
 

Scrisoare de intenție 

 

 Prin prezenta scrisoare de intenție îmi manifest interesul față de funcția de reprezentant 

al studenților doctoranzi în cadrul Consiliului Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică 

Economică. 

 Numele meu este Cristi-Popescu și sunt student doctorand în anul I în cadrul ȘDCSE, având 

ca subiect de cercetare modul în care datele statistice pot influența procesele decizionale din 

sistemul de învățământ superior românesc. În ultimii 5 ani am urmat programul de licență 

Informatică Economică și programul de masterat Statistică Aplicată și Data Science din cadrul 

Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a Academiei de Studii Economice 

din București, prin urmare sunt familiarizat cu contextul educațional și administrativ din cadrul 

instituției și cunosc o parte din provocările cu care studenții se confruntă în activitatea pe care o 

desfășoară.  

 Îmi doresc să pot contribui la menținerea și dezvoltarea unei bune comunicări a 

studenților doctoranzi cu structurile administrative și de conducere, să aflu interesele și opiniile  

colegilor față de diverse subiecte care ne preocupă în demersurile noastre de cercetare, pe care 

să le pot reprezenta și promova mai departe în cadrele formale decizionale. Sunt adeptul ideii că 

instituțiile care promovează o cultură a calității educației respectă și apreciază perspectiva 

studenților față de cele mai importante subiecte care îi privesc în mod direct și indirect, aceștia 

fiind parteneri cu drepturi depline în toate procesele decizionale relevante.  

 Prin urmare, sper să beneficiez de încrederea colegilor mei pentru a-i reprezenta și pentru 

a promova vocea studenților doctoranzi ca instrument de validare și îmbunătățire continuă a 

proceselor educaționale din instituție. 

 

          Cu colegialitate, 

Drd. Cristi Popescu 
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INFORMAŢII PERSONALE Popescu Cristi-Petru 

București  

Scrieţi adresa paginii web personale  

Sexul Masculin | Data naşterii 11/07/1991 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2016-Prezent  Consultant Business Intelligence 

Oracle, București – www.oracle.com 

▪ Dezvoltarea de soluții de Business Intelligence pentru implementarea nevoilor de afaceri de la
directorii și managerii de vânzări;

▪ Crearea de rapoarte ad-hoc și oferirea de asistență tehnică altor utilizatori interni pentru utilizarea
instrumentelor de analiză avansată a datelor;

▪ Participarea la proiectarea și menținerea arhitecturii modelului de date.
Tipul sau sectorul de activitate IT 

2015-2016  Membru în Biroul de Conducere 

European Students` Union (ESU), Bruxelles – www.esu-online.org  

▪ Culegerea, interpretarea și analiza unor date legate de Procesul Bologna și sistemele de învățământ 
superior de la nivel european;

▪ Gestionarea și implicarea în desfășurarea unor proiecte derulate în parteneriat cu instituții sau
organizații europene;

▪ Dezvoltarea parteneriatelor organizației cu alte structuri europene din domeniul educațional;

▪ Oferirea de traininguri pe teme educaționale federațiilor naționale studențești din Europa.
Tipul sau sectorul de activitate ONG 

2014-2015  Președinte  

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), București – www.anosr.ro  

▪ Analiza și interpretarea unor date legate de învățământul superior românesc și publicarea de poziții
și puncte de vedere;

▪ Reprezentarea organizației în relația cu partenerii;

▪ Dezvoltarea și implementarea de strategii operaționale legate de activitatea federației.

Tipul sau sectorul de activitate ONG 

2019-2021  Master în Cibernetică și Statistică Nivel 7 EQF 

Academia de Studii Economice din Bucrești 

▪ Statistică Aplicată și Data Science

2016-2019  Licențiat în Științe Economice Nivel 6 EQF 

Academia de Studii Economice din Bucrești 

▪ Informatică Economică

http://www.oracle.com/
http://www.esu-online.org/
http://www.anosr.ro/
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REZULTATE REPREZENTATIVE   

 

 

  

2010-2014  Program de licență  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

▪ Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 
 

Publicații  • Co-autor al publicației Manual pentru Federațiile Naționale Studențești privind studenții imigranți sau 
din minorități etnice, ESU, 2013 https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572768.pdf  
• Co-autor al raportului Discriminarea în mediul universitar: percepții, mecanisme de combatere și 
reflectarea fenomenului în mass-media, Societatea Academică din România, 2015 - 

http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2015/12/Raport-de-cercetare-Mob-univ-2.pdf   
• Autor al policy brief-ului Cum abordăm problem discriminării în mediul universitar, Societatea 
Academică din România, 2016 - http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2016/03/Policy-brief-73-cum-
abordam-problema-discriminarii-in-mediul-universitar_v.-website.pdf   
• Co-autor al articolului Studiu comparativ asupra gradului de implicare a studenților în procesele de 
asigurare a calității, proiectul ESPAQ, 2016 - https://www.esu-online.org/wp-
content/uploads/2019/01/2016-01-27-Deliverable2_1-v3-ro.pdf  
• Autor al unui articol în cadrul publicației De la asigurarea calității la dezvoltarea strategică în 
învățământul superior din Republica Moldova – Perspectiva celor implicați, Universitatea din Leipzic, 

2016 - http://www.wus-
austria.org/download/docs/From%20Quality%20Assurance%20to%20Strategy%20Development%20
in%20the_Moldovan%20HE%20Stakeholder%20perspectives.pdf/89465ca44b409a39fcb88ce05948
66c6.pdf  

 

Activitate de reprezentarea a 
studenților în structuri din 

domeniul educațional  

• 2013-prezent: Membru în Registrul Experților Evaluatori Studenți din cadrul Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)  
• 2013-2015: Membru al Consiliului ARACIS  
• 2014-2015: Membru observator al Biroului Executiv ARACIS  
• 2014-2015: Membru observator al Consiliului CNFIS  
• 2015-2016: Reprezentatul ESU în Grupul E4 (ESU,ENQA,EUA,EURASHE)  
• 2016-prezent: Membru în Grupul de studenți experți evaluatori în domeniul asigurării calității al ESU  
• 2018-2019: Student evaluator în cadrul European Council for Business Education (ECBE)  
• 2019: Reprezentantul ESU în Comisia de concurs pentru selectarea membrilor Consiliului ARACIS 
 
 

Participări la evenimente 
internaționale din domeniul 

educațional   

•  Sesiune de formare a studenților în domeniul asigurării calității, ESU, Bruxelles (2014) - facilitator  
• Sesiune de formare a studenților armeni în domeniul asigurării calității, Yerevan (2014) – facilitator  
• Sesiune de formare a studenților din Republica Molodva în domeniul asigurării calității, Bruxelles și 
Chișinău (2014) - facilitator  
• Atelier de lucru EQUIP: The ESG as promoters of change in the European Higher Education Area, 
Amsterdam (2015) - facilitator  
• The European Quality Assurance Forum (EQAF), Londra (2015) – participant  
• Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior, Yerevan (2015) – membru al 
delegației României 
 

Participări în activități de evaluare 
externă a calității în învățământul 

superior  

Evaluări instituționale:  
• Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 2014  
• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2015  
• University of Maribor, Slovenia, 2019  
Evaluări ale domeniilor de masterat:  
•Domeniul de studii universitare de masterat Management, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 
2020  
Evaluări ale programelor de studiu:  
• Inginerie Economică Industrială, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 2019  
• Informatică Economică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019  
• Informatică Economică, Universitatea Româno-Americană, București, 2018  
• Informatică Economică, Universitatea „Athenaeum” din București, 2018  
• Informatică Economică, Universitatea de Vest din Timișoara, 2018  
• Informatică Economică, Universitatea din Craiova, 2018  
• Statistică și Previziune Economică, Universitatea din Craiova, 2018  
• Statistică și Previziune Economică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 2018 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572768.pdf
http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2015/12/Raport-de-cercetare-Mob-univ-2.pdf
http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2016/03/Policy-brief-73-cum-abordam-problema-discriminarii-in-mediul-universitar_v.-website.pdf
http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2016/03/Policy-brief-73-cum-abordam-problema-discriminarii-in-mediul-universitar_v.-website.pdf
http://www.wus-austria.org/download/docs/From%20Quality%20Assurance%20to%20Strategy%20Development%20in%20the_Moldovan%20HE%20Stakeholder%20perspectives.pdf/89465ca44b409a39fcb88ce0594866c6.pdf
http://www.wus-austria.org/download/docs/From%20Quality%20Assurance%20to%20Strategy%20Development%20in%20the_Moldovan%20HE%20Stakeholder%20perspectives.pdf/89465ca44b409a39fcb88ce0594866c6.pdf
http://www.wus-austria.org/download/docs/From%20Quality%20Assurance%20to%20Strategy%20Development%20in%20the_Moldovan%20HE%20Stakeholder%20perspectives.pdf/89465ca44b409a39fcb88ce0594866c6.pdf
http://www.wus-austria.org/download/docs/From%20Quality%20Assurance%20to%20Strategy%20Development%20in%20the_Moldovan%20HE%20Stakeholder%20perspectives.pdf/89465ca44b409a39fcb88ce0594866c6.pdf
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COMPETENΤE PERSONALE 
 

Limba maternă Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba Engleză C1   C1  C1  C1  C1  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare și networking, dobândite prin susținerea de prezentări publice și 
sesiuni de formare, din rolul de facilitator 

▪ ușurință în colaborarea cu diferite tipologii de oameni, care provind don contexte culturale diferite 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ abilități în organizarea de evenimente 

▪ leadership 
 

 

 

Hobby-uri  

 
 

▪ călătorii 

▪ fitness și nutriție 

Permis de conducere  Categoria B 


