
 
Informa ii personale Erik Barna 

 

  

Str Avram Iancu Nr 500, Loc. Floresti, Jud. Cluj, Romania 

   

  

Sex masculin| Data nașterii 1976  | Naționalitate romana 

 

 

Transformarea digitală este importantă pentru multe industrii, însă pentru sectorul         
asigurărilor este o prioritate. Digitalizarea oferă oportunitatea de a crește eficiența, de            
a oferi servicii noi, de a construi relații mai bune cu clienții și de a combate frauda,                
dar totodată reprezintă și noi provocări pentru companie. Obiectivul meu este de a             
ajuta industria de asigurări să depășească provocările tehnologice, folosind cele mai          
noi soluții insurtech. 

 
 

Experien a profesională 
 

 
 

Aprilie 2004 - Prezent Fondator și CEO 
LIFE IS HARD SA, Avram  Iancu, nr 500, Floresti, Cluj  

Exercitarea competențelor de organizare, management și administrare 
Asigurarea îndeplinirii sarcinilor stabilite de Consiliul de administrație 
Reprezentarea companiei în fața autorităților publice și în relațiile cu persoane juridice,           
române și/sau străine. 
Supravegherea activității departamentelor executive în vederea realizării obiectivelor        
companiei și în special a profitului, maximizarea acestuia, creșterea cifrei de afaceri și             
ocuparea unei cote de piață favorabile companiei 
Verificarea activității directorilor din subordine. 
 
Life is Hard este principalul furnizor de soluții pentru brokerii români de asigurări. Prin              
platforma noastră B2B2C subscriem în fiecare an, peste 40% din totalul pieței românești            
de asigurări. 
 

Noiembrie  2018 - Prezent Membru al Consiliului fondator 
Fintech Guardian, Sofia, Bulgaria 

Fintech Guardian este prima organizație non-guvernamentală dedicată protecției 
consumatorilor Fintech. În prezent acopera Macedonia, Bulgaria și România. 
 

Octombrie 2016 - Prezent Membru al Consiliului de Administrație 
CLUJ IT Cluster 

Cluj IT este o organizație activa în domeniul tehnologiei informației formată din: furnizori 
de servicii și soluții software, universități și instituții de cercetare, organisme publice și 
alte organizații catalizatoare. 
 
 

Februarie 2016 - Prezent Membru al Consiliului de Administrație 
NOAH WATCH 
 



August 2015 - August 2016 Consilier 
THIS IS NOT A STORM 

▪ Consilier în transformare digitală 
 
 

Mai 2014 - Prezent Membru al Consiliului de Administrație 
Barandi Solutions 

Barandi este de peste 8 ani pe piața românească și mai ales pe piețele internaționale              
caracterizate prin inovație, adopție timpurie, flexibilitate, adaptabilitate și soluții integrate.         
Totodată are peste 10 ani de experiență cu tehnologii consacrate precum baze de date             
PHP și SQL și peste 7 ani de experiență cu tehnologii de dezvoltare front-end cum ar fi                 
HTML5, CSS3, JavaScript. 
 

Decembrie 2003 - Septembrie 2008 Director Tehnic - Filiala Română 
ACSE 

▪ Asigurarea unei evaluări corecte a complexității proiectelor, estimand perioada de timp          
și resursele necesare 
▪Coordonarea mai multor departamente în vederea dezvoltării de proiecte livrabile și          

alocării de resurse, monitorizează starea proiectului 
▪Controlul bugetului 
▪Pregătirea de rapoarte periodice, de progres, de stare sau alte rapoarte speciale           

pentru management 
▪Evaluarea eficienței proiectului prin dezvoltarea și implementarea metodelor de         

îmbunătățire, analizarea rezultatelor  
▪Coordonează activitatea site-urilor 

 
ACG Software este o filială a ACSE Spa creată prin intermediul Finanțării italiene în              
România în 2003. Domeniul său de activitate constă în furnizarea de servicii de            
tehnologie informațională clienților naționali și internaționali, în principal prin dezvoltarea         
și implementarea aplicațiilor software.  

 
Februarie 2002 - Decembrie 2003 

 
Software Developer 
Nivis 

Dezvoltare de software Internet: comerț electronic, portaluri, piese web pentru Microsoft 
Portal SharePoint: Dezvoltare de componente ActiveX și DCOM, consultanță IT,          
integrare sisteme de plată securizate, sisteme de procesare a plăților 

 
Nivis este un lider mondial în proiectarea, dezvoltarea și implementarea rețelelor de            
achiziție de date fără fir. Inginerii inovatori ai companiei și tehnologia licențiată permit            
clienților să construiască rapid rețele de senzori și control wireless wireless de înaltă             
încredere.  

  

Iunie 2000 - Ianuarie  2002 ASP Software Developer 
Fiansystems 

 
Fian Design System este un furnizor de servicii software cu o gamă largă de             
competențe care își concentrează activitatea pe patru domenii principale: 
realizarea de soluții software pentru industria textilă și de îmbrăcăminte, soluții de            
tipărire în sectoarele textile și publicitate,  
automatizări complete de vânzare desktop / internet și instrumente CAD  
servicii de dezvoltare software off-shore  



crearea de desene, obiecte 3D și cataloage interactive pentru industria de bucătărie și             
baie.  

 
 

Educa ie i formare 
profesională 

 
1995 - 1999 Economist 

 
 Facultatea de Științe, Universitatea din Petroșani 
▪ Lucrări semnificative: Pascal, Software Engineering, Dbase, Delphi, SQL, Pascal, Database         

Development and Administration, Microsoft Office, GUI development, Internet Technologies,        
HTML, Computer Networks, UNIX (Solaris), MS Windows, Dos, PC Hardware 
 

  
1991 - 1994 Asistent analist 

 
Colegiul National de informatica,  Petroșani 
 

 
Competen e personale 

 
Limba materna  Romana 

  

Competențe lingvistice 
 

UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Engleza C2 C2 C2 C2 C2 
Maghiara C1 C1 C1 C1 C1 
Franceza B2 B2 B2 B2 B2 

Italiana C2 C2 C2 C2 C2 
 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 
 
 

Competențe de comunicare 
 

abilități excelente de comunicare dobândite prin experiența mea de CEO 
ascultare activa 
adaptabilitatea stilului de comunicare în funcție de audiență 
oferirea și primirea de feedback 
 

 
Competențe organizaționale Analiza de business 

Strategia de marketing și de afaceri 
Management de Proiect (Scrum, Prince, Waterfall) 
Management de produse software 
Gestiune economico-financiara 
Arhitecturi software 
Strategie si dezvoltare de produse digitale 
Transformare digitala 
Leadership 

 




