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INFORMAŢII PERSONALE VINȚE Claudiu  
 

  

  

   

  

 

Skype  

Sexul  Masculin | Data naşterii 11/05/1969 | Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
POZIŢIA 

Academia de Studii Economice din București,  
postul de Conferențiar universitar, poziția 54, la Departamentul de Informatică și 
Cibernetică Economică, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică.  

octombrie 2013 – prezent Lector universitar 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică 

▪ activitate de seminar pentru disciplina Software pentru statistică și data science, anul I, semestrul 
I, din cadrul programului de Master în statistică aplicată și data science al Departamentului de 
Informatică și Cibernetică Economică 

▪ activitate de curs și seminar pentru disciplina Analiza datelor, anul III, semestrul I, din cadrul 
programului de Licență în limba engleză și în limba română al Facultății de Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică 

▪ activitate de seminar pentru disciplina Programarea multiparadigmă - Java, anul II, semestrul II, 
din cadrul programului de Licență al Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică 

▪ activitate de tutorat, activități asistare și realizare de materiale de studiu ID pentru disciplina 
Programarea multiparadigmă - Java, anul II, semestrul II, din cadrul programului de Licență al 
Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică 

▪ activitate de curs şi seminar pentru disciplina Big data și securitate cibernetică, anul I, semestrul II, 
din cadrul programului de Master profesional - SIMPRE al Departamentului de Informatică şi 
Cibernetică Economică 

▪ activitate de curs şi seminar pentru disciplina Programarea orientată obiect, anul II, semestrul I, 
din cadrul programului de Licență al Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică. 

▪ activitate de seminar pentru disciplina Calitate software, anul II, semestrul I, din cadrul 
programului Master de Aprofundare în Informatică Economică al Departamentului de Informatică 
şi Cibernetică Economică 

▪ activitate de seminar pentru disciplina Programarea avansată Windows, anul II, semestrul II, din 
cadrul programului de Licență al Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică 

 
Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ universitar 
 

octombrie 2009 – septembrie 
2013 

Cadru didactic asociat   

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică 

▪ activitate de curs şi seminar pentru disciplina Modele informatice în studiul pieţei de capital, anul 
II, semestrul I, din cadrul programului Master de Aprofundare în Informatică Economică al 
Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică 

▪ activitate de seminar pentru disciplina Calitate software, anul II, semestrul I, din cadrul 
programului Master de Aprofundare în Informatică Economică al Departamentului de Informatică 
şi Cibernetică Economică 

 
Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ universitar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

aprilie  2007 – decembrie 2016 Director general 
S.C. Opteamsys Solutions SRL, București, România 

▪ coordonare strategie de cercetare şi dezvoltare de soluţii informatice inovative în sfera pieţei de 
capital. 

 
 Tipul sau sectorul de activitate Dezvoltare software 

iunie 2000 – august 2006 Senior Analyst – Project Manager   

Goldman Sachs Japan Holdings, Ltd., Tokyo, Japonia 

▪ coordonarea eforturilor Departamentului Informatic de Middle Office (MO) din Tokyo, Japonia 

▪ proiectarea și implementarea de soluții informatice pentru tranzacționare algoritmică și alocarea 
echitabilă în numere întregi a execuțiilor generate în urma activității de basket trading pe bursele 
de valori din Japonia, în cadrul departamentului de Trading Technology al Goldman Sachs în 
Tokyo 

  
Tipul sau sectorul de activitate Dezvoltare software, piețe de capital 

mai 1999 – mai 2000 Senior Software Engineer   

Simplex Risk Management, Inc., Tokyo, Japonia 

▪ proiectarea şi implementarea unei platforme de comunicare de tip ORB, pentru interconectarea 
aplicaţiilor unui sistem distribuit de tranzacţionare a instrumentele financiare derivate pe piața de 
capital din Japonia. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Dezvoltare software, piețe de capital 

aprilie 1997 – aprilie 1999 Software Engineer   

Fusion Systems Japan, Inc., Tokyo, Japonia 

▪ proiectarea şi implementarea Proiectul FOX (Fusion Order-eXecution System) – sistem integrat 
de asistare a tranzacțiilor bursiere (abordare client-server), conţinând aplicaţii de interfaţă cu 
utilizatorii, servere de tranzacţii, servere de baze de date, linii dedicate de comunicaţie cu 
instituţiile bursiere, algoritmi de împerechere a ordinelor plasate de investitori la bursele de valori 
din Japonia. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Dezvoltare software 

august 1994 – februarie 1997 Analist programator   

Computer Sharing Romania, Ltd. Afiliat SSA (System Software Associates Co. Ltd.), Bucureşti, 
România 

▪ implementare şi distribuire personalizată pentru module ale sistemului BPCS (Business Planning 
and Control System) al SSA; proiectare şi implementare funcţionalităţi noi pentru module BPCS: 
Cost Accounting, Manufacturing Data Management şi Plant Maintenance; proiectarea și 
implementarea unui algoritm original de calcul al costului de producție specific contabilității  
România, pornind de la o structură arborescentă stocată distribuit în baze de date relaționale. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Dezvoltare software 

octombrie 2016 – iunie 2018 Diplomă de Master, titlul de Master, în domeniul de studii Economie 
și Afaceri Internaționale, programul de studii Comunicare în Limba 
Engleză pentru Predare și Cercetare Economică 

 

 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relații Economice 
Internaționale. Media generală de absolvire a programului de master 10 / 10 
 

 

octombrie 1998 – iunie 2006 Diplomă de Doctor, titlul ştiinţific de Doctor, în domeniul Cibernetică 
şi Statistică Economică 

 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică, specializarea Informatică Economică  
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 
octombrie 1989 – iunie 1994 Diplomă de Licenţă, titlul de Economist, specializarea Informatică Economică  

 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică, specializarea Informatică Economică. Media generală de absolvire a programului de 
licență 9.92 / 10 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza avansat avansat fluent avansat  avansat 

Franceza mediu avansat  mediu  începător mediu  

Japoneza începător   începător    

Competenţe de comunicare  ▪ excelente competențe de comunicare în limba engleză obținute de-a lungul celor aproape zece ani 
de activitate într-un mediu multinațional și multicultural în Tokyo, Japonia 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Arhitect şi dezvoltator în echipa de proiectare şi implementare, Goldman Sachs Japan Holdings, Ltd., 
Tokyo, Japonia (ianuarie, 2001 – aprilie, 2002) 

▪ coordonarea unei echipe de 23 persoane în vederea proiectării şi implementării unui gateway de 
comunicare pentru date de tranzacţionare între broker/dealer şi JASDEC (Japan Securities 
Depository Center Inc.) 

Manager proiect si arhitect şef, Simplex Risk Management, Inc., Tokyo, Japonia (iunie 1999 – mai 
2000) 

▪ coordonarea unei echipe de 18 persoane in vederea proiectării unei soluții informatice distribuite 
fundamentate pe un middleware de comunicare de tip ORB 

Alte competenţe  Academia de Studii Economice Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
(octombrie 1992 – iunie 1994) 

▪ absolvent al Seminarului Pedagogic, cu media generală 10 / 10 

Permis de conducere  ▪ A, B 

Patente de invenții ▪ Methods and Apparatus for Optimizing the Distribution of Trading Executions, United States Patent 
Application Publication. Patentul este publicat cu numărul US20120317012A1, la data de 29 mai, 
2014 
(https://patentimages.storage.googleapis.com/7c/b7/2f/5654cf4e8e7f1a/US20140149274A1.pdf) 

https://patentimages.storage.googleapis.com/7c/b7/2f/5654cf4e8e7f1a/US20140149274A1.pdf
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Data: 6.01.2021          Semnătura 

Experienţa, inclusiv experiența 
managerială, în proiecte de 

cercetare naţionale/internaţionale 

▪ octombrie 2020 – septembrie 2021, Proiect: Soluție de management al identității și autentificare 
avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul 
la aplicații și platforme critice: LEGITIM-ID, cod COR: 122310, Șef secție cercetare proiectare 

▪ iulie 2020 – septembrie 2020, Proiect: Abordări privind managementul Sănătății Publice in contextul 
Pandemiei COVID-19 (ASPPIC-19) - PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0351, Expert 

▪ 2014 – 2015, Proiect: Dezvoltarea și modernizarea curriculară în domeniul informaticii economice 
(DEZIE) – proiect cofinanțat de Fondul Social European prin programul SOPHRD 2007-2013, 
Expert pentru dezvoltare curriculară 

▪ 2014 – 2015, Proiect: InfoStart – inceputul carierei in IT - POSDRU/161/2.1/G/138408 (2014), 
Expert pe termen scurt 

▪ ianuarie 2001 – aprilie 2002, Proiect: Proiectare şi implementare gateway de comunicare pentru 
date de tranzacţionare între broker/dealer şi JASDEC (Japan Securities Depository Center Inc.), 
Arhitect şi dezvoltator în echipa de proiectare şi implementare, Goldman Sachs Japan Holdings, 
Ltd., Tokyo, Japonia 

▪ iunie 1999 – mai 2000, Proiect: Proiectare şi implementare middleware de comunicare de tip ORB, 
Manager proiect, arhitect şef şi dezvoltator, Simplex Risk Management, Inc., Tokyo, Japonia  

▪ octombrie 1998 – martie 1999, Proiect: Proiectare şi implementare sistem informatic pentru  
simularea împerecherii ordinelor la bursa de valori din Tokyo, Manager  proiect, arhitect şef şi 
dezvoltator, Fusion Systems Japan, Inc., Tokyo, Japonia 


