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Ion Moldoveanu 
Director de inginerie software 
Rezumat 
Profesionist dinamic și avansat din punct de vedere tehnic, cu o experiență vastă în gestionarea 
operațiunilor IT, în livrarea de software agil și în gestionarea schimbării. Instrumental în crearea și 
implementarea de soluții software financiare și de cloud pentru întreprinderi, în conformitate cu nevoile 
și obiectivele companiei. Foarte priceput în eficientizarea și optimizarea proceselor de dezvoltare 
software în strânsă colaborare cu echipe IT performante. Adept al planificării și executării programelor 
de transformare Agile menite să prospere într-un mediu colaborativ, auto-organizat și cu ritm rapid. 
Capacitate demonstrată de a ține legătura cu mediul de afaceri, IT și alte părți interesate cheie pentru 
a realiza agenda de schimbare a companiei, precum și pentru a asigura stabilitatea și funcționarea 
eficientă a platformelor tehnologice. 

Experiența de carieră 

Deutsche Bank, București, România 
 
Director de program IT pentru camera de control 2021 - prezent 
 

Condus platforma Compliance Control Room pentru gestionarea barierelor de informații și desemnarea angajaților din 
public-privat. Conducerea unei echipe internaționale multidisciplinare de 40 de persoane și gestionarea părților interesate 
din domeniul afacerilor și IT. Continuă să conducă strategia vendorilor centrului tehnologic, programul educațional și să 
facă parte din comitetul executiv al centrului tehnologic.  
  

Șef al Domeniului IT Credit & Non-Financial Risk 2018 - 2021 

Condus o echipă IT performantă de 60 de membri pentru a eficientiza operațiunile zilnice. Asigurarea livrării la timp, de la 
un capăt la altul, a programelor de risc operațional și de audit. A creat și a condis echipe competente responsabile de 
dezvoltarea, testarea, gestionarea versiunilor și a aplicațiilor, precum și de întreținerea aplicațiilor. A garantat conformitatea 
programelor cu cerințele de reglementare. Conduce programele academice ale DB Technology Center București. Conduce 
și executați primul program de masterat în domeniul informaticii financiare, în colaborare cu Universitatea de Informatică 
din București. Promovarea și fortificarea relațiilor de durată cu 12 furnizori împreună cu 200 de resurse individuale. Membru 
al Comitetului Executiv pentru Deutsche Bank Global Technology Center din București. 

 A revenit asupra deciziei directorului de informații de a transfera dezvoltarea platformei de risc de la București la 
Pune prin schimbarea culturii echipei și dobândirea încrederii părților interesate. 

 Membru al comitetului executiv al centrului tehnic, responsabil pentru susținerea procesului decizional al centrului 
tehnic format din 1200 de persoane; a oferit suport pentru livrarea aplicațiilor și pentru platforma de risc. 

 A proiectat și implementat un master de calcul financiar în colaborare cu Deutsche Bank și Facultatea de 
Informatică București. 

 A negociat contracte de furnizare agile și leasing personal. 

Șeful domeniului IT al Investment Banking București 2014 - 2017 

A dezvoltat și a condus o echipă de 50 de persoane din București pentru a crește eficiența muncii. A supervizat repatrierea 
aplicației de tranzacționare FX și a altor cinci platforme de tranzacționare de la furnizorii internaționali externi către echipele 
interne din București. A supervizat livrarea de la un capăt la altul a platformelor de tranzacționare în timp real și critice 
pentru FX și instrumente derivate. A acționat în calitate de antrenor agil al centrului tehnic. A stabilit și a promovat o cultură 
Agile în noul centru tehnic. 

 A atenuat riscul de repatriere a proprietății intelectuale prin tranziția dezvoltării software end-to-end de la furnizorii 
externi la noua echipă din București. 
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Oracle, București 2004 - 2014 
Manager senior de dezvoltare software 

A conceput și implementat soluții robuste pentru a asigura furnizarea de servicii adecvate în conformitate cu portalurile de 
asistență pentru clienții de asistență corporativă, a produs și a condus o echipă de dezvoltare de 40 de persoane în 
București. A organizat o echipă internațională cu raportare directă și matriceală. A coordonat procesele interne de suport 
pentru aplicații. A finalizat diverse sarcini de dezvoltare de software în timp ce îndeplinea funcția de Agile Coach și Scrum 
Master. Și-a asumat responsabilitatea exclusivă de a conduce o echipă internațională de 10 persoane în SUA, Canada și 
India. 

 A structurat și a utilizat un sistem de informații de afaceri și un depozit de date pentru echipele de operațiuni de 
afaceri, directorii și clienții serviciilor cloud. 

 A sporit capacitățile și maturitatea echipei prin inițierea de programe de îmbunătățire a performanțelor și a 
proceselor de dezvoltare de software, precum și prin definirea obiectivelor și prin oferirea de leadership și motivație 
remarcabile. 

 A jucat un rol esențial în furnizarea de orientare strategică, stabilirea priorităților și formularea de noi soluții pentru 
furnizarea de servicii. 

 

ANIS (Asociația Națională a Industriei de Software și Servicii) 
Membru al Consiliului de Administrație 

A reprezentat interesele industriei IT din România. A supervizat grupul de lucru pentru educație în industria IT. A gestionat 
propuneri de politici, acțiuni de lobby și proiecte de impulsionare a digitalizării în administrația publică. A cultivat relații 
durabile cu universitățile și profesorii din domeniul IT. 

 
Experiență suplimentară: 
Formator Agile - EXELO 
Manager de proiect - EzLegacy 
Liderul echipei de dezvoltare - Otto 
Manager de tehnologie a informației - Policolor 
Asistent universitar - Universitatea Politehnica din București 

Educație și cursuri de formare 

Doctor în filosofie (PhD) în management 
Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație (SNSPA) 

Master în Administrarea Afacerilor 
Instituție, Universitatea Deschisă 

Master of Science în Sisteme de arhitectură deschisă 
Universitatea Politehnică din București - Informatică 

Bachelor of Science în Sisteme Automatizate 
Universitatea Politehnică din București - Informatică 

Bacalaureat în Tehnologia Informației și Comunicațiilor 
Liceul de Informatică din București (Tudor Vianu) 

Formare pentru certificarea PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) 
Institutul de management al proiectelor (PMI) 

Practician certificat SAFe 5 
Scaled Agile, Inc 

 

Limbi 

În limba română: Nativ 
Engleză:  
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Dezvoltare profesională 

Programul ASPEN Socrates - Cum transformă tehnologia democrația 
Metodologii de dezvoltare agilă și managementul produselor 
Dezvoltare agilă cu Scrum și Scrum Requirement Management 
Analiză de afaceri 
Prezentări executive 
ITIL | Strategie, Leadership, Managementul schimbării 
Formarea formatorilor 
 

Publicații 

Gestionarea impactului transformării digitale asupra viitorului locurilor de muncă. O abordare sectorială. A Semi-
Systematic Literature Review Review of International Comparative Management - Jul 29, 2022 
Managementul durabil al întreprinderilor ITManagementul durabil al întreprinderilor IT Springer - Jan 15, 2021 
 


