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Despre mine  

Sunt programator, am terminat masterul în arhitectură computerizată și doctoratul în grafică 

computerizată. Am lucrat o perioadă scurtă de timp ca cercetător academic și acum lucrez ca 

programator într-o companie care lucrează cu animație. În același timp, lucrez la un proiect legat 

de hărțuirea în gaming. Am lucrat și cu jocuri video printr-o companie pe care am deținut-o timp 

de 2 ani.  

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie 



 

Am ales această carieră din pur interes, a fost un domeniu care m-a interesat de mic. Înainte de 

pandemie, nu lucram în animație. Îmi terminam doctoratul, ceea ce a fost o mare realizare pentru 

mine și apoi lucram la proiectul meu, care în opinia mea era un proiect foarte ambițios. Proiectul 

a vizat proiectarea unui joc online 3D care a permis posibilitatea de multiplayer. Acest lucru a fost 

o provocare, deoarece a trebuit să utilizăm un joc foarte avansat, care avea un design complex și 

animație complexă, precum și codificare în rețea și server. 

Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși. 

Principala provocare pentru mine a fost tranziția de a lucra de la birou la ”birou de acasă”. Pentru 

mine, aceasta nu a fost o problemă foarte mare, din cauza naturii jobului meu. În general, cred 

că sectoarele creative ale animației și game-design au fost unele dintre sectoarele creative cel 

mai puțin afectate în ceea ce privește confruntarea cu provocările în timpul pandemiei. Asta 

pentru că, de exemplu, în compania la care lucrez, majoritatea animatorilor au ales să lucreze de 

acasă chiar înainte de pandemie. Acest lucru se datorează naturii jobului, puteți fi creativ și puteți 

lucra de oriunde folosind computerul. De asemenea, faptul că lucram de acasă ne-a oferit mai 

mult timp să fim creativi și inovatori și să lucrăm și la proiecte secundare. Unele dintre aceste 

proiecte erau legate de programare și animație. 

 

 

‘Discutați planurile și extindeți-vă rețeaua’ 

 
 

“ A fi artist nu înseamnă să te naști cu un talent inerent, trebuie să muncești din 

greu” 

 



 

 

Fotografie: Animație a unui cinematograf  

 

Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS  

Voi continua să lucrez la locul meu de muncă, care este plin de satisfacții pentru mine. Vreau să 

obțin cât mai multă experiență, așa că pentru viitorul previzibil acestea sunt planurile mele. În 

meseria mea creăm filme. Rolul meu este să scriu instrumente folosind programare care îi ajută 

pe ceilalți artiști și creatori să fie mai productivi. Explorăm unele tehnologii care sunt foarte 

inovatoare și fac programarea mai creativă. De exemplu, acum lucrăm la modul în care le putem 

permite artiștilor să colaboreze la fluxuri de lucru partajate în care lucrează de la distanță. 

 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Aș sugera că principalul lucru este să te concentrezi asupra studiilor tale și să fii cât poți de bun 

la ceea ce vrei să obții. Este nevoie de multă muncă grea, ar trebui să vă concentrați pe studierea 

graficii jocului, dezvoltarea jocului. Trebuie să fii cel mai bun posibil pentru că acest sector este 

foarte solicitant. Ai nevoie și de un portofoliu foarte puternic pentru a arăta ceva unic. Oamenii 

cred întotdeauna că pentru a fi artist trebuie să ai un talent inerent cu care te-ai născut. Nu sunt 



 

de acord cu asta. Cred că trebuie doar să exersezi mult. Dacă este ceva care îți place, trebuie să 

exersezi! 

 

Fotografie: Un programator  

Această poveste de bune practici este pregătită de Centrul pentru Inovare Socială  

 

Întrebări de auto-reflecție 

1) Cum îți poate ajuta lucrul de acasă creativitatea? 
2) Ce am învățat din această poveste? 

 

 

 

 

 

 


