
Sunt tari reprezentate de catre 15 facultati si noi avem... sunt eu! Doar atat!
Intr-o tara normala ar fi fost considerat un mic geniu. Si mari companii internationale l-ar fi tinut in
pufpentru munca lui. In Sibiu, in Romania, isi bate capul mai mult de unul singur. Si isi reprezinta tarala
cele mai mari concursuri internationale de robotica si IT. Cat mai sta prin Romania... 
  
  Reporter: Esti programator, la 30 si un pic de ani si la a opta participare la un campionat mondial de
robotica... De ce cacat nu ai plecat din tara pana acum? 
  
  Sebastian Marian: Ha, haa...! Ce sa zic, atata timp cat mai pot sa face ceva aici si sa mearga bine, o fac
aici pentru ca ma simt simt eu mai apropiat de toate, si de oameni. Insa intr-adevar, in afara chestia asta se
face pe multi bani si merita sa pleci. 
  
  Rep.: Deci stii cat castiga un programator pe munca ta in strainatate. 
  
  S. M.: Sigur ca stiu, am fost si eu plecat prin SUA si prin alte tari si stiu ce inseamna. Insa eu sunt un om
care ma obisnuiesc foarte mult cu locul unde fac o treaba calumea si mi-e greu acum sa plec si cu familie
si cu tot. Cam tarziu ar fi acum dar tot mai e timp. 
  
  Rep.: Eu nu vreau sa te conving acum sa pleci, dar ce te leaga atat de mult de Sibiu? 
  
  S. M.: Cam asta ar fi singurul lucru, imi place ca pot sa fac lucrurile aici unde m-am nascut si sa le fac
bine. Acum, pe de alta parte, sa nu ai un cadru corect aici si nimeni sa nu vrea sa te ajute, e adevarat. Si
multi pleaca si foarte bine, asta sa si faca din punctul meu de vedere. 
  
  Rep.: Traiesti cu grija zilei de maine? 
  
  S. M.: Nu pot sa zic asta. Fiind si vechi in breasla, din 2000, nu ar fi corect sa zic chestia asta. Dar
intr-adevar, la ce pot am pune zerouri multe in coada in alte parti. 
  
  Rep.: Povesteste-mi cum a fost prima participare la un campionat mondial de robotica. 
  
  S. M.: In 2002 a inceput totul, cand am terminat Ingineria – Calculatoarele, si am zis sa aleg un proiect
interesant de diploma. Si chiar inainte de anul meu, un coleg programator am vazut ca lucra la ceva
interesant: misca niste pastile pe un ecran, le muta... Ce-i acolo? I-am zis! Uite, un fotbal simulat, exista o
competitie Robocup, de vreo cinci ani si astia de la Lucian Blaga promoveaza chestia asta! Si atunci m-am
gandit ca daca il iau ca proiect imbin cele doua pasiuni ale mele, fotbalul si calculatorul. Am zis sa iau si
eu proiectul asta, sa vedem, il pot duce macar pana anul viitor. Si s-a dovedit ca ce am facut pentru
diploma a fost mai nimic, ce am facut dupa a fost interesant. Am continuat pe cont propriu si practic din
2003 a fost prima participare... 
  
  Rep.: Unde s-a tinut? 
  
  S. M.: In Italia, concursul se tine in tara un este campionat mondial sau european de fotbal. Atuinci cand
este, pentru ca sa poata fi promovat cat mai mult. Scopul este ca la un moment dat sa se joace un meci de
fotbal intre echipa campioana mondiala si o echipa de roboti. Bine, anul asta nu a fost sprijin deloc din
Africa de Sud si s-a ales ca gazda Singapore. Pana acum a fost in Lisabona, in Osaka, in Bremen, in 2007
in State, in 2008 a fost in China si in 2009 in Graz, iar acum e in Singapore. Cumva, am prins doua
campionate, in Lisabona si Bremen. 
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  Rep.: Mai lipseste Antactica, sa mergi prin toata lumea. 
  
  S. M.: Da, am mai zis, America de Sud imi mai trebuie ca de Asia deja... 
  
  Rep.: Tu pleci in toate locurile astea pe cheltuiala ta, pe pasiunea ta... 
  
  S. M.: Pana in 2005 da, dar de cand sunt la Compa IT e altfel, pentru ca ma ajuta. Daca n-ai un sprijin,
oricat de mic ar fi el, e greu sa faci fata. Sunt niste cheltuieli, numai cu transport, taxe de inscriere,
cazare, ajungi la vreo 2500 de euro. Si sunt drumuri lungi, pana in Singapore, China, n-ai cum altfel, o
mie de euro o dai numai pe avion. 
  
  Rep.: Si revin la ce ti-am spus mai devreme, nu se gaseste un sponsor mare, o firma mare, care sa isi
asocieze sigla cu tine, doar mergi la cel mai mare concurs mondial... 
  
  S. M.: Tocmai, pana in 2005 am umblat din usa in usa ca sa fac rost de bani si prezentam produse, ok,
facem reclama, pot sa spun ca am facut chestia asta foarte agresiv pana in 2005 si de cand am ajuns la
Compa si ma ajuta ei, plus ca am vazut ca nu exista absolut niciun interes... Am mers la facultati prin
toata tara, pentru ca sunt acolo sunt tari reprezentate poate de catre 15 facultati doar dintr-o tara cu
diferite echipe, si noi avem... sunt eu, doar atat! Serios! Am dat mailuri cred ca la vreo 20 de facultati din
Romania, am cautat toate facultatile de inginerie... 
  
  Rep.: Si cate ti-au dat reply? 
  
  S. M.: Mi-a raspuns unul, care mi-a scris: ce se va intampla in momentul in care robotul va sari la cap cu
omul si vor da cap in cap, el fiind de metal. Deci din toata povestea asta, aia e tot ce a inteles! Adica am
incercat sa promovez in Romania toata chestia asta, si o sa mai incerc pentru ca unul din visele mele este
sa aduc o data Robocup-ul aici, este o chestie incredibila pe care poate numai Bucurestiul ar putea sa o
sustina. Mi-ar placea sa fie o ultima chestie dupa care chiar sa ma car de aici. 
  
  Rep.: Apropo de facultati, ca si absolvent care priveste din afara, cum ti se pare nivelul Facultatii de
Inginerie si al ULBS-ului? 
  
  S. M.: Sa stii ca era chestia asta, parca facem aceleasi chestii de 20 de ani, le tot reluam an de an, adica
nu reusim sa venim cu nimic nou. Adica vorbim tot de anii 90 si de Pentium I si asa mai departe. Insa in
ultimii ani am vazut ca s-au implicat un pic in chestia asta de robotica si stiu ca au si o echipa care a
participat pe undeva prin Austria cu niste robotei care aduna niste bile... 
  
  Rep.: Cu doua echipe. 
  
  S. M.: Da, da, adevarul este ca au inceput sa umble un pic si ei pe acolo dar este o treaba si cu studentii,
in fiecare an vin altii si atunci, daca nu exista pasiunea aia, el vine sa faca chestia asta doar ca sa-si ia
diploma si apoi pleaca. Iar profesorii trebuie sa o ia tot timpul de la capat. Ori, cum poti sa progresezi
daca nu ai continuitate? E nevoie de cativa ani, nu tot timpul sa mai prezinti si astora care e treaba. E
nevoie de un profesor, un indrumator foarte bun care sa ia studentii din anul doi, daca nu e prea tarziu, si
sa creeze o echipa, sa progreseze. E nevoie de o echipa, altfel de unul singur. Eu din 2003 ca sa ajung sa
iau locul III numai eu stiu cat am bagat in taste si cate nopti si zile, e inimaginabil de mult. Si mai e vroba
aia, ca e mai greu sa te mentii acolo decat sa ajungi. E reala! Cand esti acolo sus toata lumea incearca sa
te bata pe tine, iti ia programul si lupta contra ta. Pentru ca ce fac cand ajung acolo? Se uita care sunt mai
buni, locurile unu, doi si trei, hai sa ii batem pe astia! Te ia drept etalon si incearca sa te depaseasca pe
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tine, nici nu-l mai intereseaza ca e locul opt si nu trece mai departe, el acolo tine. 
  
  Rep.: De fiecare data programul tau trebuie sa fie si mai bun? 
  
  S. M.: Da, de fiecare data trebuie sa faci modificari si tine cont ca peste tot e considerat cel mai mare
concurs de robotica din lume. Vin acolo cele mai mari firme, Honda, Sony, de fiecare data prezinta roboti
reali, am vazut masini conduse de roboti, cu parcare si tot ce vrei, asta a fost ultima chestie anul trecut. 
  
  Rep.: Si meciul de fotbal dintre roboti si oameni, chiar il vezi? 
  
  S. M.: Toata lumea a zis la inceput ca e o gluma, un misto. Dar si daca spuneai acum o suta de ani ca
omul va ajunge pe luna iti radea toata lumea in fata. Sau calculatorul sa poata sa invinga vreodata pe
cineva la sah, pe campionul mondial? In 97 Deep Blue l-a batut de Kasparov. 
  
  Rep.: Dar totusi, una este sa calculezi patratele la sah si alte este sa alergi in echipa. 
  
  S. M.: Corect, si tocmai d-asta au zis baietii, ma, la nivelul asta am terminat, acum hai sa mergem mai
departe! Trebuia ceva dinamic, in care nu stii toate mutarile adversarului. Dar daca vezi cateva meciuri pe
internet o sa vezi ca este incredibil. Eu cu ochii mei am vazut un progres incredibil din 2003 pana azi.
Cel putin la robotii, care nu sunt inca pe picioaare, cei care merg pe bile, rulmenti, sunt extraordinari, au
niste suturi din niste unghiuri incredibile. Deci, ramai uimit! 
  
  Rep.: Si unde e Romania in tot SF-ul asta? Uita-te in jur! 
  
  S. M.: Chiar ma gandeam odata, ma uitam la toate steagurile de acolo, ca fiecare tara care are un
participant ii pune un steag la intrare, si in Lisabona, din cauza mea era steagul Romaniei pus acolo intre
toate steagurile posibile. Te umfla rasul, un roman participa si are si o performanta acolo. Te umfla rasul!

  

Cuvinte cheie: romania  buia  calculatoare  bucuresti  austria  cazare  concurs  international  ulbs  fotbal
italia  sigla  lucian blaga  china  sony  sport  ips  honda  petitie  reclama  internet  ordin
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