
Scrisoare de intenţie

Kovacs Erik-Robert

În atenția Biroului Electoral Central al Studenților
ASE București
Piața Romană nr. 6, Sector 1, București

Stimați membri ai Biroului Electoral Central al Studenților,

Numele meu este Kovacs Erik-Robert şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la
anunţul dumneavoastră pentru poziția vacantă de membru al Școlii Doctorale publicat pe
site-ul ASE
(http://doctorat.ase.ro/anunturi/alegeri-studenti-doctoranzi---consiliile-scolilor-doctorale).

Fiind absolvent al Facultăţii de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică,
specializarea Informatică Economică, respectiv al programului de masterat Securitate
Cibernetică din cadrul aceleiași facultăți, am decis să îmi continui studiile și la nivelul de
doctorat, sub îndrumarea Prof. Cotfas Liviu-Adrian, cu o teză intitulată provizoriu “Natural
Language Processing using Machine Learning and Deep Learning Techniques” (“Procesarea
limbajului natural cu ajutorul tehnicilor de machine learning și deep learning”). În timpul
studiilor, respectiv în timpul activității mele profesionale ca dezvoltator software și consultant
în zona de activitate IT Service Management (ITSM), consider că am acumulat experiență și
cunoștințe cu potențialul de a fi valorificate în cadrul activităților unui membru al Școlii
Doctorale din partea studenților doctoranzi.

Sunt o persoană serioasă, profesionistă, stăpânind atât aspectele tehnice și științifice, cât și
cele interpersonale ale câmpului meu de interes, fiind în același timp interesat de o continuă
dezvoltare academică și profesională, caracteristici personale pe care îmi doresc să le pun la
încercare în slujba colegilor mei. Şansa de a-i reprezenta pe aceștia în cadrul Școlii Doctorale
mi-ar da ocazia să-mi pun capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV-ului
anexat) în folosul comunității studențești și academice locale.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată,

Cu stimă,

Kovacs Erik-Robert

17.11.2021

http://doctorat.ase.ro/anunturi/alegeri-studenti-doctoranzi---consiliile-scolilor-doctorale


EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Erik-Robert
Kovacs

DATA NAȘTERII: 
06/10/1993 

CONTACT 

Cetățenie: română 

Gen: Masculin 

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/erik-
robert-kovacs-90374b101/ 
Altele: https://github.com/
erkovacs/ 

Whatsapp Messenger: 
 

 
 

 

 

01/08/2020 – ÎN CURS – Bucuresti, România 

▪ Responsabil de proiectarea și implementarea de noi module, fluxuri
de lucru, integrări, aplicații custom și automatizarea proceselor, pe bază
de proiect
▪ Însărcinat cu evaluarea, monitorizarea și mentenanța aplicațiilor
existente pe platforma ServiceNow 
▪ Responsabil de îmbunătățirea continuă a instrumentelor de
dezvoltare internă și a fluxurilor de lucru de dezvoltare, precum și cu
cercetarea și dezvoltarea de noi instrumente, tehnologii și procese
utilizabile în cadrul echipei, dar și de stabilirea de noi direcții în
dezvoltare, implementarea bunelor practici și a standardelor de
documentare și codare
▪ Delegat ca arhitect tehnic și consultant pentru anumite proiecte,
anumite secțiuni ale proiectelor sau oriunde este nevoie de contribuția
mea în cadrul echipei
▪ Responsabil de a oferi consiliere tehnică și sprijin sau de a acționa
într-un rol intermediar atunci când se lucrează cu alte echipe tehnice, fie
ele interne sau externe
▪ Principalul punct tehnic de referință pentru echipa de asistență și
dezvoltare
▪ Tehnologii folosite: ServiceNow, JavaScript, AngularJS, web services

01/03/2020 – 01/08/2020 – Bucuresti, România 

▪ Responsabil de clarificarea, proiectarea, implementarea și testarea
unor noi funcționalități dezvoltate pentru produse software proprietare
▪ Însărcinat cu investigarea și remedierea defectelor aplicațiilor
întreținute
▪ Responsabil de optimizarea software-ului pentru performanță,
fiabilitate, portabilitate și interoperabilitate
▪ Responsabil pentru furnizarea documentației pentru soluțiile livrate
▪ Tehnologii folosite: C++, JavaScript, TypeScript, AngularJS, Jasmine, Java

01/09/2019 – 01/09/2020 – Bucuresti, România 

▪ Am jucat un rol de consultanță pentru client, atât în   aspectele tehnice,
cât și orientate spre proces, ale funcționării de zi cu zi a instanței
ServiceNow, dar și în îndrumarea clientului cu privire la dezvoltarea și
utilizarea ulterioară a platformei
▪ Responsabil de proiectarea soluțiilor în conformitate cu cerințele
clientului, urmărind bunele practici de codare și arhitectură, luând în
considerare, de asemenea, posibilitățile și limitările platformei folosite
(ServiceNow / AngularJS în acest caz)
▪ Responsabil pentru stabilirea cerințelor și priorităților cu clientul,
colaborând îndeaproape cu Service Technical Manager-ul
▪ Însărcinat cu dezvoltarea documentației și a materialelor de referință
pe subiecte avansate de ServiceNow în scopuri de formare / specializare
în cadrul echipei, precum și furnizarea de coaching / îndrumare
punctuală pentru membrii echipei în anumite zone ale platformei
ServiceNow

Senior ServiceNow Developer 
Stefanini EMEA 

Systems Engineer 
Systematic 

Software Developer (JavaScript) 
Stefanini EMEA 
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▪ Responsabil cu raportarea progresului, respectiv a problemelor
apărute în cadrul proiectului către Service Technical Manager, furnizând
apoi lessons learned și sugestii pentru optimizarea proceselor de lucru
▪ Tehnologii folosite: JavaScript, ServiceNow, servicii web

01/09/2018 – 01/09/2019 – Bucuresti, România 

▪ Responsabil pentru stabilirea cerințelor și priorităților cu clientul,
colaborând îndeaproape cu Service Technical Manager-ul
▪ Responsabil pentru dezvoltarea de noi module și fluxuri de business
în aplicația ServiceNow
▪ Însărcinat cu remedierea defectelor în modulele ServiceNow existente
▪ Responsabil de adaptarea modulelor ServiceNow existente și a
fluxurilor de business la nevoile de business ale clienților, aflate în
continuă schimbare
▪ Responsabil pentru administrarea și configurarea modulelor
ServiceNow existente
▪ Însărcinat cu redactarea documentației și procedurilor /
documentarea codului sursă cu comentarii și redactarea documentației
tehnice
▪ Responsabil de implementarea acțiunilor corective în timp util
▪ Responsabil cu raportarea progresului, respectiv a problemelor
apărute în cadrul proiectului către Service Technical Manager, furnizând
apoi lessons learned și sugestii pentru optimizarea proceselor de lucru
▪ Tehnologii folosite: JavaScript, ServiceNow, servicii web

01/01/2018 – 01/05/2019 – Bucuresti, România 

▪ Lucrul alături de client pentru a înțelege nevoile sale de business
diferite și unice
▪ Proiectarea, implementarea și mentenanța soluțiilor complete care se
potrivesc cu bugetul, infrastructura și termenele clientului
▪ Oferirea serviciilor de consultanță cu privire la cea mai bună
combinație de infrastructură, software și servicii, având în vedere
bugetul și nevoile specifice ale clientului
▪ Realizarea integrărilor de înaltă calitate cu servicii web, spre exemplu
cu REST / OData, SOAP, xmlrpc sau chiar implementări personalizate
(Raspberry Pi, Arduino, .NET, Python etc.)
▪ Tehnologii folosite: JavaScript, CSS, HTML, Python, Linux, PHP, baze de
date, COAP

01/06/2017 – 01/08/2018 – Bucuresti 

▪ Responsabil cu aplicarea tehnicilor OOP și a principiilor MVC pentru
proiectarea, implementarea, întreținerea și uptime-ul a aplicațiilor web
custom dezvoltate intern, precum și crearea documentației tehnice care
să rezume utilizarea acestora
▪ Responsabil de analiza, întreținerea și dezvoltarea continuă a
platformelor online, site-urilor web, magazinelor online existente,
integrarea acestor platforme de curierat, facturare, contabilitate, analiză
de date, remarketing sau alte servicii în funcție de nevoile business ale
clienților

Jr. Software Developer (JavaScript) 
Stefanini EMEA 

Freelancer (Web development) 
Self-employed 

Dezvoltator web 
Play Solutions 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

▪ Responsabil de cercetarea și scouting-ul noilor tehnologii care urmau
să fie utilizate în proiecte, precum și întocmirea documentației care să
evidențieze principalele caracteristici ale acestora pentru uz intern
▪ Responsabil de dezvoltarea interfeței grafice în conformitate cu
specificațiile clientului
▪ Aplicarea principiilor securității informatice în activitatea mea de
dezvoltare
▪ Tehnologii folosite: PHP (OpenCart, Wordpress, Laravel), JavaScript,
servicii web

01/04/2017 – 01/06/2017 – Bucuresti, România 

▪ Am studiat tehnologiile cu care urma să lucrez ulterior în detaliu,
dezvoltând mici proiecte pentru a-mi demonstra progresul
▪ După finalizarea fazei teoretice, am dezvoltat un proiect practic
constând dintr-un magazin online scris de la zero, bazat pe PHP și
MySQL, beneficiind de sprijinul unui dezvoltator senior și al șefului de
echipă

01/10/2015 – 01/06/2016 – Timisoara, România 

▪ Responsabil de întreținerea și actualizarea site-ului web al
organizației, gestionarea zilnică a acestuia prin Wordpress și crearea și
gestionarea copiilor de rezervă ale bazei de date
▪ Optimizarea SEO a site-ului, sincronizarea conținutului cu paginile de
socializare ale organizației
▪ Centralizarea, editarea și revizuirea materialelor de la diferiți
colaboratori în vederea publicării online

Stagiar 
Play Solutions 

Administrator Site 
Centrul de Cercetare Studențească Literacum 

01/09/2019 – 01/07/2021 – Piața Romană 6, București, Bucuresti, România 

https://ism.ase.ro/ 

01/08/2016 – 01/07/2019 – Piața Romană 6, București, Bucuresti, România 

https://csie.ase.ro/ 

01/08/2015 – 01/01/2016 – B R A Veien 4, Halden, Halden, Norvegia 

https://www.hiof.no/english/ 

01/08/2013 – 01/07/2016 – Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timișoara, Bucuresti, România

Securitate Informatică (Master) 
Academia de Studii Economice din București 

Informatică Economică (Licență) 
Academia de Studii Economice din București 

Comunicare și Studii Media (Licență) 
Østfold University College (HiØ) 
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COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  maghiară /  română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

English 

Comprehensiune
orală

C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă

C2

Conversație
C2

Scris
C2

franceză 

Comprehensiune
orală

A1

Citit
B1

Exprimare
scrisă

A1

Conversație
A1

Scris
A1

COMPETENȚE DIGITALE 

Pachete Software
Microsoft Office /  Photoshop 
Dezvoltare Software
Web Development: HTML 5, CSS, JavaScript /  Software Design Architecture

/  JSON /  Git /  Software Development and Software Engineering /  We
b Services /  Security 
Cercetare și Documentare
Documentation and reporting /  Research 
Aptitudini de specialitate
SQL /  Python /  Data Science, Data Analytics, Data Visualization 
Alte aptitudini IT
Linux /  Bash 

https://litere.uvt.ro/ 

Limba și Literatura Engleză (Licență) 
Universitatea de Vest din Timișoara 
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PROIECTE 

CONFERINȚE ȘI SEMINARE 

01/11/2020 – 01/07/2021 

Proiectul a avut în vedere dezvoltarea unei aplicații care facilitează
participarea ad-hoc, descentralizată, voluntară la studii clinice. Astfel de
studii sunt de obicei efectuate astfel încât eficacitatea unui nou
tratament să poată fi evaluată - însă același plan de bază al
experimentului ar putea fi folosit în practică pentru a verifica eficacitatea
oricărui comportament nou-indus, inclusiv preluarea unui nou hobby
sau altă modificare a mediului sau a comportamentului subiecților.
Aplicația a fost dezvoltată ca un dApp Ethereum pentru a beneficia de
proprietățile unice ale Blockchain-ului: imuabilitate, transparență,
securitate intrinsecă și redundanță.

01/11/2018 – 01/06/2019 

https://github.com/erkovacs/ase-thesis-project 
Proiectul a culminat prin dezvoltarea unui chatbot capabil să ofere mai
multe tipuri de recomandări despre repere geografice și turistice
românești, preluând date în limbaj natural și producând, tot în limbaj
natural, fragmente pre-formatate, direcții Google Maps și alte câteva
tipuri de date.
Chatbotul a fost integrat cu o aplicație nativă de web chat, precum și cu
chat-ul Facebook Messenger.
Feedback-ul utilizatorilor este de asemenea încorporat în metadatele
asociate cu fiecare reper, ajutând sistemul să „învețe” să-și rafineze
recomandările în funcție de interacțiunile pe care le are cu utilizatorii.

Soluție distribuită de stocat înregistrări, bazată pe tehnologia
Blockchain ("Blockchain-based Distributed Record Store
Solution")

Sistem de recomandare bazat pe conținut cu interfață chatbot
cu aplicații din sectorul turistic ("Content-based
recommendation system with chatbot interface with
applications in the tourism sector")

08/04/2021 – 09/04/2021 > – Online (COVID-19) 

Am participat la panoul cu specializarea Informatică Economică cu o
lucrare intitulată "Aplicație bazată pe blockchain pentru sprijinul
studiilor clinice: Provocări pentru cercetarea biomedicală
descentralizată" ("Blockchain-based application to support clinic trials:
Challenges for decentralized biomedical research") care descrie anumite
limitări intrinsece tehnologiei blockchain disponibilă în prezent, și în care
se propun mai multe soluții și sugestii pentru a depăși aceste limitări
atât prin adoptarea unor arhitecturi diferite, cât și în principiu, prin
schimbarea implementărilor în sine. Pentru aceasta, am fost premiat cu
premiul I în cadrul panoului de Informatică Economică.

https://csie.ase.ro/cercetare/sesiunea-de-comunicari-stiintifice/ 

Sesiunea de comunicări științifice studențești, nivel Master 
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CERTIFICATIONS 

PUBLICAȚII 

01/04/2019 – ÎN CURS 

Emis de AXELOS Global Best Practice. ID-ul acreditării: GR750547210EK.
Fără dată de expirare.

https://www.linkedin.com/in/erik-robert-kovacs-90374b101/ 

01/02/2019 – ÎN CURS 

Emis de ServiceNow. ID-ul acreditării: 171019472. Fără dată de expirare,
reînnoire semestrială.

01/01/2013 – ÎN CURS 

Emis de Cambridge Assessment. ID-ul acreditării: -. Fără dată de
expirare.

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/ 

ITIL Foundation Certificate in IT Service Management 

ServiceNow Certified System Administrator 

Cambridge CPE Examination (C2 Proficiency) 

2021 
JMEDS Journal (în curs de publicare) 
Lucrarea descrie o propunere pentru o aplicație software care vizează
facilitarea organizării ad-hoc, descentralizate, a studiilor clinice
controlate dublu-orbite la care pacienții pot participa de la distanță pe
bază complet voluntară, prin intermediul Internetului.
Sistemul permite controlul descentralizat al studiului fără o scădere
necesară a fiabilității rezultatelor. Implementarea de referință propusă
folosește blockchain-ul Ethereum, precum și alte instrumente de
dezvoltare open-source, pentru a demonstra organizarea unui studiu
clinic dublu-orbit controlat descentralizat prin utilizarea contractelor
inteligente.
Lucrarea își propune să ofere informații despre provocările specifice
proiectării și implementării unei astfel de aplicații și să prezinte o serie
de soluții de referință pentru aceste provocări. În cele din urmă,
evaluează viabilitatea soluției și face recomandări pentru alte aplicații
ale tehnologiilor folosite.

Blockchain-based application to support clinical trials:
Challenges for decentralised biomedical research ("Aplicație
bazată pe Blockchain pentru sprijinul studiilor clinice:
provocări pentru cercetarea biomedicală descentralizată") 
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COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Competent în cercetarea subiectelor noi sau existente, cu experiență
acumulată atât în   calitate profesională, cât și în cea academică.
Experimentat în dezvoltarea prototipurilor de tip "proof-of-concept" în
manieră rapidă și eficientă.

Aptitudini avansate în scrierea tehnică (documentație, articole de tip
Knowledge Base, instrucțiuni, manuale, cursuri etc.) dezvoltate pe
parcursul carierei mele în sectorul software IT.

Abilități de Scriere academică acumulate în timpul mai multor programe
de studii superioare terminate.

Cercetare și dezvoltare 

Scriere tehnică 

Scriere academică 
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