
 

În atenția Biroului Electoral Central al Studenților, 

 

 Mă numesc Daiana – Maria TĂBÎRCĂ și sunt studentă în anul I Masterat (Baze de date. 
Suport pentru afaceri) la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul 
Academiei de Studii Economice din București și vă adresez această scrisoare de intenție ca răspuns 
pentru anunțul referitor la ocuparea unui loc vacant în Consiliul Facultății de Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică. 
 Consider că pe parcursul celor 3 ani de studii petrecuți tot în cadrul Facultății de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică, la specializarea Informatică Economică, m-am implicat 
semnificativ în multe activități specifice funcției de reprezentant de grupă și de serie, cât și de student 
reprezentant în Consiliul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, respectiv în 
Senatul Universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din București.  
 Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, 
care poate face față oricărei provocări, interesată de o continuă dezvoltare profesională și nu în ultimul 
rând – profesionistă – caracteristici personale pe care îmi doresc să le demonstrez în continuare.  
 Mi-am dorit întotdeauna să mă implic activ în viața studențească și să iau inițiativa, de aceea 
vreau să amintesc de implicarea demonstrată în cadrul procesului de admitere (ca student voluntar 
prin intermediul  organizației Microsoft Learn Student Ambassadors ASE, din care am făcut parte în 
cei 3 ani de studii licențiale), în cadrul procesului electoral, precum și de participarea la Sesiunea 
(anuală) de Comunicări Științifice la Limba Italiană etc. În cadrul facultății am avut oportunitatea de 
a-mi demonstra determinarea, competențele, sociabilitatea, responsabilitatea, dedicarea, dar și 
aptitudinile de comunicare. Sunt o persoană capabilă, care știe să lucreze în condiții de stres și să 
ducă la bun sfârșit sarcinile primite, interesată constant de formarea și perfecționarea profesională. 
Finalul celor 3 ani de studiu mi-a oferit posibilitatea să demonstrez cine sunt și ce pot face. Am obținut 
nota 10 la examenul de licență. 
 Toate activitățile desfășurate în cadrul facultății, 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 multe alte activități similare. De altfel, în baza cunoștințelor acumulate în cadrul 
facultății, am participat la multe activități extracuriculare, unde am reprezentat cu mândrie Facultatea 
de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.  
 Sunt convinsă că activitatea pe care o voi desfășura, în continuare, în calitatea de reprezentant 
al studenților Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică în Consiliul Facultății îmi 
va oferi posibilitatea utilizării cunoștințelor dobândite în scopul susținerii misiunii asumate de  
Academia de Studii Economice din București; aceea de a fi o instituție publică transparentă, 
competitivă, responsabilă și implicată în mediul economico-social, capabilă să dea răspunsuri 
pertinente cerințelor pieței muncii, având drept obiective principale: creșterea si avansarea 
cunoașterii, educarea studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe student și pe 
rezultatele învățării și angajabilitatea socială. 
 În baza celor menționate anterior, precum și a celor cuprinse în Curriculum Vitae, consider că 
acțiunile întreprinse sunt compatibile cu alegerea mea ca membru în Consiliul Facultății de 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. 

 

 

 

Cu deosebită stimă, 

Daiana – Maria TĂBÎRCĂ 



DAIANA- MARIA TĂBÎRCĂ
Master's  Student in Databases

CAREER OBJECTIVE
To gain employment with a company that offers
me a consistently positive atmosphere to improve
my skills, learn new technologies and implement
them for the betterment of the business.

PROGRAMMING
EXPERIENCE

Unity 3D, GitHub (medium)
C#, C, C++ (medium/advanced)
SQL, NoSQL, PL/SQL (medium/advanced)
Android Studio (medium)
Java, JavaScript, CSS, HTML, Python (medium)

PROFILE
I am a passionate graduate student with a robust programming, problem-solving and
analytical skills. I am interested in improving my knowledge and acquiring valuable
information. I possess good communication, collaboration and programming skills. 

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

Volunteer Member (technology) at Microsoft Learn Student Ambassadors Romania ASE
(active from November 2018 to present) - took up advanced Microsoft Office, Microsoft
Azure courses, Adobe Photoshop trainings, attended numerous Technology - related group
projects, promoted and hosted events, carried out RPA development in the organization
Took part in the National Congress of Economic Students 

Participated in various Hackathons: UiPath - RPA Automation 36 hours Hackathon
(November 2018), DoIT, Girls! by Micrososft (17.03.2019), MS.HACK by Microsoft (11-12
May 2019).
Participated in The Students Scientific Competition at ASE (project in Italian language)
Volunteer at New Projects Association - "InfoGATES Junior Project"
Volunteer at "Tony Bulandra" Theatre (Târgoviște)

     (CNSER - OSE, Cluj-Napoca   5-7 April 2019)

HOBBIES
Reading
Programming
Gaming
Personal Development
Sports

SKILLS SUMMARRY
Communication
Responsibility
Awareness
Empathy
Collaboration
Fast learner

LANGUAGES
English - Advanced level (C1 - CAE)
French - Intermediate
Italian - Elementary/Intermediate (A1.2)
Spanish - Elementary

CONTACT

https://www.linkedin.com/in/daiana-maria-
tabirca/

CERTIFICATIONS

Cambridge English Qualifications - C1 Advanced (Cambridge Assessment English)
Italian Certificate Course (A1.2) - The Bucharest University of Economic Studies
ECDL - ECDL Romania
Oracle Academy Certification: Database Design and Programming with SQL
Oracle Academy Certification: Oracle Academy Database Programming with PL/SQL
NDG Linux Essentials - Cisco Networking Academy
CLA: Programming Essentials in C - Cisco Networking Academy

EDUCATION

I have graduated from high school with a 9.97 average.

MATHEMATICS AND COMPUTER PROGRAMMING
National College "Ienăchiță Văcărescu" - Târgoviște

Student Representative Council (November 2019 - present)
Student Senate Member (November 2020 - present)
Took up additional course in Italian (A1.2 Certificate)
Obtained a maximum grade at the Bachelor's Degree Exam (The title of my final paper:
"The role and application of augmented reality in mobile application development" - using
mainly Unity 3D, C#, Microsoft Azure NoSQL services, JavaScript and other
technologies). 

BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMIC CYBERNETICS, STATISTICS AND INFORMATICS
July 2021 (graduated)

The Bucharest University of Economic Studies

MASTER'S DEGREE IN DATABASES. BUSINESS SUPPORT
October 2021 - July 2023 (currently enrolled)

The Bucharest University of Economic Studies

“TRUTH CAN ONLY BE FOUND IN ONE PLACE: THE CODE.” 
(ROBERT C. MARTIN, CLEAN CODE: A HANDBOOK OF AGILE SOFTWARE

CRAFTSMANSHIP)

WORK PROFILE 
C# Automation Tester (Tester Technician) - Endava BHD
From October 2021

https://www.ase.ro/index_en.asp
https://www.ase.ro/index_en.asp
https://www.ase.ro/index_en.asp
https://www.goodreads.com/work/quotes/3779106
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