
În atenţia Biroului Electoral Central al Studenţilor,

Subsemnata Comînceanu Ioana, studentă în anul III la programul de
licenţă al Facultății de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, din
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, îmi exprim intenția de
a candida pentru ocuparea unui post în Consiliul Facultății de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică, având în vedere dorinţa mea de a fi
student reprezentant, căreia i se adaugă toate acţiunile întreprinse de
către mine în acest sens, până în momentul de faţă.

Încă din anul I, sunt student reprezentat atât la nivelul grupei, cât și la
nivelul seriei mele. Am încercat pe cât posibil să facilitez comunicarea
dintre colegii mei și cadrele didactice, asigurând informarea constantă din
partea ambelor părți. Pe lângă abilitățile de comunicare dobândite şi
utilizate în cadrul acestui proces, am avut ocazia de a demonstra putere
de muncă și seriozitate cu ocazia diverselor responsabilităţi pe care le-am
avut în cadrul secretariatului Facultății de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică. Din această postură, anul acesta am participat ca
delegat al Biroului Electoral Central al Studenților din ASE pentru a ajuta la
alegerea studenților reprezentați la nivelul seriei din facultatea de
Cibernetică.

De asemenea, de doi ani sunt membru SiSC al Departamentului
Educațional, unde m-am axat pe reprezentarea studențească atât prin
proiectele întreprinse de noi, cât și prin activitatea propriu-zisă a
departamentului, comunicarea cu cadrele didactice, informarea
studenților cu privire la metodologii, drepturi și responsabilități sau
distribuirea materialelor cu caracter educațional.

Precizez că toate activitățile desfășurate în cadrul Academiei de
Studii Economice m-au ajutat să mă implic cu entuziasm și să dezvolt un
real interes în ceea ce priveşte continuarea și extinderea implicării mele
personale în cadrul unor activităţi sau proiecte similare. Acestea au pus



bazele unei tinere dornice să ajute studenții, să îi reprezinte și să le apere
drepturile, dar și să ofere sprijin facultății noastre  și mediului academic.

În baza celor menţionate anterior, precum şi celor cuprinse în
Curriculum Vitae, consider că activităţile în care am fost implicat mă
recomandă şi îmi demonstrează compatibilitatea cu cerinţele impuse
pentru ocuparea postului în Consiliul Facultății de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică.

Cu stimă,

Ioana Comînceanu



IOANA COMÎNCEANU
S T U D E N T

APPLICANT PROFILE

Extremely communicative person. I'm very
dedicated to all the challenges that appear
in my life. In addition, I consistently want to
discover new things, meet new people and
improve myself. I am passionate about the
correlation between the Economics and the
IT domains and I am eager to explore this
area as much as I can. 

CONTACT
INFORMATION:

 

www.linkedin.com/in/ioanacominceanu

HARD SKILLS

SQL - I obtained certificates at the
Database Programming and Database
Foundations courses. Also, I made a
database which managed the activity
of a album store for my final project . 
C/C++ with OOP fundamentals
R
Microsoft Office Package

VOLUNTEER EXPERIENCE

SiSC - The Union of Students 
from Cybernetics

november 2019 - present 
Roles in the organization:

Vice President of Projects

Project Manager of SiSC Promo 

Project Manager of Academia SpEranței 

Educational Department Member

july 2020 - may 2021

august 2020 - november 2020

february 2020 - july 2020

november 2019 - present

Managed a team and kept them motivated 

Organized the recruitment process of our 

Constantly communicated with all the coordinators 

Developed skills such as team work, adaptability 

Being a member of the Board team
Coordinating all the 11 projects activity 

during the whole project 

organization 

and members of my team 

and proactivity

ACADEMIC BACKGROUND

Economic Cybernetics - ASE Bucharest
second year student, expected
Bachelor degree

october 2019 - present

Bussines Analysis, Mathematical Modelling,
Operational Research and Data Analysis
fundamentals 

Mathematics-Informatics - Nicolae
Bălcescu Theoretical Highschool
Medgidia 

september 2015 - june 2019 

SOFT SKILLS

The ability to work under pressure
while respecting the deadlines 
High level of adaptability in any
situation 
Planning and organising a team and
keeping it motivated 
Communication and public speaking
skills 
Quick learner and also emphasisng
with individual study 
Good critical and analytical thinking
and a problem solving frame of mind 

FOREIGN LANGUAGES

English - B2 - Cambdrige Certificate
FCE 
Spanish - C1 - DELE Certificate

During highschool I participated at two
Erasmus Projects and one international
conference where I had the opportunity to
practice my language skills.

COURSES

UIPath, Druid and Power BI workshops
during my practice stage at KPMG Romania.
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