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Informatică și matematică - performanțe și cariere

Cu participarea următorilor profesioniști
crescuți de CNU:
Cornel Dumitrașcu – online din Argentina
Florin Șunel
Adrian Stan
Traian Șerbănuță
Florin Pătraș
Tudor Leu – online din New York
Lucian Onea – online din Copenhaga
Dan Sirman
Virgil Petrea
Cristi Săvescu
Adrian Iuga
Laurențiu Ionașcu
Daniel Cibotaru

Florin Șunel

Nimeni nu a dat soluții, dar toți au fost de
acord că poți face facultate în România și poți ajunge
“sus”. Poți lucra în Romania pe bani mulți, dacă ești
valoros. Un exemplu este Florin Șunel, conducătorul
unei companii de IT în România, cu rezultate excelente.
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Întâlnirea a fost organizată într-un cadru specific comunicațiilor între specialiștii din lumea STEM
sau mai bine zis, IT&C. O discuție între elevii din clasele a XI-a și a XII-a și cei ce acum se află în lumea întreagă, aducând valoare prin cunoștințele și
priceperea lor. Oameni speciali cu care Colegiul
Național „Unirea” se mândrește; produsul educației
în cadrul unui liceu care nu și-a dezmințit niciodată
renumele.
Prezenți în laboratorul de informatică arhiplin,
din sala 39, specialiștii în matematică și în informatică
au discutat despre cariera lor, despre contribuția
esențială școlii și a spiritului unirist la formarea lor
profesională și la integrarea socială.
Absolvenții au răspuns întrebărilor elevilor
curioși, iar aceștia au aflat ce avantaj este să înveți să
fii perseverent, să urmezi exemplul profesorilor și al
colegilor. Cum se explică succesul? Cât de importanți
sunt banii? E mai bine afară decât în Romania?

Virgil Petrea, Florin Șunel, Viorel Stan și
Traian Șerbănuță

Cristi Săvescu, Virgil Petrea, Florin Șunel, Viorel Stan, Traian Șerbănuță, Adrian Stan,
Florin Pătraș și Adrian Colin
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Laurențiu Ionașcu, Cristi Săvescu și Virgil Petrea

Viorel Stan, Adrian Stan, Genovica Vulpoiu, Liliana
Neșu și Dan Sirman

Cel mai important lucru pentru toți cei 13 a
fost școala, profesorii de calitate, oportunitatea olimpiadelor, colectivul de colegi din clasă. Fiecare dintre
cei prezenți în sală sau online, a amintit numele unui
profesor drag de la CNU, a ținut să precizeze că fără
colectivul didactic al școlii, fără atmosfera celor 4 ani
de școală serioasă nu ar fi ajuns oameni. Bineînțeles
că participările la competițiile școlare de matematică
sau informatică au fost un vector de mobilizare în a
învăța și a se compara cu ei înșiși, în a-și evalua propriile capacități de a îmbrățișa o carieră.
Cât contează banii în ceea ce suntem, în ceea
ce vrem să devenim, în cariera noastră, în existența
curentă? Cei mai mulți au fost moderați spunând ca
pentru ei banii nu contează decât în măsura în care
aceștia le asigură un trai normal și ajută pentru dezvoltarea personală. Trebuie să recunoaștem că toți cei
prezenți câștigă bine, își permit o viață confortabilă,
iubesc călătoriile în lume, fac investiții în educația copiilor lor, dar și pentru dezvoltarea personală.
Recomandările către colegii lor mai mici au
fost să fie consecvenți studiului, să își aleagă meseria
care le place, să se cunoască pe sine și să fie atenți la
oportunitățile vieții! Nu există o rețetă de succes, poți
alege căi proprii în funcție de oportunități.
Concluzia a fost unanimă: să faci ceea ce îți
place, să fii liber, să muncești conștiincios și dedicat.
Restul... vine de la sine!
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