
În atenția Biroului Electoral Central al Studenților, 

Subsemnata, Bălan Silvia-Bianca, studentă în anul I Master la Facultatea de Cibernetică, 

Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, 

programul de master E-business, îmi manifest intenția de a candida pentru un loc in Consiliul Facultatii 

ca student reprezentant din partea Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. 

Din punctul de vedere al performanței, am reușit să acumulez multe informații in cadrul ciclului 

de licenta, să am o medie decentă de peste 9 și să obțin bursă în fiecare semestru. În aria de reprezentare, 

votul de încredere acordat de colegi a însemnat pentru mine o mare responsabilitate căreia i-am făcut 

față cu brio in toti acesti ani. Dintre acțiunile întreprinse voi aminti comunicarea eficientă cu profesorii 

și studenții, calitățile organizatorice, informarea și realizarea de ieșiri la teatru și excursii. 

Dintre evenimentele și acțiunile întreprinse ca voluntar în folosul universității și al facultății, 

voi mentiona ca am fost membru al Microsoft Learn Student Ambassadors ASE, cat si Director Adjunct 

al Departamentului HR. În cadrul acesteia am avut oportunitatea de a-mi demonstra competențele, 

puterea de muncă, responsabilitatea, seriozitatea, dar și munca în echipă. 

Totodată, responsabilitatea și dorința de a lucra cu studenții au fost demonstrate și prin 

participarea la alegerile oficiale pentru sefii de serie, fiind Delegat al Biroului Electoral Central al 

Studentilor ASE.Activitățile prezentate mai sus mi-au dovedit și calitățile de comunicare în limba 

română, dar și în engleză. 

Menționez că toate acțiunile desfășurate în cadrul facultății și pentru aceasta, m-au ajutat să mă 

dezvolt atât pe plan profesional, cât și personal, mi-au dat încredere în forțele proprii și m-au convins 

să mă implic și mai mult pe viitor. 

În baza celor menționate anterior, precum și a celor cuprinse în Curriculum Vitae, consider că 

acțiunile întreprinse sunt compatibile cu alegerea mea ca student reprezentant în Consiliul Facultatii din 

partea Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. 

Cu deosebită stimă, 

Silvia-Bianca Bălan 



Skill group

C++(POO)
C
Baze de 
date(SQL)
Statistica
Management
Leadership
Comunicare
Fast learner
Engleza
C#
Java
Python
Data structures
PL/SQL
Android
Design patterns
JUnit
Econometrics
Time series
UML
Java swing
Vue
Node.js
HTML
CSS
Javascript

SKILLS

BIANCA BĂLAN

Sunt o persoană ambițioasă, devotată și muncitoare.
Din punctul de vedere al performanței, am reușit să acumulez multe 
informații, avand o medie generala a celor 3 ani peste 9.
În aria de reprezentare, am fost membru al Consiliului Facultății CSIE, 
Delegat al Biroului Electoral Central al Studenților ASE, reprezentanta 
seriei și a grupei din care am facut parte. Dintre acțiunile întreprinse 
voi aminti comunicarea eficientă cu profesorii și studenții și calitățile 
organizatorice

PROFILE

Microsoft Learn Student Ambassadors ASE
Voluntar, București
Departamentul HR

2019 - Prezent

KPMG
Stagiar, București
Departamentul de automatizare

apr - mai 2020

Microsoft Learn Student Ambassadors ASE
Director Adjunct HR, București

nov - mar 2021

PSS - Prosoft Solutions
Junior C developer, Bucuresti

sept 2021 - Pres
ent

EXPERIENCE

Colegiul Național "Ioniță Asan"
Matematică Informatică Bilingv Engleză, Caracal

2014 - 2018

EDUCATION



 București
 
 

https://www.facebook.com/bianc
a.balan27



https://www.linkedin.com/in/bian
ca-bălan-7729571a2



CONTACT

Facultatea de Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică, ASE
Informatică Economica, București

2018 - 2021

Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, ASE
Pedagogie, București

2018 - 2021

Database Design & Programming with SQL, 
Oracle Academy

2019 - 2020

Database Programming with PL/SQL, Oracle 
Academy

2019 - 2020

Facultatea de Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică, ASE
Master of E-business , București

2021 - 2023

Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, ASE
Master, nivelul 2, Bucuresti

2021 - 2023
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