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BA Conference @Chisinau 

 

TIME MINS  TITLE DESCRIPTION 

Partea 1 

09:30 10'  Welcome Message Irina MINOIU, Dorin CORCIMANU 

09:40 40'  Keynote Speech - Beyond the 
title! - Victoria Cupet 

Analiza de business contribuie la implementarea schimbării organizaționale, prin definirea nevoilor și recomandarea soluțiilor care oferă 
valoare părților interesate. Este un domeniu în creștere rapidă a cărui importanță a fost accentuată în ultimii ani. 

Analiștii de business lucrează pe toate nivelurile unei organizații și pot fi implicați în diferite activități, cum ar fi definirea strategiei, 
crearea arhitecturii întreprinderii, asumarea unui rol de conducere prin definirea obiectivelor și cerințelor proiectelor sau susținerea 
îmbunătățirii continue a tehnologiei și proceselor sale. 

Deși rolul unui analist de business este considerat crucial în interiorul și în afara proiectelor, responsabilitățile diferă de la o organizație 
la alta, de la o unitate de business la alta, de la o industrie la alta. Limita rolului de analist de business ar trebui definită și adaptată în 
funcție de contextul specific. 

 

10:20 40'  Iuliana Nazaroi - FISC TO BE ADDED  

11:00 30'  Pauza de cafea  

Partea 2 

11:30 45'  Digital Transformation - Irina 
Minoiu 

Marile companii sunt pe piata inca de pe vremea cand un computer era cat o camera. 

Sistemele informatice ale acestor companii au fost construite dea lungul anilor si au ajuns, cu timpul, sa fie fiabile si robuste. In marea 
lor majoritate sunt sisteme mamut care acopera procesele de business si regulile care reglementeaza activitatea de zi cu zi. 

Astfel de sisteme mamut nu permit agilitatea necesara adoptarii noilor tehnologii. 

Analistul de business, lucrand impreuna cu arhitectul IT, poate transforma pas cu pas acesti mamuti in sisteme care sa se adapteze cu 
usurinta noilor tendinte de piata. 

Aceasta este povestea reala a unei echipe formata din business analisti, arhitecti IT, dezvoltatori care transforma un mamut IT intr-o 
aplicatie aliniata la noile tehnologii. 

12:15 45'  Round Table - The Future of 
BA 

Vom discuta impreuna despre viitorul domeniului analizei de business, atât la nivel internațional, cat si local in Republica Moldova 

13:00 60'  Pauza de pranz  

14:00   Workshops  



 

2 

 

 180'  Stream 1  

   14:00 80'  Workshop 1.1 - Win 
Stakeholder Management 
Game - by Victoria Cupet 

Potrivit publicatiei PMI Pulse of the Profession, procentul de proiecte cu o complexitate ridicată este în creștere 
- de la 35% în 2013 la 41% în 2018. Gestionarea mai multor părți interesate este una dintre caracteristicile 
definitorii ale complexității în proiecte. 

Identificarea, înțelegerea și gestionarea părților interesate interne și externe din cadrul unui proiect sau 
program poate fi foarte provocatoare, chiar și pentru cel mai experimentat manager de proiect. 

În acest workshop vei avea ocazia să experimentati managementul părților interesate într-un mod distractiv și 
antrenant. 

15:20 20'  Pauza de cafea  

15:40 80'  Worksop 1.2 - Little time for a 
lot of profit - by Aurelian Iuscu 

Prezentare generală Lean Six Sigma: Istoric, Principii, Domenii de aplicabilitate, Definirea conceptelor de client 
și proces, Voice of Customer (VoC), Critical to Quality (CTQ), Impact organizațional, Costuri și Beneficii. 

Cum putem: Reproiecta un proces ţinând cont de cerinţele clienţilor (cost, calitate şi termen de livrare): Fluxul 
valorii, Analiza ”As is”, Activități cu valoare adăugată pentru client/ fara valoare adaugata/ cu valoare adaugata 
pentru business , 7 risipe, Takt time, Instrumente Lean: 5 S, Standard Work, Visual Management, Kaizen 

Analiza cauzelor speciale/ comune, Metode și mecanisme Poka-Yoke, Analiza risc /FMEA, Planuri de control, 

Proiecte de succes utilizand metodologia Lean Six-Sigma. Referinte. 

17:00  
 

 180'  Stream 2  

   14:00 80'  Workshop 2.1 - Drumul cerințelor 
în SAFe® 4.6 – Simulare 
interactivă, by Stefan Bargaoanu 

În cadrul de scalare Agile SAFe® se poate vorbi de o ierarhizare a cerințelor, acestea începându-și drumul în 
organizație în Backlog-ul Portofoliului, trecând apoi în Backlog-urile Programelor și Soluțiilor, pentru a ajunge 
în cele din urmă în cele ale Echipelor de Dezvoltare. 

În cadrul unei simulări interactive și antrenante, implicând mai multe echipe, vom prioritiza Epic-urile cu 
ajutorul WSJF, apoi vom crea Foaia de Parcurs a Feature-urilor (Feature Roadmap) și în cele din urmă vom 
planifica implementarea User Story-urilor în cadrul evenimentului definitoriu pentru SAFe®, Planificare 
Incrementului de Program (PI Planning). 

Vom trece astfel în revistă concepte și activități precum clasificarea și descompunerea cerințelor, 
prioritizare, realizare de foi de parcurs și planificarea livrărilor. 

15:20 20'  Pauza de cafea  

15:40 80'  Workshop 2.2 - Dynamic 
Capabilities, by Ilie Dragan 

Mediul de business este intr-o dinamica continua, iar firmele sunt obligate sa raspunda in timp real 
provocarilor interne si externe. Altfel spus, trebuie sa-si dezvolte capabilitati dinamice. O discutie despre 
care sunt aceste capabilitati  si cum anume firmele pot folosi acestea pentru a supravietui sau produce 
valoarea pe termen mediu lung. 

17:00  
 



 

3 

 

17:00 60'  Networking  

18:00  

TOTAL LENGTH: 08:30 


