Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Anda - Ioana NEGOIȚĂ
București, Sector 3,

Skype
Sexul Feminin | Data naşterii … | Naţionalitatea română

POZIŢIA

Consiliul de Administrație INTERNET ȘI TEHNOLOGIE Sector 3

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015–Prezent

Studii universitare
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică - Academia de Studii Economice, Bucureși
(România)
Cultură profesională de bază: Statistică și previziune economică, Cibernetică, Contabilitate, Finanțe publice,
Economie micro și macro, Matematică, Programare, Drept economic
Alte sarcini:
-Organizarea procesului de practică obligatorie(păstrarea legăturii cu profesorul coordonator de practică, cu
Senatul Studenților și cu instituțiile din domeniul economic cu care am colaborat; centralizarea și verificarea
convențiilor cu instituțiile);

Diploma de participare - Sesiunea de Comunicări Științifice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică - Academia de Studii Economice, Bucureși
(România)
Proiect privind analiza comparativă a ocupării forței de muncă la nivel European.

04/2017–07/2017

Diploma de participare - Friedrich Ebert Stiftung
(România)

Competențe generale:
-diferențe între valorile social democrate și cele liberale;
-exerciții de comunicare verbală și nonverbală;
-exerciții de public speaking;
-lucru în echipă și lucru individual;
-lucru sub presiune;
-jocuri sociale și jocuri strategice;
-indentificarea propriilor valori;
-discuții din punct de vedere social democrat pe ramuri: economic, social, ș.a.

04/2011–07/2015

Studii liceale - Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Național ”Grigore Moisil”, Urziceni (România)
Profil Umanist - Științe Sociale
Competențe generale:
-limba română, limba engleză, istorie, economie
-medie bacalaureat: 9.48
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Competențe profesionale dobândite:
-elev reprezentant în Consiliul Elevilor;
-Premiul al Doilea la Olimpiada de Lingvistica, Etapa Județeană;
-Premiul Întâi la Olimpiada de Matematică aplicată "Adolf Haimovici", Etapa Județeană;
-Premiul al Doilea la Olimpiada de Matematică aplicată "Adolf Haimovici", Etapa Națională.

Certificat CISCO
Colegiul Național ”Grigore Moisil”, Urziceni (România)

Diploma public speaking și competențe sociale și civice
Abilități dobândite:
-controlul emoțiilor
-limbajul trupului, postura și vocea
-politici de dezvoltare
-comunicarea și responsabilitatea socială

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2014–2015

Voluntar
Fundația ”World Vision”, Urziceni (România)
Abilități dobândite:
-abilități manageriale;
-punctualitate, pozitivism;
-lucru în echipă;

2014–2015

Voluntar
Căminul pentru persoane vârstnice ”Vadim Rusu”, Urziceni (România)
-spirit civic;
-empatizare;

2015–Prezent

Student reprezentant în Consiliul Studenților CSIE
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economica
-Participarea la ședințele de consiliu reprezentând studenții de la Seria de Statistică;
-Cercetarea, identificarea și soluționarea problemelor ridicate de studenți;
-Informarea studenților cu privire la principalele elemente ce țin de procesul de cazare, de acordarea burselor
și/sau tichetelor de transport;
-Distribuirea materialelor(cursuri) de la și către profesori;
-Comunicare permanentă cu profesorii și cu studenții pentru a asigura eficiența și statisfacția reciprocă;
-Organizarea și mobilizarea studenților pentru participarea la conferințe/seminarii/examene ș.a.;
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2016–Prezent

Voluntar
Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice(USASE), București
Departamentul de Burse și Decontări RATB
-gestiune studenți;
-înștiințarea, prin mail, a tuturor studenților cu privire la deadline-ul lunar de decont;
-participarea la ședințe.

17/10/2016–12/12/2016

Intern
Palatul Parlamentului, București (România)
Camera Deputaților – Departamentul Economic

Contabil junior
S.C. Karla Business Consulting S.R.L.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B1

B1

B2

Diploma de Bacalaureat
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței ca reprezentant al elevilor și reprezentant al
studenților, precum și ca agent de vânzări directe;
Abilități de interacțiune cu categorii variate de persoane.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-Leadership;
-Capacitatea de a mobiliza și motiva persoane, dezvoltate în urma experienței;
-Abilitatea de a conduce echipe și de a organiza evenimente;

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-Capacitatea de a identifica oportunități pentru activități personale și profesionale;
-Capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, analiza, comunica, raporta și evalua;
-Capacitatea de a lucra atât individual, cât și în echipă;
-Inițiativă, atitudine proactivă;
-Perfecționism.

Competenţă digitală
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Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar Utilizator independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

-Pachetul Microsoft Office ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point);
-Limbaj de programare C și C++ (Visual Studio);
-Baze de date Oracle SQL Developer;
-Analiza datelor (Microsoft Excel, SPSS, EViews);
-Tehnologii web(HTML, JavaScrip, CSS).

Permis de conducere
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