
Octavian Oprea 
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Bulevardul Libertatii nr. 15, 050706, Bucuresti, România  

11/01/2021 – ÎN CURS – Bucuresti, România 
PRESEDINTE – AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI 

Coordonarea intregii activitati a Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei

09/03/2020 – 11/01/2021 – Bucuresti, România 
VICEPRESEDINTE – AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI 

Activitati :

redactarea si implementarea OUG 38 / 2020 care are rolul de a obliga toate institutiile publice din Romania sa
accepte inscrisuri in format electronic atat de la cetateni cat si de la companii, raspunzandu-le tot in format
electronic.
crearea platformei AICI.GOV.RO prin intermediul careia peste 2 milioane de romani au accesat fondurile de
combatere a pandemiei create de virusul covid-19, puse la dispozitie de catre Guvernul Romaniei.
crearea Ecosistemului COVID-19 format din platformele : stirioficiale.ro ; datelazi.ro ; cetrebuiefac.ro ;
diasporahub.ro ; rohelp.ro ; cineceface.ro. care au depasit peste 50 de milioane de accesari, iar conform
Google Analytics, acestea au fost accesate de 1 din 2 romani.
crearea unei baze normative upgradate pentru platforma Ghiseul.ro prin promovarea HG 285 / 2020 ; HG 692
/ 2020 ; OUG 152 / 2020 fapt care a permis integrarea in platforma a tuturor serviciilor publice locale si centrale,
acceptarea platilor de la persoanele juridice precum si dublarea numarului de utilizatori fata de luna ianuarie
2020 ( in luna ianuarie 2020, erau inrolati in decursul a 9 ani in ghiseul.ro 400.000 de utilizatori, iar in luna
ianuarie 2021, ghiseul.ro a atins 800.000 de utilizatori)
lansarea in luna octombrie a Consiliului National Pentru Transformare Digitala (CNTD) care este format din
principalii actori din domeniul IT si are rolul de a veni cu expertiza in redactarea si implementarea proiectelor IT
la nivel national.
finalizarea procedurii nationale de selectie a Centrelor de Inovare Digitala (EDIH) care in urma selectiei
Comisiei Europene, vor deveni mem ale retelei europene.
transpunerea Directivei Europene privind datele deschis (OPENDATA) si reutilizarea informatiilor din sectorul
public.
redactarea si publicarea in seap a proiectului PSCID (Platforma Software Centralizata pentru Identificare
Digitala) in valoare de 20 mil. euro, care să asigure poarta de acces și primul punct de securizare a serviciilor
electronice de eGuvernare. Prin implementarea PSCID se asigură instrumente și modalități mai puternice și
sigure de autentificare electronică pentru accesarea și utilizarea servicilor electronice publice și de gestionare
unitară și centralizată a identităților electronice ale cetățenilor, credențialelor acestora și provizionarea
identităților în sistemele țintă care oferă servicii electronice.
redactarea si lansarea in dezbatere publica a actului normativ care reglementeaza identificarea electronica
la distanta de catre orice institutie publica sau companie privata din Romania.

10/05/2017 – 08/03/2020 – Bucuresti, România 
INTERFACES COUNTRY LEAD & PROJECT MANAGER – IBM ROMANIA 

Activitati : 

coordonarea unei echipe de nationalitate mixta responsabila de implementarea de la 0 a softului Microsoft
Dynamics NAV.
gestionarea comunicarii cu instiitutiile guvernamentale, cum ar fi MASAV in Israel.
gestionarea transpunerii legislatiei in domeniul fiscal in limbaj software.
construirea fluxurilor de comunicare dintre Microsoft Dynamics NAV cu unitatile bancare respectand directiva
europeana PSD2, acolo unde aceasta se aplica.
 acoperirea tuturor zonelor functionale ale unui proiect : analiza solicitarilor clientilor, instruirea clientilor finali,
suport go-live, suport post implementare.
 utilizarea tuturor modulelor de functionare alea sistemului Microsoft Dynamics NAV : financiar, contabil,
resurse umane, productie, inventariere si interfatarea cu alte sisteme.
 integrarea sistemului Microsoft Dynamics NAV prin interfatare cu sisteme CRM si EDI.
 analizare business-ului pentru furnizarea unei solutii software optime.
 construirea specificatiilor tehnice necesare in vederea dezvoltarii software de catre dezvoltatori.
comunicarea directa cu clientul final.
redactarea documentatiei de hand-over aferenta proiectului.
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Proiecte :

Royal Canin France
Royal Canin UK
Royal Canin Poland
Royal Canin USA
Royal Canin Israel
Royal Canin Benelux

29/08/2016 – 10/05/2017 – Bucuresti, România 
MICROSOFT DYNAMIC NAV FUNCTIONAL CONSULTANT – ELIAN SOLUTIONS 

Activitati :
acoperirea tuturor zonelor functionale ale unui proiect : analiza solicitarilor clientilor, instruirea clientilor finali,
suport go-live, suport post implementare.
utilizarea tuturor modulelor de functionare alea sistemului Microsoft Dynamics NAV : financiar, contabil,
resurse umane, productie, inventariere si interfatarea cu alte sisteme.
integrarea sistemului Microsoft Dynamics NAV prin interfatare cu sisteme CRM si EDI.
analiza business pentru furnizarea unei solutii software optime.
construirea specificatiilor tehnice necesare in vederea dezvoltarii software de catre dezvoltatori
comunicarea directa cu clientul final
redactarea documentatiei de hand-over aferenta proiectului.

Proiecte :

Producton Romania
Riso Scotti Romania
Turck Automation Germany
Global Plast Romania
Turbon International
Algeco Romania

01/10/2010 – 01/07/2013 – Bucuresti, România 
ECONOMIST – Academia de Studii Economice din Bucuresti - Facultatea de Economie 

www.ase.ro  

01/10/2014 – 01/07/2016 – Bucuresti, România 
EXPERT IN MANAGEMENTUL SERVICIILOR – Academia de Studii Economice din Bucuresti - Facultatea de
Management 

www.ase.ro  

Limbă(i) maternă(e): ROMANA 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZA C1 C1 C1 C1 C1
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 

http://www.ase.ro
http://www.ase.ro


My SQL Database  SQL SQL Server  Tehnologii Cloud  Json and different API's  Microsoft Dynamics CRM
Enterprise Dynamics  Bune competente de comunicare  Competente de mentoring 

Competente manageriale

Bune abilitati de lucru sub presiune  Abilitati de multitasking  Competente organizatorice 

COMPETENȚE DIGITALE 
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