivă

Opţionale Eveniment Kaizen, şedinţa 
zilnică

Tabel comparativ al celor trei metodologii[3]
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În cartea sa, Gemba Kaizen1, Masaaki Imai vorbește despre un mod de organizare 
a întreprinderilor care promovează îmbunătățirea continuă a calității proceselor. 
Autorul descrie cum organizații, indiferent de mărime sau industria în care acti-

vează, pot îmbrățișa principiile general valabile care însumează noțiunea kaizen. Această 
noțiune înseamnă “îmbunătățire”. Când vorbim despre kaizen, vorbim despre o 
îmbunătățire totală. De la aprovizionare la livrare, de la muncitorul necalificat la perso-
nalul de cel mai înalt rang al organizației, toate procesele și persoanele sunt responsabile 
de kaizen. Așa că ne întrebăm care sunt procesele din industria software cele mai suscep-
tibile de a fi afectate de kaizen.

1 https://www.amazon.com/Gemba-Kaizen-Commonsense-Continuous-Improvement/dp/0071790357/

Foarte multe metodologii de gestionare 
a proiectelor software din ziua de azi presu-
pun îmbunătățirea continuă a proceselor de 
producție. Familia metodologiilor “Agile”, 
în general, și eXtreme Programming2 
- XP - în special, promovează în mod 
deosebit aspectul îmbunătăţirii continue a 
proceselor. În toate procesele “agile” avem 
ceremonia retrospectivei, spre exemplu. 
Mai mult, XP admite și chiar încurajează 
îmbunătățirea metodologiei însăși pentru a 
corespunde particularităților unui proiect 
sau cerințelor timpului. De aceea ne vom 
opri asupra XP.

Aspectul cel mai interesant al XP este 
non-formalismul său. Spre deosebire de 
alte metodologii, XP apare utilizatorilor săi 
mai mult ca un set de practici care, dacă 
sunt folosite corect și consecvent, duc la 
o îmbunătățire totală foarte asemănătoare 
cu cea prezentată în Gemba Kaizen. Deși 
putem face numeroase paralele între XP și 
kaizen, acum ne vom opri doar la practica 
XP numită Test First.

Începem prin a aminti că Test First 
presupune să scriem un test care eșuează 
înainte de a scrie implementarea. Această 

2 h t t p s : / / w w w . a m a z o n . c o m / E x t r e m e -

P r o g r a m m i n g - E x p l a i n e d - E m b r a c e - C h a n g e /

dp/0321278658/

practică are numeroase merite când o 
comparăm cu abordarea clasică de a scrie 
teste după ce am scris implementarea. 
Între aceste merite le amintim cel puțin pe 
următoarele:

• Minimizează înflorirea nejustificată a 
soluțiilor (over-engineering);

• Ajută la optimizarea codului în ter-
meni de cuplare/coeziune;

• I m p u n e  o  c a d e n ț ă 
(test-implementare);

• Scade riscul apariției defectelor 
neverificate.

Caracteristici ca over-engineeringul, 
cuplarea, cadența sau riscul apariției defec-
telor pot fi măsurate prin metode euristice 
sau statistice. Deși oportunitatea sau 
acuratețea măsurătorilor poate fi un subiect 
de discuție aprins, fapt rămâne că Test First 
deschide posibilitatea de a efectua măsu-
rători într-o lume altfel impermeabilă din 
acest punct de vedere (mintea programa-
torului). Beneficiile personale care decurg 
din această posibilitate de a ne măsura 
performanțele sunt o valoare în sine. Mai 
mult, ne ajută și la scrierea acestui articol 
întrucât kaizen are ca principiu fundamen-
tal ca acţiunile întreprinse să fie măsurabile.

Din păcate aflăm din Gemba Kaizen că 
pe lângă a fi măsurabile, tot fundamental 
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pentru kaizen este ca îmbunătățirile să fie și vizibile. În plus, 
pentru a vorbi de livrarea produsului în timp real (altă practică 
Gemba Kaizen - “just in time delivery” sau JIT) am avea nevoie de 
metrici cum ar fi timpul de lansare pe piaţă (TTM). Dacă măsura-
rea îmbunătățirilor este posibilă măcar parţial folosind Test First, 
această practică nu are în vedere vizibilitatea lor sau timpul de 
lansare pe piață. Spre exemplu, îmbunătățirile nu sunt vizibile 
cât timp nu este specificată o bornă de la care scrierea testelor se 
oprește și implementarea începe. Urmând doar Test First putem fi 
puși în situaţia unor teste care eșuează în mediul de integrare. Mai 
putem vorbi de o vizibilitate a îmbunătăţirilor în acest context? 
Lipsa unor reguli în acest sens ne lasă în incertitudine, făcând 
ambiguu rezultatul efortului de implementare.

În ceea ce privește livrarea JIT, calitatea codului produs 
influenţează momentul lansării pe piață. E lesne de înţeles că o 
implementare pentru care testele eșuează va fi trimisă pentru 
corectare. S-ar putea spune că putem să ne bazăm pe statistică 
pentru a măsura timpul de lansare. Acest lucru este fals pentru că 
în lipsa unor reguli, modul în care se face implementarea prima 
oară nu coincide cu modul în care se implementează corectura 
soluţiei iniţiale. Așadar, nu avem baze pentru a corobora măsu-
rătorile și a recurge la statistică. Să ne aducem aminte că 
Test First cere doar ca testele să fie scrise înaintea imple-
mentării. Nu există nicio regulă privind calitatea codului 
sau modul în care trebuie făcută implementarea.

În contextul de mai sus, o practică superioară Test 
First este Test Driven Development (TDD). Pe lângă dic-
tonul de a scrie testele înaintea implementării, această 
practică umple și lipsurile celei dinainte în materie de 
formalism și calitate a codului. Ea se bazează pe urmă-
toarele patru reguli:

• Se scrie un test care eșuează (implică rularea tutu-
ror testelor);

• Se scrie implementarea care promovează testul 
(implică rularea tuturor testelor);

• Se modifică implementarea pentru eliminarea problemelor 
de mentenanță;

• Se repetă cele de mai sus (implică planificarea scrierii unui 
nou test).

Înainte de a continua, ar trebui să lămuresc de ce, unde alţii 

văd ciclul red-green-refactor, eu văd patru pași. Răspunsul simplu, 
algoritmic este că un ciclu constituie implicit și un pas în orice 
proces: eu doar îl fac vizibil. Cum un articol nu poate cuprinde 
răspunsul mai interesant, mă mărginesc la un indiciu: vorbim 
despre test driven development, despre a croi o cale. Fără un pas în 
care să existe această componentă, nu putem vorbi despre TDD.

Pe lângă beneficiile Test First, această metodologie de a imple-
menta ne oferă și:

• Vizibilitate imediată asupra îmbunătățirilor aduse 
sistemului;

• Posibilitatea de a măsura ciclul de implementare a unei 
cerințe;

• Predictibilitate cu privire la momentul livrării codului în 
producție.

Simplitatea celor patru pași ai TDD este înșelătoare. În spatele 
acestor reguli formulate banal se ascund procese (analiza de cod 
static sau rularea automată a testelor sunt doar două exemple). 
Rezultatele enumerate mai sus nu sunt ușor de obținut și depind 
de foarte multe cerinţe, dar și de foarte mult exerciţiu. Dar doar 
pentru că e greu să ajungem la liman nu schimbă faptul că TDD 
facilitează un proces de îmbunătățire măsurabil.

După cum aminteam, spre deosebire de Test First, TDD trece 
de limitele unei simple practici de implementare a codului spre o 
tehnică de manufactură a soluțiilor software. Se pot aduce destule 
argumente că pentru programatori individuali, dar și în echipe 
mici, TDD este cea mai eficientă metodologie de implementare a 
soluțiilor software. Așadar, TDD se aseamănă cu Gemba Kaizen 
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pentru că ambele sunt procese de producţie. Mai mult de atât, 
ciclul TDD este aproape identic cu ciclul kaizen plan-do-check-
act (PDCA).

Atunci când facem TDD, întotdeauna începem prin a plani-
fica următoarea mutare, următorul test. În acest punct ne uităm 
la aspecte cum ar fi:

• Implementarea unei cerințe funcționale a sistemului;
• Acoperirea unui caz secundar sau a unui fir de execuție 

alternativ;
• Descoperirea și tratarea unor defecte;
• Ajustarea unui test existent;
• Îmbunătățirea unor cerințe de design ale sistemului.

Odată ce reperăm aceste lucruri, documentăm ceea ce am 
găsit prin scrierea unui test. Planificarea se încheie cu rularea 
tuturor testelor și constatarea că noul nostru test eșuează.

Apoi acționăm făcând codul să treacă testul pe care l-am scris 
anterior. Ceea ce este important de remarcat este că faza planifi-
cării reduce această fază la una de execuție, înlăturând în bună 
măsură riscurile de a deveni prea creativi.

A treia fază a ciclului kaizen este cea a verificării. În cazul 
TDD această fază este cea mai ușor de realizat: se rulează din 
nou toate testele. O altă activitate mai subtilă, dar importantă în 
egală măsură este verificarea calității codului scris. Aici ne refe-
rim la verificarea îndeplinirii criteriilor formale de către soluția 
propusă (folosind unelte de analiză statică a codului, de exemplu). 
De asemenea, verificăm adeziunea codului la principii de design 
sănătoase (eliminarea duplicatelor literale și semantice, de exem-
plu). Aceste lucruri ne conferă posibilitatea de a măsura calitatea 
codului pe care-l livrăm în timp real.

În fine, ajungem la cea de-a patra și ultima fază - aceea în 
care luăm act de rezultatele verificării. Această fază este rezervată 
îmbunătățirii în sine, rezolvării problemelor găsite în verificare. 
În contextul TDD, această fază se reduce la a refactoriza codul. 
Pot exista și situaţii mai puţin plăcute, cum ar fi aceea în care tes-
tul nostru trece, însă am introdus defecte semnalate de alte teste 
eșuate. În aceste cazuri reluăm ciclul PDCA pentru a remedia 
aceste aspecte.

Acest din urmă aspect reprezintă o diferență notabilă între 
ciclurile TDD și PDCA: pentru un ciclu TDD pot exista mai 
multe cicluri PDCA. A doua diferență notabilă este că în ciclul 
PDCA ultima fază presupune și îmbunătățiri ale procesului. Spre 
exemplu, aceste îmbunătățiri ar putea însemna introducerea sau 
ajustarea automatizărilor folosite în oricare din cele patru faze.

Astfel, dacă practicând TDD putem acționa previzibil și 
măsurabil asupra codului sursă care reprezintă produsul nostru, 
mergând spre kaizen influențăm și procesele prin care producem 
acel cod. Această din urmă variantă produce cele mai bune rezul-
tate. Notăm și că tranziţia de la TDD la kaizen este una facilă 
datorită multelor similarităţi între cele două procese. Și reciproca 
este valabilă, singura ajustare necesară fiind că un ciclu TDD pre-
supune mai multe cicluri PDCA.

Concluzionând, TDD este un proces care facilitează kaizen 
în special la nivel individual. Practicând TDD, îmbunătăţirile 
devin măsurabile și vizibile, iar timpul de livrare a codului în 
producţie este optimizabil. Adăugând practicii TDD și elemen-
tele kaizen care-i lipsesc, această unealtă devine una dintre cele 
mai puternice pentru îmbunătăţirea performanţelor individuale 
în implementarea software.
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În ultimii ani, cultura organizațională a devenit una dintre principalele preocupări ale lide-
rilor din zilele noastre. Într-o lume în continuă schimbare, în care incertitudinea și lipsa 
de predictibilitate este o constantă a vieții, organizațiile sunt obligate să se transforme 

continuu și să găsească acele mecanisme prin care să continue să câștige avantaje competitive 
pentru a capta atenția și interesul angajaților. 

Impactul culturii organizaționale în 
indicatori precum performanța, satisfacția 
angajaților, inovație este incontestabil astăzi 
(Miron, Erez, & Naheh, 2004). Însă pentru 
a înțelege cu adevărat cum pot fi acestea 
transformate în oportunități e necesar să 
înțelegem cultura în contextul formării aces-
teia, adică ținând cont de etapa de evoluție în 
care se află, specificul de industrie, dinamica  
relațiilor în interiorul și exteriorul companiei 
precum și de acel sistem unic de credințe și 
valori împărtășite ce stau la baza comporta-
mentelor fiecăruia dintre angajați. 

Organizații adaptative 
Într-un studiu despre organizațiile adap-

tative publicat în Wiley System Research and 
Behavioral Science Journal (2019) Linda 
Holbeche vorbește despre câteva aspecte 
esențiale în definirea și dezvoltarea unor ast-
fel de organizații din industria de software 
development.  

În opinia ei, “Organizațiile adaptative” 
trăiesc în metafora “organizația ca sistem viu” 
datorită complexității și a variației de schim-
bare ce trebuie mereu integrată. Pentru a fi 
de succes, astfel de organizații au trecut de la 
structuri organizatorice ierarhice la struc-
turi flexibile atât la nivel de sisteme de lucru 
cât și la nivel de roluri și mindset. Rolurile 
sunt descrise flexibil și mai mult orien-
tate spre integrare, facilitare și își justifică 
existența doar prin valoarea creată pentru 
clienți și îndeplinirea scopului organizațional 

comun. Echipele se formează dinamic în jurul 
unui scop comun. Colaborarea, învățarea 
continuă și comunicarea transparentă sunt 
valori culturale fundamentale. În astfel de 
culturi este valorizată contribuția individu-
ală a fiecăruia, inteligența este considerată 
o valoare colectivă iar generarea de idei noi 
se realizează prin colaborare și diversitate. 
Succesul grupului este mult mai important 
decât succesul individual, iar relațiile inter-
personale sunt bazate pe încredere reciprocă, 
respect și împărtășirea unui sens comun. 

Companiile trebuie sa treacă din para-
digma “gestionarii resurselor” în cea în care 
fiecare angajat este o individualitate ce își 
valorifică potențialul maxim doar în contex-
tul organizațional potrivit.  

Astfel, preocuparea trebuie să treacă  de 
la managementul de sisteme la înțelegerea 
profundă a factorului uman. Conversații 
autentice cu mult mai mult sens, dialogul 
între diferitele structuri de organizație tre-
buie să constituie o practică nu doar pentru 
a facilita generarea de noi soluții creative cât 
și pentru a crea sentimentul de apartenență 
la comunitate prin împărtășirea unui scop 
comun. Încurajarea unui mediu propice 
colaborării în care ego-urile sunt penalizate,  
începe în momentul în care fiecare înțelege că 
e prezent pentru a “servi” și nu a fi “servit”. 

Discuțiile despre fond și nu formă, pasiu-
nea pentru domeniul de activitate sunt factori 
ce fac diferența între o performanță mediocră 

Cultura Organizațională – Puterea unei 

abordări autentice centrate pe oameni
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și una excepțională.  Deciziile, găsirea de soluții și responsabili-
tatea implementării revine grupurilor și este distribuită la nivelul 
întregii organizații. Era CEO-ului “eroic” este treptat înlocuită de 
grupuri dinamice, “self managed teams”  ce funcționează auto-
nom îndeplinind sarcini și asumând  responsabilități pe măsură 
ce acestea apar. (Laloux, 2014)

Leadershipul - O nouă provocare 
Rolul moderator al liderilor în această nouă paradigmă trece 

din control și coordonare în integrarea și facilitarea unei dinamici 
de grup bazată pe libertate și responsabilitate. 

Provocarea majoră aici, însă, constă  în capacitatea liderilor de 
a se lupta cu nevoia (interioară) personală de control. De câte ori 
apare o situație problematică, tendința naturală este de impune o 
nouă regulă și de crea un nou nivel de supervizare. Dar aceasta 
este o  practică ce limitează capacitatea de găsire de noi soluții și 
asumarea unei responsabilități comune. 

Pentru a depăși această limitare e nevoie de adoptarea unui 
nou mindset și dezvoltarea unor noi competențe de leadership.  

Prioritățile  liderilor în contextul schimbării trebuie să treacă 
de la a măsura și monitoriza la ,mai degrabă, a adresa întrebări 
fundamentale legate de “Ce” și nu de “Cum”: 

• “Care este întrebarea corectă și semnificativă la care trebuie 
să răspundem pentru a rezolva o situație?” 

• “Sunt implicați în răspuns cei mai potriviți angajați?” 
• “Există implicarea din partea tuturor?” 

În aceste contexte, liderii organizațiilor trec în umbră și 
trebuie să își dezvolte noi abilități de leadership prin care să îi 
inspire și încurajeze pe ceilalți să se autodepășească.  În cartea lui 
“Leading From Behind”, Dr. Marshall Goldsmith expune câteva 
practici de leadership menite să încurajeze puterea exemplului 
personal, să reducă anxietatea și să construiască curajul la nivel de 
echipă: creșterea coeziunii echipei, încurajarea spre autodepășire, 
cultivarea încrederii, recunoașterea și folosirea acelor părți nega-
tive în folosul echipei mai mult decât să găsească ţapi ispășitori, 
generarea de conversaţii curajoase despre “adevăr”, feedback / 
feedforwardul. 

Încurajarea unor astfel de practici la nivel de organizație 

creează un climat de siguranță psihologică în care fiecare angajat 
își poate valorifica potențialul maxim.  Pentru realizarea acestui 
deziderat liderii de azi trebuie să demonstreze cu consecvență 
un sistem solid de valori etice precum integritate, sinceritate și 
să comunice clar așteptările și regulile jocului. Într-un mediu de 
siguranță și încredere, apartenență și acceptare fiecare își poate 
valorifica ideile, devine mai creativ și se simte încurajat să se 
autodepășească.  

Deschiderea spre nou și învățare, încurajarea asumării unor 
riscuri moderate se pot realiza mult mai ușor într-un astfel de 
climat. Acceptarea erorilor și a eșecului sunt transformate în 
oportunități de învățare. Abilități de leadership precum modes-
tia, curajul, încrederea, onestitatea, franchețea, vulnerabilitatea 
și autenticitatea  influențează asumarea moderata a riscului și 
învățarea colectivă. În literatură, acestea sunt asociate cu mai 
multe stiluri pozitive de leadership precum: “empowering leaders-
hip, participative leadership, and servant leadership” (Conger & 
Kanungo, 1988; Somech, 2003; Van Dierendonck, 2011)

• Sarin and McDermott (2003) demonstrează relația din-
tre comportamentele liderilor precum:  implicarea în decizie, 
transmiterea unor obiective de echipă clare și eficiența proce-
sului de învățare.  

• Înțelegerea complexității modelelor mentale în corelație cu 
performanța, inovația și învățarea sunt azi subiect de maxim 
interes în cercetările psihologiei organizaționale. 

Dimensiuni și modele de cultură 
Într-un studiu publicat în  Harvard Business Review, The 

Leader’s Guide to Corporate Culture
 Boris Groysberg identifica din perspectiva dimensiunilor de 

cultură organizațională un model cuprinzător pentru a determina 
atributele cheie ale unei culturii în corelație cu stilurile individu-
ale de leadership. 

Opt caracteristici apar atunci când mapăm culturile de-a lun-
gul a două dimensiuni: modul în care oamenii interacționează 
(independența de interdependență) și răspunsul lor la schimbare 
(flexibilitate la stabilitate).

Astăzi, din ce în ce mai multe organizații sunt orientate spre 
învățare și manifestă un real  interes pentru angajați. Mediile de 
lucru se bazează pe colaborare, iar oamenii se ajută și se sprijină 

Cultura Organizațională – Puterea unei abordări autentice centrate pe oameni
HR
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reciproc în atingerea obiectivelor comune. Evoluția, creativitatea  
și învățarea se realizează prin explorare, expansivitate și transfer 
de cunoștințe. 

Un gând de final
Culturile adaptative se bazează fundamental pe colaborarea 

dintre membrii echipei și pe capacitatea acestora de a face față 
incertitudinii. De cele mai multe ori, acesta este un proces anevo-
ios și greu din cauza factorilor personali ce intervin în contextul 
muncii,  dar extrem de provocator pentru un lider. 

Pentru aceea dintre noi care ne dorim să influențăm o astfel 
de cultură, e important să înțelegem că rolul nostru e undeva în 
spate, ca facilitator pentru ca alții să poată să evolueze. Dorința de 
a oferi și de a fi în serviciul celorlalți, onestitatea și autenticitatea 
ne vor ajuta să ne atingem scopul comun ca echipă, organizație. 
Ego-ul nu ne ajută,  important e să învățăm să construim relații 
de calitate și să ne amintim constant că a oferi încredere e esențial 
pentru a exprima valoarea potențialului nostru. 
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O echipă performantă are nevoie 

de viziune

management

Sintagma cultură organizațională este din ce în ce mai vehiculată în sfera ocupațiilor 
noastre. De ce? Pentru că dă formă organizației pe care vrei să o construiești sau 
în care lucrezi. Cultură organizațională sau altfel spus “ cum facem lucrurile să 

meargă în organizația noastră” influențează în mod negativ sau pozitiv comportamen-
tele angajaților. De cele mai multe ori, angajații sau cei care își doresc să facă parte din 
organizații precum Google sau Apple, sunt loiali lor. Dacă vorbim din perspectiva culturii 
organizaționale - oamenii care împărtășesc aceleași valori, idei, tradiții pe care firma 
vrea să le promoveze, ei devin devotați acesteia. Nimeni nu semnează un contract de 
respectare a valorilor firmei, ci indirect și informal acestea sunt urmate sau nu. Cum 
afirmam mai sus, cultura organizațională promovată în firmă, este direct proporțională 
cu acel comportament negativ sau pozitiv. Dacă liderul firmei și liderul departamentului, 
al echipei ajung să promoveze cu succes valorile, viziunea echipei - aceștia creionează cu 
succes un viitor prosper atât echipei cât și firmei. Pe de o parte, echipa simte că aparține 
unui grup, unei entități care are un  impact în societate, iar pe de altă parte, firma își atinge 
obiectivele stabilite.

Vorbeam în titlul despre echipe, 
performanță și viziune. Acestea sunt core-
late cu termenul de cultură organizațională. 
Dacă tu în calitate de lider, îți vezi echipa 
mai mult decât un grup de oameni care îți 
furnizează la final de lună un proiect sau 
produs, vei dori să ai și o viziune pentru 
echipă.

Ce înseamnă viziune? Raportat la 
echipă, viziunea e transpusă în scopurile 

pe care vrei ca aceasta să le atingă. Definiți 
împreună cum vreți ca echipa să fie văzută 
de către clienți, parteneri sau de corporația 
ca întreg. (Atenție, nu vorbesc despre o 
separare a echipelor din cadrul companiei, 
ci mai mult despre o granulare a viziu-
nii firmei.) Apoi, vorbiți cu echipa despre 
regulile, valorile pe care le veți respectă 
în cadrul echipei, pentru o “conviețuire” 
prosperă. La ce mai ajută stabilirea viziunii 
în echipă? Membrii acesteia vor putea lua 
decizii rapid și încrederea va crește consi-
derabil. Altfel spus, prima cărămidă pentru 
ca echipa ta să devină performantă.

În strânsă legătură este necesitatea 
construirii unei identități al echipei, mani-
festată prin numele acesteia, clientul pentru 
care lucrează, industria din care face parte 
produsul și orice alt detaliu care poate 
fi atașat la identitate. La ce ne folosește 

Valeria Chiriac
chiriac.valeria@gmail.com

Scrum Master 
@ Zenitech
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această identitate? Va crește cu siguranță, loialitatea membrilor 
din echipă și aceștia vor fi deschiși să se susțină reciproc. Mai 
mult decât atât, când această identitate este bine impregnată în 
ADN-ul echipei, fii sigur/ă că poți porni la drum cu încredere cu 
acea echipă. Sunt puține șanse să se destrame la prima/ a doua 
provocare de proiect. Despre aceasta ne vorbește și Simon Sinek 
în cartea să “ Descoperă propriul De ce?”. Acesta explică impor-
tantă articulării De ce-ului echipei, din același motiv pentru care 
și organizația are un De Ce - “ pentru că oferă oamenilor senti-
mentul de identitate și apartenență. Mai mult decât atât, îi ajută 
să înțeleagă impactul pe care îl are contribuția grupului față de 
viziunea largă a organizației.”

Consider utilă, trecerea în revistă a celorlalte cinci caracteris-
tici de bază pentru ca echipa să fie una performantă. Veți vedea, 
la final, că majoritatea dintre aceste caracteristici sunt legate de 
ideea din viziunea echipei/elementelor impregnate din cultură 
organizațională. Așadar:

• O echipă performantă are membri deschiși să își organizeze 
activitățile pe cont propriu. (Vorbim despre termenul de self-
organized team).

• Aceasta este responsabilă să ia decizii. Și cum am menționat 
mai sus, creionarea viziunii, acceptarea acesteia de către fiecare 
membru din echipa, ajută la luarea de decizii bune într-un timp 
considerabil mai scurt.

• Au încredere că pot rezolva orice problemă și nu se resem-
nează la prima provocare.

• Aceștia sunt devotați succesului echipei.
• Membrii echipei sunt motivați și conduși de încredere, în 

loc să aibă frici și supărări.

Fiecare dintre noi suntem conduși de nevoia de a ne fi clar ce 
vrem să facem, încotro ne îndreptăm și cum putem să obținem 
acele obiective. De aceea, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul 
la început de an își stabilește rezoluții, obiective și își planifică 
activități. Nevoia de a face lucruri cu semnificație și impact este 
motorul motivației noastre. Dacă la bază suntem așa, de ce am 
neglija să facem vizibilă și clară viziunea echipei?
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interviu

IT-ul în educația copiilor,

interviu cu Noel King

Ovidiu Mățan: Sunteți co-fondatorul conferinței Coolest Projects, cea mai mare 
conferință de scris cod pentru copii. Ce v-a motivat să începeți acest eveniment?

Noel King: Motivația principală a venit din provocările din educație despre care vor-
besc experții, anume lipsa experienței practice pentru copii. Prin urmare, ei au probleme 
la universitate, de unde și procentul mare de abandon. Ideea e să reușim să creăm un 
mediu gratuit și prietenos unde copiii din toată lumea să poată participa. Totuși, partea 
de predare este doar un aspect al problemei. Deoarece predăm la nivel global, trebuie 
să realizăm un ecosistem pentru acest lucru. Am vrut ca acești copiii să învețe local, să 
creeze ceva nou, ca apoi să ne inspire la nivel global.

Câți participanți ați avut în primul an?
Noel King: Am avut aproximativ 19 

proiecte și 100 de participanți în Dublin. 
Apoi, am crescut foarte repede, iar peste 
4 ani am avut 600 de proiecte și 12000 de 
participanți. Acum avem conferințe în 
Dublin, SUA, Marea Britanie, cu ajutorul 
fundației Raspberry Pi.

Care a fost cel mai interesant proiect pe 
care l-ați văzut anul trecut?

Noel King: Unul dintre cele mai plă-
cute aspecte când predai copiilor este faptul 
că ei doresc să rezolve probleme sociale. 
Copiii vor să ajute persoanele în vârstă sau 
cu demență. Unul din cele mai interesante 
proiecte a fost de la o fetiță din Turcia-
Istanbul care a creat un ghid electronic 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere. 
La 12 ani a creat un sistem cam de 1/2m, cu 
toate electronicele încorporate, cu senzori 
și canale de comunicare cu persoana cu 
deficiențe de vedere. Sistemul a funcționat 
cap-coadă. Să vezi un copil care nu doar a 
învățat să programeze, ci și să construiască 
o soluție, este ceva de admirat ce îi poate 
inspira pe ceilalți.

Copiii din Dublin sau Irlanda învață 
programare la școală sau de unii singuri?

Noel King: Programarea a fost intro-
dusă acum 12 luni în învățământul de masă. 
În afara sistemului de masă (precum în 
contexte CoderDojo), provocarea este de a 
face procesul de învățare amuzant prin rea-
lizarea de jocuri. Cred că economiile care 
includ programarea atât în învățământul de 
masă, cât și în școli de tip CoderDojo vor fi 
cele care vor excela. Economiile care se vor 
baza doar pe educația de masă nu vor avea 
creativitatea necesară pentru acest tip de 
muncă. La 12 sau 13 ani, educația de masa 
poate fi intimidantă, dar, dacă predarea 
presupune creativitate și puțină distracție, 
procesul de învățare devine mai plăcut. 

Care este cea mai bună vârstă pentru a 
începe programare?

Noel King: Am predat chiar și copii-
lor ce nu aveau mai mult de 6 – 7 ani, dar 
programarea poate fi destul de complexă la 
acea vârstă. Cred că vârsta de 10 ani este 
mai potrivită pentru a începe. Copiii pot 
citi, scrie și tasta la această vârstă, iar mate-
matica lor este la un nivel mai avansat. 

Ovidiu Măţan
ovidiu.matan@todaysoftmag.com

Editor-in-chief 
@ Today Software Magazine
Organizator
@ IT Days & The Developers
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Cum îi determinați pe copii să iubească programarea?
Noel King: Copiii iubesc programarea. Cea mai ușoară cale de 

a-i face să o iubească și mai mult este să îi ascultăm pe copii mai 
mult și să vedem ce își doresc. Copiii spun mereu că vor să învețe 
să creeze jocuri. Deci, creăm jocuri și le arătăm ce sunt variabilele, 
obiectele, buclele, metodele. Când vezi cum funcționează recursi-
vitatea pe viu, de exemplu, ți-o amintești mai bine. Știu că există o 
comunitate CoderDojo în România, iar eu o voi încuraja la Cluj.

Sunteți un asociat al companieie BoatyardX. Ce faceți în Cluj?
Noel King: BoatyardX aduce companii și soluții la Cluj. 

Echipa de ingineri de aici lucrează pe multe proiecte, de la pro-
duse inovative la Machine Learning. Personalitatea românilor e 
extraordinară, precum a irlandezilor, deci ne înțelegem foarte 
bine.

Ce ne puteți spune despre proiectele desfășurate la BoatyardX?
Noel King: Avem trei proiecte și produse majore la care 

lucrăm la Cluj. Una este o aplicație de freelancing în cloud. Avem 
o altă soluție pentru industria călătoriilor. A treia componentă 
este producerea de software customizat pentru unii dintre cei mai 
mari clienți din lume.

Noel King - cofondatorul conferinței Coolest Projects și CTO @ BoatyardX
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Un produs poate fi orice. De la o aplicație pentru mobil, la o carte, o petrecere sau chiar o persoană. Putem așadar să privim 
evoluția unei persoane în același mod în care privim evoluția unui oricare alt produs. Poate că sună distant și impersonal, 
dar este exact ceea ce avem nevoie pentru atinge un nivel cât mai înalt de obiectivism. Mai ales atunci când este vorba despre 

propria persoană. Iar când vorbesc despre evoluție, mă refer aici îndeosebi la un caz specific, și anume la reorientarea profesională.
Mulți dintre noi ne-am gândit la un moment dat sau altul să schimbăm macazul. Dar în ce direcție? Cum? Într-un astfel de 

moment de răscruce, este extrem de dificil să stăpânești pe deplin situația, de la emoții la idei, de la vise la acțiune.

Design think your way across
Cum am putea să ne validăm nouă înșine faptul că nevoia 

pe care o simțim este una reală? Cum am putea să ne asigurăm 
că, în ipoteza în care ne satisfacem acea nevoie, viața ni se va 
schimba așa după cum ne dorim sau cum ne imaginăm? Ce ne 
stă în putință pentru a crește șansele de reușită cu privire la acest 
demers?

Pașii care urmează își au originea într-un procedeu de lucru 
bine cunoscut, numit design thinking. Este o modalitate eficientă 
de a aborda astfel de situații și are aplicabilitate într-un spectru 
extrem de larg.

Începem astfel cu un proces riguros de introspecție. Ne 
punem întrebări și ne răspundem onest. Ne luăm conștiincios 
notițe. Încercăm să ne înțelegem pe noi înșine, să ne înțelegem 
nemulțumirile, disconfortul, însă toate acestea fără a arunca nici 
cea mai mică umbră de vinovăție asupra propriei persoane sau 
a altcuiva. 

Scopul nu este să arătăm cu degetul sau să găsim vinovați. 
Scopul este acela de a lăsa emoțiile să curgă și de a scoate la 
suprafață acele aspecte care ne macină, care nu ne dau pace și pe 
care adeseori le-am îngropat voit de-a lungul timpului.

De la introspecție la inventarul ideilor valide
Dacă am fost cinstiți cu noi înșine în etapa anterioară, avem 

material de lucru pentru cea care urmează. Luăm notițele care au 
rezultat în urma introspecției, fiecare cuvânt, fiecare emoție, fie-
care punct nevralgic pe care l-am identificat și formulăm o serie 
de idei concrete și coerente, pe care să le putem folosi drept punct 
de plecare pentru ceea ce va urma.

Da, este un proces etapizat, menit să ne ajute să ne concen-
trăm pe ceea ce este important în fiecare etapă. Facem astfel 
puțină ordine în haosul pe care îl pot genera propriile trăiri care 
năvălesc în neștire, într-o ordine nu neapărat constructivă.

Myth buster: nu există multitasking. Creierul nostru este 
într-adevăr capabil să efectueze foarte multe procese cu o viteză 
uluitoare, dar secvențial. Adicătelea pe rând. Acest proces etapi-
zat ne ajută, așadar, să ne maximizăm eficiența.

Generarea de idei presupune libertate și curaj
Să trecem la etapa următoare, cea de-a treia. Acum nu ne 

mai gândim la ce 
ne doare, sau de ce. 
Ne-am gândit deja 
la asta și avem la 
dispoziție chiar și 
o serie de afirmații 
elocvente în acest 
sens.

Acum este tim-
pul să generăm idei.

Fiți nebuni, fiți radicali, fiți visători, fiți liberi! Ce vă oprește, 
foaia albă de hârtie pe care o aveți în fața ochilor? Ce vă împie-
dică, privirea critică a propriilor cuvinte înșirate pe o coală? Nu 
vă îngrijorați cu privire la elocvență sau viabilitate, puneți-vă fil-
trele rațiunii pe pauză. 

Aici sunteți doar voi, cu voi înșivă și cu alter ego-ul vostru. 
Este așadar de o importanță vitală ca “împreună” să înșirați pe 
hârtie cât mai multe idei. Ne vom ocupa mai târziu de trierea 
acestora.

Etapa a patra. Jocuri de rol. Prototipul noului “eu”.
Luăm noianul de idei fanteziste aruncate nonșalant pe masă 

și începem să le cernem. 
Pentru asta trebuie să ne reactivăm filtrele rațiunii. Ne sta-

bilim unele criterii de sortare pentru a fi echidistanți în proces, 
cernem și tot cernem până rămânem cu una. O singură idee 
demnă de pus în practică. Asta nu înseamnă că cele de pe locul 
doi sau trei sunt nedemne, ci înseamnă pur și simplu că aceasta 
este ideea pe care am vrea să mergem înainte la momentul de față. 

Dacă pe viitor condițiile se vor schimba, poate că ideea de pe 
locul 5 se va dovedi a fi cea mai potrivită. Dar să revenim. Avem 
așadar o idee, pe care trebuie cumva să o aducem în tangență cu 
realitatea. Nu mergem încă să ne depunem candidatura nicăieri, 

Eu, Produsul. 

Cum te poți reconstrui profesional 
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dar trebuie să ne imaginăm cum ar decurge următoarele etape.
Luăm așadar acea idee 

foarte în serios, îi explorăm 
toate laturile, toate perspecti-
vele, încercăm să ne imaginăm 
“cum ar fi dacă...”. Ne docu-
mentăm conștiincios, pentru a 
înțelege ce ar presupune această 
schimbare. Încercăm să ne imaginăm cum ar decurge lucrurile 
dacă ideea noastră ar deveni realitate. Și facem toate acestea în 
condițiile în care am eliminat în prealabil toate, sau cât putem de 
multe dintre barierele auto-impuse de-a lungul timpului. “Dar 
eu nu știu...”, “eu nu pot…”, “sunt prea bătrân(ă)...”, și tot așa mai 
departe.

Sunt de-ajutor aici, pe lângă documentarea propriu-zisă: 
discuțiile cu prietenii, discuțiile cu oameni care ocupă deja sau 
au ocupat cândva un astfel de rol, participarea la cursuri și semi-
narii, la un interviu de test, practic orice sursă de informare este 
vitală în această etapă. Trebuie să aflăm cât mai multe, să cântărim 
validitatea informațiilor acumulate și să le trecem prin filtrul pro-
priu al rațiunii, astfel încât să putem diminua într-o cât mai mare 
măsură subiectivismul care înconjoară ideile cu care am intrat 
în contact.

Daca am reușit să parcurgem toate aceste etape și avem un 
sentiment de mulțumire, de încredere și entuziasm vis-a-vis de 
direcția în care ne îndreptăm, putem păși cutezători către etapa 
de testare. Acum vom afla dacă ideea pe care am cernut-o și am 
hrănit-o merită să fie susținută în continuare, sau dacă mai bine 
ne întoarcem înapoi la lista de idei și o atacăm pe următoarea. Da, 
trebuie să fim pregătiți pentru un potențial eșec. Sau mai multe. 

Cum testăm? În viața reală. 
Căutăm oportunități, ne depunem 

candidatura, mergem la interviuri. În 
această etapă primim feedback. Aflăm 
ce se caută, ce se cere, cum și pentru 
ce. Și nu uitați, vă rog, un interviu este 
despre cunoaștere reciprocă. 

Potențialul angajator vrea să vă 
cunoască, dar și noi trebuie în egală măsură să aflăm în mod 

direct cât mai multe despre potențialul angajator și despre rolul 
pentru care candidăm, pentru că mai ales în cazul meseriilor care 
nu sunt de prea multă vreme pe piață, diferențele sunt foarte mari 
de la o companie la alta în ceea ce privește fișa postului, așteptările 
și realitatea rolurilor.

Batem palma? Excelent! Nu batem palma? La fel de bine, cu 
condiția să fi primit feedback și să fi înțeles ceva din experiența 
asta, astfel încât cu următoarea ocazie să fim nițel mai bine 
pregătiți, mai înțelepți și implicit cu șanse mai mari de reușită.

Evoluția personală este un proces continuu.
În timp vom ajunge să (ne) evaluăm din nou. Ne vom 

reîntoarce astfel, inevita-
bil, la prima etapă, cea de 
introspecție. Dar pentru ca 
momentul acela să inter-
vină din nou în viața noastră 
după un interval decent de 
timp, trebuie să abordăm cu 
seriozitate procesul descris 
anterior. 

Așa încât să putem vorbi despre o evoluție, nu despre o 
migrație nesănătoasă menită doar să adauge mai multe rânduri 
în CV. Succes și mult spor în fabricarea noului ”eu”!

Andrei Adam
andrei.adam@3pillarglobal.com

Product Manager @ 3Pillar Global
Trainer @ SPOR
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Tehnologie pentru trup, minte și … suflet?

  Același psiholog susținea în cartea sa, Psihologia evoluției 
posibile a omului, că evoluția însăși (a omului) este condiționată 
de cunoașterea de sine. Deja tehnologii moderne avansate ne 
ajută să înțelegem mult mai bine cum funcționează organismul 
uman, găsindu-și o aplicabilitate deosebită în medicină și contri-
buind la lupta constantă a omului împotriva unor boli dintre cele 
mai grave.  Există, de asemenea, numeroase tehnologii menite 
să reducă sau să suplinească efortul fizic al omului, necesar în 
agricultură sau în diverse industrii constructoare. Prin urmare, 
în zilele noastre, tehnologia ajunge astfel să prelungească vieți sau 
chiar să le salveze.

  Numai că oamenii sunt ființe “pluridimensionale”, pentru 
care protejarea, îngrijirea și tratarea trupului nu sunt suficiente. 
În trupul ajutat și tratat de tehnologie funcționează o minte și 
sălășluiește un suflet. De aceea, starea de bine sau de confort psi-
hic și fizic survine doar într-o “zonă de compromis”, a coeziunii 
între cele trei dimensiuni fundamentale ale ființei umane: trup, 
minte și suflet. Luând notă de permanentele căutări ce vizează sta-
rea de bine a omului, psihologul german William Stern lansa, încă 
din anul 1903, termenul de “psihotehnologie” pentru a desemna 
ansamblul tehnologiilor psihologice menite să îmbunătățească 
viața oamenilor prin modificarea unor comportamente și acțiuni 
ale acestora. Cu toate că oficializarea ca domeniu științific a psi-
hotehnologiei este relativ recentă, folosirea metodelor de influență 
asupra conștiinței fie cu scopul de a însănătoși, fie cu scopul de 
a manipula, este practicată conștient sau inconștient de-a lungul 
evoluției umanității. Ajunsă în zilele noastre, umanitatea se con-
fruntă cu o situație inedită: viața omului se împletește în aproape 
toate nivelele sale de manifestare cu sfera tehnologiei. În acest 
context particular, stabilirea echilibrului dintre minte, suflet și 

trup devine din ce în ce mai problematică. Nu întâmplător, peste 
90% dintre oameni (conform psihologilor) trăiesc complet dife-
rit față de modul în care și-ar dori să trăiască, cu sau fără apel 
la tehnologie. De aici, apelul din ce în ce mai frecvent al omu-
lui modern de a valorifica avantajele pe care le oferă tehnicile 
psihotehnologiei. 

  Explozia tehnologică la care asistăm se manifestă în paralel 
cu o accentuare a reconsiderării întregului ansamblu de principii 
morale, până nu demult general valabile, în favoarea învestirii 
cu valoare de absolut a propriei judecăți personale. Ca atare, 
totul devine contestabil: moralitatea este eminamente relativă; 
nu există bine sau rău absolut, iar respectarea de reguli este o 
chestiune ce ține mai degrabă de acordul cu opiniile personale, 
individuale și nu cu binele unei societăți percepute în ansamblul 
ei. Pe fondul unei exacerbări individualiste încurajate și promo-
vate la toate palierele societății, principiile etice și cele ce țin de 
sfera spirituală, ajung să fie percepute ca nerelevante sau chiar 
opresive. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie noile 
generații, crescute sub semnul tehnologiei și care, din punct de 
vedere sociologic, reprezintă un caz unic în istorie. În ciuda fap-
tului că aceste generații au beneficiat, prezumtiv, de cea mai bună 
educație posibilă în raport cu cele anterioare, sociologic exami-
nate, acestea se confruntă, însă, cu o criză a dimensiunii morale 
și spirituale, cauzată și de contestarea tuturor regulilor.      

Odată despovărați de principii și de repere, nevoia de a căuta 
niște cadre în funcție de care să-și ordoneze cât de cât viața se 
configurează la un nivel mai mult sau mai puțin conștient. 
Conform părerii reputatului psiholog canadian Jordan Peterson, 
“traiul sub semnul acestor contradicții îi face pe tineri să fie 
dezorientați și nesiguri, lipsiți de direcție în viață și văduviți de o 

Renumitul psiholog de origine rusă Peter D. Ouspensky spunea, în cadrul unei conferințe susținute la Londra, în anul 1934, că: 
“omul a inventat multe mașinării și a realizat repede că o mașinărie complicată presupune, uneori, ani întregi de studiu atent, înainte 
de a fi utilizată sau controlată. Cu toate acestea, omul nu reușește să aplice această înțelegere și asupra sa, deși el însuși reprezintă 
o <<mașinărie>> mult mai complicată decât oricare dintre mașinăriile pe care le-a inventat până acum” [1]. Așadar, dacă omul ar 
învesti aceeași atenție și migală în cercetarea propriilor mecanisme sufletești, ca aceea pe care o dedică domeniului tehnologic, șansa 
ființei umane de a se cunoaște mai bine și de a-și conștientiza propria unicitate ar fi mult mai ridicată. 
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serie de bogății existențiale despre care nici nu mai au ocazia să 
afle.” [3] Excesiva expunere la interacțiunea cu tehnologia oferă, 
de cele mai multe ori, refugiul într-o altă realitate, în care nu tre-
buie să te confrunți cu propriul sine, atins de sentimentul derutei. 
Mulți dintre noi, tineri și bătrâni, recurgem la tehnologie, pentru 
a trăi experiența unui fals confort psihic. În acest sens, dintr-o 
expresie a frumuseții și superiorității gândirii umane, tehnologia 
se metamorfozează într-un instrument care îi răpește omului plă-
cerea de a gândi și de a problematiza.  

Pe de altă parte, însă, este deja de notorietate faptul că adap-
tarea la tehnologie nu este la fel de facilă pentru toți oamenii. 
De aceea se ridică tot mai frecvent o întrebare legată de modul 
în care va “trata” societatea viitorului persoanele cu capacități 
reduse de a se adapta la noile tehnologii. Într-un astfel de context 
își face apariția “psihoteconomia”, un subdomeniu al psihologiei, 
care studiază factorii ce influențează oboseala muncitorilor în 
timpul exercitării meseriei, dar și capacitatea unei persoane de a 
se adapta la noile tehnologii. Este un alt termen de care vom auzi 
din ce în ce mai des. Alegerea profesiilor pentru oamenii viito-
rului se va face așadar, din ce în ce mai des, cu apel la elemente 
de cunoaștere din sfera psihoteconomiei, iar acolo unde acestea 
nu vor fi suficiente pentru a face alegeri eficiente, va interveni 
– cel mai probabil – psihiatria socială. Sub influența procesului 
digitalizării, psihiatria socială poate să cunoască un “avânt” fără 
precedent, căci fără o formare și adaptare socială rapidă și efi-
cientă a omului la realitățile noii societăți digitalizate, procesele 
ireversibile de deprofesionalizare forțată vor fi tot mai numeroase 
și mai deprimante pentru mari mase de oameni.

Umanitatea se află așadar într-o etapă extrem de intere-
santă a dezvoltării sale. Filozoful francez Jacques Ellul identifică, 
încă din anul 1954, în cadrul lucrării sale de căpătâi, intitulată 
“La Technique” nu mai puțin de cinci etape ale metamorfozei 
societății tehnologizate: automatismul, autodezvoltarea, monis-
mul, universalismul respectiv autonomia [5]. Automatismul este 
etapa caracterizată de faptul că societatea se străduiește să elimine 
metodele ineficiente, rămânând una dominantă, care generează 
eficienţa maximă. Autodezvoltarea este etapa în care are loc 
generarea automată a unor inovaţii tehnologice. Monismul este 
caracterizat prin faptul că tehnologia nu este particularizată, ea 
devenind o realitate integratoare într-un sistem constituit ca o 
reţea. În universalism, atât din punct de vedere spaţial, prin glo-
balizare, cât și calitativ, realitatea vieţii este subordonată eficienţei 
tehnice manifestate în sistemul reticular, iar în etapa de autono-
mie, tehnologia ajunge să domine toate aspectele vieții. La această 
fază, în opinia autorului, nu se mai poate vorbi de un control al 
factorilor economici, sociali, politici sau religioși asupra tehnolo-
giei [5]. Deși nu putem indica cu foarte mare siguranță etapa în 
care societatea noastră a ajuns, putem lesne constata că vizionarul 
filozof francez avea dreptate. Ne îndreptăm, cu pași repezi, către 
o societate puternic tehnologizată, în care trebuie regândit rolul 
omului însuși în raport cu tehnologia.

Un lucru rămâne cert: există și vor exista domenii în care 
automatizarea nu va putea substitui creativitatea și sensibilitatea 
ființei umane. Aceste domenii țin de inteligența creativă (con-
cepte, poezie, muzică, artă etc.), inteligența socială (negociere / 
influențare, îngrijire medicală) sau de producția de bunuri lucrate 
manual (agricultură; obiecte unicat: haine, sticlărie, olărit etc.). 
Nu în ultimul rând, între aceste domenii trebuie să includem și 
educația, confirmând spusele lui Bill Gates, care remarca faptul 
că: “tehnologia trebuie să rămână doar un instrument pus în slujba 
oamenilor. În ceea ce privește efortul de a face copiii să lucreze 

împreună și de a-i motiva, profesorul va rămâne pentru totdeauna 
cel mai important element” [6]. 

Dincolo de aceste certitudini, e foarte important să avem grijă 
ca multitudinea de beneficii oferite de către tehnologie să nu se 
transforme într-o serie de neajunsuri care să lezeze, în fapt, dem-
nitatea ființei umane.  
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HR

Libertatea și formele ei în cultura 

organizațională

De multe ori, angajații cu potențial 
valoros aleg anumite firme fiind atrași de 
cultura organizațională a acestora. Fie 
ajung la aceste firme în urma unor reco-
mandări ale unor foști sau actuali angajați 
care duc mai departe povestea și viziunea 
firmei, fie, odată ajunși la interviu, încep 
să cunoască misiunea, valorile organizației 
și lucrurile în care aceasta crede. Aceste 
lucruri pot fi pentru mulți dintre candidați 
factori de decizie importanți, în slujba 
cărora sunt dispuși să își pună energia și 
creativitatea, motivația. 

Una din culturile organizaționale din 
ce în ce mai promovate este cea bazată pe 
libertate - o libertate care implică și atrage 
responsabilizarea tuturor, de la manager la 
angajați. O bună definiție a libertății în con-
textul culturii organizaționale, formulată 
de Brian M. Carney și Isaac Getz, în cartea 
Freedom, Inc., pornește de la analogia cu 
“libertatea ordonată” preluată din filosofie 
politică: “formă de organizare bazată pe un 
nivel ridicat de disciplină. Autodisciplină, 
de fapt. Iar principalul element de discipli-
nare este viziunea comună și dorința de a 
obține performanțe de talie mondială.” În 
cartea lor, autorii oferă câteva exemple des-
pre cum libertatea este asumată și de, sau 
în primul rând de către manager, invitând 
la asumarea acesteia și de către angajați. 

Capitolul Libertatea nu înseamnă anarhie, 
începe cu un fragment edificator în acest 
sens: “Eu o să fiu plecat opt luni... Dacă 
simți că este extrem de important să iei 
legătura cu mine și că trebuie să mă implic 
în problema ta, vreau să te duci să te întinzi. 
Când senzația dispare, vreau să te ridici, 
să rezolvi problema, apoi să-mi trimiți 
un e-mail în care să îmi explici soluția.” 
Încurajarea angajaților de a găsi singuri 
răspunsuri în zonele de care sunt responsa-
bili și acordarea creditului pentru deciziile 
luate în zona în care sunt specialiști, este 
un astfel de exemplu. Ei sunt provocați 
la libertate și implicit responsabilizare. 
“Libertatea poate fi înspăimântătoare, 
însă e plăcut să te bucuri de ea.” În aceeași 
ordine de idei, autorii lucrării susțin că 
asumarea unei astfel de libertăți în cultura 
organizațională, presupune aplicarea ei fără 
excepții - “libertatea și încrederea nu pot fi 
acordate doar parțial”.

Un rol deosebit în implementarea 
și traducerea libertății în practică îl are 
managerul sau liderul eliberator, cum este 
numit de Carney & Getz. Una din cele mai 
importante sarcini ale unui lider eliberator 
devine astfel “crearea unui mediu în care 
oamenii să aibă libertatea de a lua decizii 
și să se asigure că aceștia înțeleg viziu-
nea, sunt implicați emoțional în aceasta și 

Cultura organizațională este un element de bază în promovarea și dezvoltarea 
inovației. Pentru că știm că libertatea integrată în tema culturii organizaționale 
funcționează și aduce beneficii, în rândurile următoare, trecem în revistă câteva 

dintre pârghiile care o construiesc din interiorul organizației.
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au drept țel transformarea viziunii în realitate. […] Pentru un 
lider eliberator, sarcina de a-i convinge pe angajați să se implice 
emoțional în viziunea companiei este una pe termen lung, poate 
chiar fără sfârșit. […] oamenii doresc și se implică emoțional mai 
ușor în vise mărețe decât în țeluri banale.”

Nivelul de implicare al angajaților dă contur culturii 
organizaționale, prin acțiunile și dedicarea lor, misiunea și valorile 
organizației sunt transpuse în realitate. Aparent o provocare a cul-
turii organizaționale este reprezentată de formarea unor angajați 
implicați. Meister & Willyerd remarcă în The 2020 Workplace 
că “ingredientele esențiale pentru a crea angajați implicați sunt 
similare celor prezente în satisfacerea relațiilor personale: încre-
dere reciprocă, comunicare autentică, respect, valori împărtășite 
și angajament de a crește împreună.” Revin precum un laitmotiv 
cuvinte precum încredere și valori, pentru că încrederea va duce 
și la împărtășirea valorilor.

În topul inițiativelor pe care departamentelor de HR le este 
recomandat să se focuseze, de către autorii volumului The 2020 
workplace, se află personalizarea experienței angajaților. Ideea 
libertății se regăsește și aici: “dezvoltă o capacitate sistematică și 
automată de a livra o experiență unică, special croită prin oferirea 
unei game largi de opțiuni astfel încât angajații să poată alege sin-
guri beneficiile și serviciile care se potrivesc nevoilor lor unice.” 
Aici libertatea se referă la partea de beneficii, și nu neapărat la 
zona de îndeplinire a sarcinilor, dar poate constitui la fel de bine 
un factor de decizie în alegerea unei organizației sau a alteia.

Asumarea faptului că libertatea aduce cu sine responsabilitate 
și abia apoi, sau tocmai de aceea, o sumă de satisfacții este mie-
zul funcționalității libertății în contextul culturii organizaționale. 
Ca multe alte lucruri frumoase și utile, și libertatea se învață. 
Aceasta presupune un proces și o anumită durată de timp, deci 
perseverență și motivație. Ideile bune și performanța vor găsi un 
mediu numai bun pentru dezvoltare și pentru atragerea profitului 
în astfel de culturi organizaționale.
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panel

Expert panel – Microservices

Ovidiu Mățan: Vă rog să vă prezentați.
Máté Láng: Experiența mea este în 

migrarea datelor și a serviciilor, în pro-
cese de infrastructură și îmbunătățirea 
proceselor. Am fost și CTO la un start-up 
din Marea Britanie, care era o platformă 
de micro-learning, la care am lucrat cu o 
echipă de 14 oameni din Cluj. Din păcate, 
nu am prins runda a doua de finanțare, 
dar produsul este încă în cloud, este live și 
trăiește. Pentru mine este o surpriză având 
în vedere că nici măcar un developer nu a 
mai lucrat la produs de un an. La Connatix 
lucrez pe infrastructură și microservicii. 

Daniel Tătar: Eu lucrez de zece ani la 
msg. Am început cu testare pe web, desktop, 
mobile. Acum lucrez la un proiect bazat pe 
microservicii și testez partea de integrare, 
partea de end-to-end. Facem ambele tipuri 
de testare, dar prepoderentă este testarea 
automată. 

Cum au apărut microserviciile? Existau 
microservicii și înainte de trendul Agile sau 
au apărut din neant?

Máté Láng: Cu siguranță existau. Este 
suficient să ne uităm la cum au apărut 
Linux și Unix. Putem să ne uităm și la utili-
tarele care sunt, de fapt, niște microservicii. 
Interesul este, pe de altă parte, mult mai 
nou. Microserviciile sunt rezulatul logic 
al dorinței de a folosi în mai multe locuri 
același business logic. Conceptul de micro-
servicii este destul de vechi. Ca buzz word 
este destul de nou. 

Daniel Tătar: Pentru mine, microser-
viciile există de când am început testarea 
de microservicii. Au apărut ca o necesi-
tate: arhitectura cloud e foarte răspândită 
iar scalarea este foarte importantă. Pentru 
mine partea de microservicii este destul de 
transparentă pentru că eu văd endpointu-
rile. Testele trec sau cad în funcție de cum 
se comportă acel microserviciu. 

Am discutat la evenimentul de lansare a revistei de luna trecută1, ianuarie 2020, 
despre cum a apărut conceptul de microservicii, în ce proiecte sunt folosite de 
obicei, arhitectura software a acestora dar și cum se realizează deployment-ul. 

Invitații la panel au fost:
• Máté Láng - Java architect, DevOps enthusiast @ Connatix Romania
• Daniel Tătar - Senior IT Consultant @ msg systems Romania
1 https://www.youtube.com/watch?v=ul6Jr3GYogA&feature=youtu.be&t=6818&fbclid=IwAR25Ka4kst0LcLYRBDNxeO2u1L

xqgUpnTV03k2gJzpi7NfCBm9p-iWS4E4c
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Care sunt proiectele pentru care utilizați microservicii? Ce teh-
nologii folosiți și cum funcționează?

Máté Láng: Cunosc microserviciile de la Connatix mai puțin 
la nivel de business și mai mult la nivel de disponibilitate, cerințe 
tehnice. Din punctul meu de vedere, microserviciul reușește să 
rezolve o problemă de business la nivel reutilizabil și generic. 
Microserviciile pot fi destul de independente de businessul, pe 
care dorim să îl facem. De exemplu, am lucrat cu un microserviciu 
de learning board. Putem vorbi despre acest microserviciu chiar 
și fără să știți ceva despre micro-learning, deoarece un learning 
board poate fi folosit și în alt context, de exemplu gaming, concurs 
sau olimpiadă. Putem vorbi despre acest microserviciu fără a ști 
multe despre contextul în care acesta este utilizat. Și la Connatix 
avem foarte multe microservicii și bineînțeles că luând în calcul 
cele câteva zeci de milioane de eventuri pe minut care trebuie să 
aibă o latență deosebit de mică, avantajul microserviciilor este 
că putem gestiona separat partea de scalare, putem gestiona mai 
bine failure scenarios. Un avantaj al microserviciilor este că pot 
fi scrise în orice limbaj. Totuși, există câteva tendințe. GoLang 
vine puternic din spate, fiind extraordinar de light-weight. La Cluj 
încă nu vedem acest lucru, aici fiind mai răspândit limbajul Java. 
Noi folosim preponderent .NET pe partea de backend. Folosim și 
Python în partea de Machine Learning.

Daniel Tătar: Echipele pot fi distribuite, pot lucra din locuri 
diferite, pe limbaje diferite. Acest lucru permite dezvoltarea 
în paralel a microserviciilor, deci aplicația poate merge mult 
mai repede. Un alt avantaj al microserviciilor este scalarea, cu 

alte cuvinte în cloud putem încărca aplicația cu alte avantaje și 
metode față de o aplicație monolit. Putem folosi GetLink pen-
tru load testing și pe baza logurilor obținute din Kibana pentru 
cloud se pot configura containerele pentru microservicii, astfel 
încât să se facă un load balancing pentru microserviciile de care 
avem cea mai mare nevoie. Știu ce trebuie făcut cu microserviciile 
din perspectiva loadului. Un alt avantaj este că această soluție în 
cloud permite accesul a zeci de mii de utilizatori. Microserviciile 
noastre se bazează pe Java și nu neapărat pe SAP. Faptul că un 
microserviciu oferă o interfață API permite ca cererile de resurse 
sau modificarea resurselor respective să fie făcute independent 
de limbajul de programare în care au fost scrise microserviciile 
și transparent pentru resursele de care avem nevoie. De exem-
plu, o soluție este generarea de resurse pe baza de fișiere YAML, 
adică o resursă este descrisă într-un format foarte asemănător cu 
JSON, iar pe baza acestei resurse, se generează alte resurse care ne 
dau practic metode Java, pe care le putem folosi pentru a accesa 
microserviciul.

Cum faceți deployment când aveți sute sau mii de servicii?
Máté Láng: Trebuie să definești niște primitive cu care poți 

lucra, apoi orice fel de automatizare este necesară pentru că mai 
multe persoane se ocupă de microservicii. Interacțiunea dintre 
servicii este cea mai complexă chestiune care trebuie rezolvată. 
Putem scala orizontal. Monitorizarea dependințelor se face prin 
versionare semantică. Pentru dependințe putem folosi consumer-
driven contract tests, care mă asigură pe mine, echipă care fac 
mentenanță, că nu voi face schimbări majore (breaking changes) 
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din punctul de vedere al consumatorului. Acest lucru este util 
când avem echipe distribuite care nu comunică direct și periodic. 
Echipele distribuite încearcă să-și transpună procesele de comu-
nicare în automatizare. 

Daniel Tătar: Partea de deployment revine celor de la DevOps. 
Se folosește Helm, iar în secțiunea de automatizare și de rulare 
de servicii se poate rezolva problema scalării orizontale. Pentru 
testare, folosim JUnit și REST Assured (folosit pentru represen-
tation state transfer, adică pentru cererea de resurse prin HTTP 
sau pentru modificarea resurselor care există tot prin intermediul 
resurselor normale de HTTP). 

Expert panel – Microservices
panel
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TODAY SOFTWARE MAGAZINE evenimente

Comunităţi și Evenimente - februarie / martie 2020

Lansarea numărului 92 al 
Today Software Magazine 
Februarie 20 - 6:00 PM (Cluj)
Loc: sediul NTT DATA Romania
https://www.meetup.com/todaysoftmag
https://www.facebook.com/todaysoftmag
https://youtube.com/todaysoftmag
Organizator: Today Software Magazine

Executive Talk #Doru Șupeală
Februarie 22 - 12:00 PM (Cluj) 
Loc: ClujHub
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/541209573411432/
Organizator: Transilvania Executive 
Education

Demo Nights Bucharest
Februarie 25 - 6:30 PM (București)
Loc: Tech Hub
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/220875349079131/
Organizator: How To Web

PyData Cluj: Meetup #10
Februarie 25 - 6:00 PM (Cluj)
Loc: Micro Focus
h t t p s : / / w w w . m e e t u p . c o m /
PyData-Cluj-Napoca/events/268678312/
Organizator: PyData Cluj-Napoca

Digital Marketing Meetup: Growth 
Hacking
Februarie 27 - 7:00 PM (Cluj)
Loc: ClujHub
h t t p s : / / w w w . m e e t u p . c o m /
DigitalMarketingCluj/events/268537503/
Organizator: Digital Marketing Cluj

February meetup: data science 101 
and MQTT + Kafka
Februarie 27 - 6:30 PM (București)
Loc: Tech Hub
h t t p s : / / w w w . m e e t u p . c o m /
B u c h a r e s t - B i g - D a t a - M e e t u p /
events/268419693/
Organizator : Bucharest Big Data 
Meetup

ASP.NET Core: The One Hour 
Makeover
Februarie 28 (Iași)
Loc: Hotel Internațional
https://www.meetup.com/DotNetIasi/
events/268164413/
Organizator: DotNet Iași

Startup Expo at Startup City Cluj 
Martie 5 (Cluj) 
Loc: Grand Hotel Italia
h t t p s : / / c l u j s t a r t u p s . c o m /
startup-expo-at-startupcitycluj-event/
O r g a n i z at o r :  p r i m ă r i a  C l u j  ș i 
Transilvania IT Cluster

Hacker Jam Cluj - Raspberry Pi 8th 
Birthday
Martie 7 - 11:00 AM (Cluj) 
„Loc: Telenav
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/176145120327226/
Organizator: Hacker Jam Cluj

I n n o v a t i o n  L a b s  2 0 2 0  C l u j 
Hackathon
Martie 7-8 (Cluj) 
Loc: CREIC
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/2755024327897789/
Organizator: Transylvania Institute of 
Technology și Innovation Labs

Agile Mammoths Games
Martie 12 (Cluj)
Loc: Grand Hotel Italia
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/543214549852923/
Organizator: Colors in Projects

Lansarea numărului 93 al 
Today Software Magazine 
Martie 26 - 6:00 PM (Cluj)
Loc: sediul Telenav, The Office
https://www.todaysoftmag.ro/
Organizator: Today Software Magazine

Evenimentul de lansare a numărului 91 / februarie Today Software Magazine 
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rebus

Take a break: Agile

Orizontal:
1 – Practică preluată din Extreme Programming în care tes-

tele se scriu înaintea implementării codului.
2 - Scaled Agile Framework (abr.) .
3 - Descriere simplificată, din perspectiva utilizatorului final, 

a unei funcționalități (eng.) .
4 - Work in Progress (abr.) . 
5 - Denumire a unei funcționalități care, din cauza dimensi-

unii prea mari, nu poate fi implementată într-un singur ciclu de 
dezvoltare.

6 - Modalitate de dezvoltare în cicluri scurte, repetitive, la 
finalul cărora se dorește să existe o versiune funcțională (chiar 
dacă limitată) a produsului dezvoltat (eng.) .

7 - Metodă de îmbunătățire continuă bazată pe vizualizarea 
fluxului de lucru și care urmărește evitarea blocajelor prin limi-
tarea numărului de taskuri.

8 - Nume generic pentru ședințele de planning, stand-up, 
review și retrospective (eng., sg.) .

9 - Definition of Done (abr.) .

Vertical:
3 - Metodologie (framework) 

dezvoltată de Jeff Sutherland și 
Ken Schwaber în 1995.

10 - Nume generic în Scrum 
pentru Product Backlog, Sprint 
Backlog, Increment (eng., sg.). 

11 – Eveniment din cadrul 
unei iterații în cadrul căreia se 
inspectează rezultatul și se ajus-
tează lista de funcționalități (eng.) .

12 - Sistem de abordare a pro-
blemelor (framework) definit de 
Dave Snowden . 

13 - Eveniment special pentru 
detalierea și prioritizarea listei de 
funcționalități (eng.) .

14 – Set de principii și prac-
tici care optimizează procesele de 
muncă prin eliminarea pierderilor 
de orice natură.

15 - Rol în Scrum responsabil 
cu maximizarea valorii produsu-
lui final prin organizarea listei de 
funcționalități (eng.,2 cuv.) .

16 - Definition of Ready (abr.) .
17 - Large Scaled Scrum (abr.) .
18 - Denumire în Scrum a listei de funcționalități (eng.) .
19 - Concept japonez de atingere a perfecțiunii, preluat din 

artele marțiale japoneze pentru implementarea abordării Agile 
(3 cuv.)

20 - Familie de metodologii dezvoltată și descrisă de Alistair 
Cockburn în 2004.  

Avem nevoie, din când în când, de relaxare. Și pentru că avem aici o revistă serioasă, vă propunem o relaxare intelectuală: 
cuvinte încrucișate, cu temă dată: azi, abordări Agile. Ne-am gândit și la o recompensă pentru cei care se lasă provocați: 
punem la bătaie o invitație la evenimentul AMG2020  (eveniment pe teme Agile), organizat de Colors in Projects în 12 

martie, la Grand Hotel Italia. Pentru a participa la tragerea la sorți a invitației (în valoare de 120 euro), este suficient să trimiteți pe 
adresa redacției contact@todaysoftmag.com cuvintele ascunse în zona gri. Așteptăm emailurile voastre până la data de 22 februarie.

Notă: termenii au fost păstrați în limba engleză  

Simona Bonghez
simona.bonghez@colorsinprojects.ro 
 
Managing Partner
@ Colors in Projects
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