
 

Stimatule Domnule/Doamnă,  

Vă adresez această scrisoare de intenție ca răspuns la anunțul alegerilor pentru poziția de membru 

în cadrul Consiliilor Școlilor Doctorale. 

Am absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, secția Statistică și 

Previziune Economică, ulterior masterul de Data Science și Statistică Aplică, iar în prezent sunt 

studentă în primul an la doctoratul de Cibernetică din cadrul Universității Academia de Studii 

Economice București. 

Încă din primul an de facultate am fost implicată activ în activități educaționale, ocupând postul 

de șef de serie timp de 3 ani, menținând în permanență relația dintre profesori și studenți și fiind 

implicată în permanență la desfășurarea activităților privind cursurile și seminariile.  

Tot in primii trei ani de facultate am făcut parte din asociația studențească SiSC, mi-am arătat 

interesul de a participa la activități ce privesc viața studențească și am avut numeroase oportunități 

de a colabora cu profesori și de a participa la diferite evenimente studențești. Am fost parte a 

echipei de organizare a proiectului de caritate bi-anual „Academia Speranței” fiind direct 

responsabilă pentru organizarea unei seri de stand-up pentru una dintre edițiile proiectului 

(aproximativ 100 de participanți). O altă realizare a fost organizarea proiectului  „Tap That Job”, 

unde principalul obiectiv a fost crearea unor oportunități prin care studenții să-și finalizeze etapa 

de practică prin cursuri oferite de companii IT. Am fost responsabilă de compania Microsoft și am 

organizat cursurile în cadrul facultății de Cibernetică. 

Sunt o persoană activă și implicată în comunitatea studențească, iar această oportunitate cred că ar 

fi foarte potrivită pentru mine. Întotdeauna mi-a plăcut să identific problemele cu care se confruntă 

studenții și să ofer ajutor, am fost pasionată de planul de învățământ și implicată la activitățile 

educaționale care s-au organizat.  

Am ales acest doctorat din dorința de a ajunge profesor universitar și mi-aș dori foarte mult să fiu 

membru în cadrul Consiliilor Școlilor Doctorale. Consider că această oportunitate este benefică în 

dezvoltarea mea ca și viitor cadru didactic, iar experiența cumulată până în prezent mă poate 

reprezenta pentru această poziție. 

 

Vă mulțumesc,  

Timiș Diana  



 

 
 

Anexa 7 Formularul Curriculum Vitae doctorat 2021 - 2022  

 

    
 

Curriculum Vitae  Europass  
  Informații personale 

 
 

Nume / Prenume    Timiș Diana 
Adresa(e)                 
Telefon                       
E-mail(uri)                
Naționalitate(-tăți)   română 
Data nașterii             10.04.1997 
Sex                            feminin 

 
 Experiența profesională   

  

 Perioada   iulie 2021- în prezent 
Funcția sau postul ocupat: Data Analyst 

 

Activități si responsabilități  principale:        

• Oferirea clienților servicii complete de cercetare de marketing, înțelegerea și aprofundarea 

întregului proces.  

• Parcurgerea tuturor tehnicilor precum strategia de marketing, studii de satisfacție, analiza 

concurenței, explorarea ideilor și analiza consumatorilor.  

• Folosirea produselor specifice Data Analytics precum Tableau pentru a analiza datele in timp real 

prin diferite dashboard-uri cu ajutorul cărora se pot oferi soluțiile cele mai bune privind fiecare 

client individual.  

• Oferirea clienților activități de natură tehnică în procesele de implementare și consultanță până la 

finalizarea proiectului.  

 

Numele și adresa angajatorului: MKOR Consultanță SRL, București 
 

Tipul activității sau sectorul de  activitate: Consultanță generală de marketing pe baza studiilor de 

piață specializate. Oferă servicii specializate de marketing automatizat, personalizat, bazat pe 

date. 

 

   
 Perioada   iulie 2018- ianuarie 2019 
Funcția sau postul ocupat :Analist ( Junior Data Analyst)  

 
Activități si responsabilități  principale:        

• Realizare de analize utilizând programe statistice, baze de date și foi de calcul (Power BI, SQL) 

• Proiectare, evaluare și monitorizare a valorilor cheie, înțelegând cauzele fundamentale ale 

• modificări valorilor 

• Construirea unor tablouri de bord și a unor rapoarte live 

• Dezvoltarea și menținerea bazelor de date  

• Pregătirea rezultatelor profesionale în format de prezentare  

• Asigurarea calității rezultatelor finale pentru consistență și precizie 

• Colaborarea cu furnizorii de date din organizațiile interne ale clienților, verificarea datelor primite 

și monitorizarea acestora 

• Tratarea directă cu clienții într-o manieră clară și respectuoasă și menținerea profesionalismului în 

colectarea feedback-ului 

• Asigurarea calității proiectelor active      
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Numele și adresa angajatorului: EA Games, Bucharest  

 

Tipul activității sau sectorul de  activitate: (IT Software) Electronic Arts Inc. este un lider  global în 

divertisment digital. EA dezvoltă și furnizează jocuri, conținut și servicii online pentru console conectate la 

internet, dispozitive mobile și computere personale.  

    

   
 Perioada   noiembrie 

2016- august 2018 
Funcția sau postul ocupat: membru in departamentul de vânzări 

 

Activități si responsabilități  principale:   

• Responsabil cu creșterea numărului de parteneri ai organizației și promovarea activă a organizației 

noastre pe piața IT. 

• Parte din echipa responsabilă pentru „Academia Speranței”, un proiect de caritate bi-anual. Direct 

responsabil pentru organizarea unei seri de stand-up pentru una dintre edițiile proiectului (aproximativ 

100 de participanți). 

• Parte a echipei responsabile pentru proiectul „Tap That Job”. Principalul obiectiv fiind crearea unor 

oportunități prin care elevii să-și finalizeze etapa de practică prin cursuri oferite de companii IT - 

Responsabil direct pentru compania Microsoft       

 

Numele și adresa angajatorului: SiSC ASE ONG 

 

Tipul activității sau sectorul de  activitate: Asociație studențească ce aparține de Academia de Studii 

Economice București secția Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 

 

   

 Educație și formare   

 

 Perioada: octombrie 2019-  iulie 2021 

Calificarea/diplomă obținută: Master 

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite: Dobândirea cunoștințelor în 

privința conceptelor statistice și a instrumentelor utilizate ( Python, Tableau) 

Numele și tipul instituției de  învățământ/furnizorului de formare: Academia de Studii Economice 

București, Statistică aplicată și Data Science 

 

 Perioada: octombrie 2016-  iulie 2019 

Calificarea/diplomă obținută: Licență 

Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite: Dobândirea cunoștințelor în 

privința conceptelor statistice și a instrumentelor utilizate ( SQL, Python, C++) 

Numele și tipul instituției de  învățământ/furnizorului de formare: Academia de Studii Economice 

București, Statistică și previziune economică 

 

   
 Rezultate reprezentative obtinute 

 

Membru în organizații: șef de grupă octombrie 2016- iulie 2019 

Activități sociale și culturale: voluntariat SiSC  

 

 

 Aptitudini și competențe personale 

 

Limba maternă: Romănă 

Limbi străine cunoscute:  

Engleză 
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Înțelegere Vorbire Scriere 

Avansat Avansat Avansat 
Franceză 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Intermediar Intermediar Intermediar 
 

Compotențe și abilități sociale: Foarte bune 

Competențe și aptitudini organizatorice: Foarte bune 

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: Experimentat 

Permis de conducere: Da 

 

 

 

  Data  17.11.2021                  Semnătura   

                 


