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INFORMAŢII PERSONALE STOICESCU CRISTINA 
 

 Bucureşti, România 

    0729.006.620 

 kris_stoicesku@yahoo.com  

Sexul: Feminin | Data naşterii: 26/06/1990 | Naţionalitatea: Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ Doctorat în Economie, domeniul Cibernetică şi Statistică Economică   

01.2014 - prezent Consultant SAP  

Crystal System S.R.L., Bucureşti  

▪ participarea la sesiuni de training susţinute de Crystal System în vederea asimilării de noi informaţii 

▪ dezvoltarea de noi funcţionalităţi şi mentenanţa celor existente prin implicarea în cadrul a 3 proiecte 
multinaţionale: Lufthansa Systems, Same Deutz-Fahr şi Ernst&Young 

▪ implementarea funcţionalităţilor specifice sistemelor ERP prin scrierea de cod ABAP 

▪ realizarea de rapoarte de afaceri prin integrarea programelor SAP HANA, SAP BO şi SAP Lumira 

▪ proiectarea Obiectelor Informaţionale şi implementarea acestora în vederea generării rapoartelor 

▪ analiza performantei modulelor Interline, Sales, Prorate, Uplift pentru diverse companii de avioane si 
realizarea de rapoarte integrate conform cerintelor de business 

▪ proiectarea şi realizarea de teste funcționale și de integrare pentru modulul VoD 2.0  

▪ design şi implementare a interfeţelor de importare/exportare a datelor furnizate de modulul Interline 
în vederea evaluării şi facturării conform procedurii VoD 

▪ design şi implementare a interfeţelor de comunicare între sistemul RA şi MIS în vederea exportării de 
valori adiţionale obţinute prin aplicarea de diverse metode de evaluarea a tichetelor, în vederea 
ajutării de contracte SPA / MPA 

▪ utilizarea conceptelor Object Oriented în vederea implementării conceptelor FOS – Future of Sirax; 

▪ documentarea proiectelor utilizând WIKI Enterprise 

▪ înţelegerea şi interpretarea analizelor funcţionale 

▪ asigurarea unui nivel ridicat de performanţă programelor redactate 

▪ scrierea de documentaţie tehnică privind dezvoltarea programelor şi reviziile ulterioare ale acestora 

▪ redactarea programelor conform standardelor generale SAP şi a standardelor specifice proiectelor  

▪ consultarea permanentă cu personalul managerial, ingineresc şi tehnic în vederea clarificării 
scopului şi functionalităţii programelor, identificarea problemelor şi propunerea de soluţii 

▪ folosirea graficelor de flux şi a diagramelor pentru a analiza şi scrie programe ABAP conform 
cerinţelor clientului 

▪ lucrul în echipă pentru implementarea funcţionalităţilor 

▪ susţinerea cursului “Limbaje ERP (ABAP)” în cadrul masterului SIMPRE al facultăţii CSIE în 2015, 
2016 şi 2017 

Tipul sau sectorul de activitate IT&C Software  
 

02.2013 – 04.2013 Specialist Marketing  

Libra Internet Bank, Bucureşti  

▪ analizarea indicatorilor interni 

▪ oferirea de suport pentru serviciul de Internet Banking 

▪ efectuarea şi analizarea unor studii de marketing: Corporate Image, Customer Satisfaction 

▪ desk research în vederea furnizării de liste privind dimensiunea pieţelor targetate şi caracteristicile 
produselor oferite 

 
Tipul sau sectorul de activitate Marketing în domeniul Bancar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

10.2013 – 01.2014 Funcţionar Economic – Intership Libra Golden League  

Libra Internet Bank, Bucureşti  

▪ implicarea activă în 7 proiecte din cadrul departamentelor: Proffesionals Banking, Analiză Credite, 
Sucursala Nerva Traian, Operaţiuni, Trezorerie, E-business, Administrarea Riscurilor 

▪ livrarea proiectelor la timp, împreună cu susţinerea acestora în faţa preşedintelui băncii, a 
vicepreşedinţilor şi a directorilor de departament 

▪ generarea de iniţiative şi idei în cadrul proiectelor realizate 

▪ propunerea unor produse noi destinate profesiilor liberale 

▪ reducerea timpului de analiză al unui dosar de credit 

▪ propunerea unui algoritm de follow-up pentru serviciul de plăţi online LibraPay 

▪ îmbunătăţirea timpului de procesare al unui OP 

▪ lucrul în echipă pentru realizarea şi susţinerea proiectelor 
 

Tipul sau sectorul de activitate Bănci 
 

10.2015 – prezent  Doctorat în Economie: Cibernetică şi Statistică Economică Nivel EQF: 8 

Şcoala Doctorală Cibernetică şi Statistică Economică, ASE, Bucureşti  

▪ Titlul temei de cercetare: Analiza comportamentului consumatorului cu ajutorul modelelor 
economiilor experimentale 

▪ Documentarea permanentă privind subiectul cercetat şi realizarea anuală a rapoartelor de progres, 
format extins şi format scurt 

▪ Publicarea de articole în Jurnale şi Publicaţii Ştiinţifice, participarea la seminarii ştiinţifice în cadrul 
Şcolii Doctorale şi participarea la Conferinţe Naţionale şi Internaţionale privind tematica studiată 

▪ Descrierea şi implementarea unui model pentru previzionarea comportamentului de consum din 
magazinele de retail alimentar modern din România 

▪ Utilizarea economiei experimentale, a cercetării observaţionale, a tehnicilor multidimensionale de 
analiză a datelor şi a sistemelor de recomandare în vederea modelării comportamentului de consum 

▪ Utilizarea programelor SAP, R, SAS şi Excel pentru modelarea comportamentului de consum 

▪ Analiza rezultatelor financiare şi aplicarea conceptelor din teoria jocurilor în vederea interpretării 
strategiilor de afaceri a magazinelor de retail alimentar modern din Bucureşti 
 

10.2012 – 06.2014  Master de cercetare: Cibernetică şi Economie Cantitativă  Nivel EQF: 7 

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASE, Bucureşti  

▪ Disciplinele principale studiate: Economie comportamentală, Data Mining, Cibernetica întreprinderii, 
Modelarea proceselor sociale, Teoria Jocurilor şi Negocierilor 

▪ Capacitatea de a înţelege mediul economico-financiar actual, şi de a propune soluţii pentru 
îmbunătăţirea activităţii unei întreprinderi 

▪ Capacitatea de a analiza un sistem ERP şi de a propune soluţii în vederea îmbunătăţirii planificării 
resurselor unei companii 

▪ Disertaţie: "Studiul comportamentului consumatorilor în vederea creşterii profitabilităţii 
întreprinderilor”, nota 10 

▪ Master finalizat cu media 10 

▪ Bursă de studiu de-a lungul celor 2 ani 
 

10.2009 – 06.2012  Licenţă: specializarea Cibernetică Economică Nivel EQF: 6 

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASE, Bucureşti  

▪ Disciplinele principale studiate: Cercetări operaţionale, Analiza datelor, Simularea proceselor 
economice, Microeconomie, Macroeconomie, Pachete Software 

▪ Capacitatea de a analiza datele furnizate de o întreprindere utilizând diferite produse software: SAS, 
SQL developer, Excel 

▪ Capacitatea de a interpreta informaţia extrasă din datele furnizate de o companie în vederea 
îmbunătăţirii proceselor economice desfăşurate: marketing şi vânzări, producţie, aprovizionare şi 
planificare 

▪ Capacitatea de a analiza sistemele economice ca şi sisteme adaptive complexe 
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▪ Capacitatea de a simula procese economice în vederea eficientizării desfăşurării acestora 

▪ Studii finalizate cu media ponderată 9,91 (a doua medie din facultate)  

▪ Lucrare de licenţă: “Algoritmi de rezolvare a problemei comis-voiajorului cu aplicaţii în economie”, 
nota 10 

▪ Bursă de merit de-a lungul celor 3 ani 

▪ Stagii de practică desfăşurate la Banca Transilvania, Sediul Central Ploieşti în Front Office (2010), 
S.C. Storad Exim SRL, Ploieşti, departamentul Economic (2010), UniCredit Leasing Corporation IFN 
SA, Bucureşti, departamentul Restructurări (2012) 
 

09.2005 – 06.2009  Liceu: specializarea matematică-informatică intensiv informatică    

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti  

▪ Disciplinele principale studiate: Informatică, Matematică, Fizică, Chimie 

▪ Dobândirea de cunoştinţe aprofundate în domeniul real şi cunoştinţe generale în domeniul uman 

▪ Şef de promoţie în 2005 (gimnaziu, media 10) şi 2009 (liceu, media 9.97) 

▪ Participarea la olimpiade naţionale din aria curriculară de profil 

▪ Participarea la olimpiade judeţene din aria curriculară de profil şi din afara acesteia 

▪ Participarea la concursuri şcolare naţionale şi interjudeţene din aria curriculară de profil 

▪ Implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat organizate în cadrul liceului 

▪ Medie Bacalaureat: 9.85 
 
 

REZULTATE REPREZENTATIVE 
OBŢINUTE   

Participări la conferinţe şi 
evenimente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole ştiinţifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte şi Prezentări 

 

▪ Stoicescu, C., (2017). Why do competing businesses open up next to one another? Nash 
Equilibrium in opening hypermarkets in Bucharest, IE2017, Bucureşti, România 

▪ Stoicescu, C., (2016). The evolution of consumer behaviour. How do consumers behave today? 
CCI4, Târgu Mureş, România 

▪ Stoicescu, C., (2016). Do I buy what I need? The influence of offers in the purchase decision 
process, IE2016, Cluj-Napoca, România 

▪ Stoicescu, C., (2015). Big Data, instrumentul perfect pentru studiul comportamentului consumatorului 
în 2015, Conferinţa Naţională a tinerilor cercetători, Bucureşti, România 

▪ Stoicescu, C., (2015). Can a company increase its profitability by studying the behaviour of its 
consumers? The Research World of Interconnection, Timişoara, România 

▪ Participarea la semiariile ştiinţifice susţinute în cadrul Şcolii Doctorale Cibernetică şi Statistică 
Economică 

▪ Participarea la Career Innovation Week – Finance&Banking, noiembrie 2013, Bucureşti 

▪ Participarea la Business School Coca-Cola, iulie 2013, Bucureşti 

▪ Participarea la Top Talents România, mai 2013, Bucureşti 
 

▪ Cetina, I., Dumitrescu, L., Fuciu, M., Orzan, G., Stoicescu, C., (2018). Modelling the Influence of 
Online Social Networks on Consumers’ Buying Behavior, Economic Computation and Economic 
Cybernetics Studies and Research, 52(2) 

▪ Stoicescu, C., (2018). Can a company increase its profitability by studying the behavior of its 
consumers?, International Journal of Current Research, 10(6) 

▪ Stoicescu, C., (2018). Why do competing businesses open up next to one another? Nash 
Equilibrium in opening hypermarkets in Bucharest, Review of Economic Studies and Research Virgil 
Madgearu, 11(1) 

▪ Stoicescu, C., (2017). Consumer behavior and the influence of personalized offers in supermarkets, 
Journal of Applied Quantitative Methods, 12(2) 

▪ Stoicescu, C., (2015). Big Data, the perfect instrument to study today’s consumer behavior, 
Database System Journal, VI(3) 
 
 

▪ Proiect IBM „Soluţii pentru minimizarea efectelor negative ale dezastrelor naturale din România” 
prezentat în cadrul concursului Case Study, decembrie 2013, locul I (echipă formată din 4 membrii) 

▪ Proiecte de Mediu – etapa naţională, 2005, locul III 
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Distincţii 
 
 
 
 
 
 

Premii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursuri şi Seminarii 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţi sociale şi culturale 
 

 

▪ Diplome de onoare, de excelenţă şi de merit pentru rezultate excepţionale şi titlul de şef de promoţie 
(2005 şi 2009), primite din partea Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti 

▪ Diplomă de Excelenţă pentru rezultatele obţinute la concursurile naţionale, din partea Inspectoratului 
Judeţean Prahova, 2007 şi 2008 

▪ Diplomă de merit pentru rezultatele obţinute la concursurile naţionale, din partea Primăriei 
Municipiului Ploieşti, 2005 
 

▪ Olimpiada Naţională de Informatică: menţiune (2007), medalie de bronz (2008) 

▪ Olimpiada Naţională de Matematică: calificare în 2008  

▪ Concurs ABAP, susţinut de Crystal System în cadrul ASE: premiul I (decembrie 2013)  
 

▪ Olimpiada Judeţeană de matematică: premiul I (2001), premiul II (2002, 2008), premiul III (2003, 
2005), menţiune (2004)  

▪ Olimpiada Judeţeană de Informatică: premiul II (2007), premiul III (2008) 

▪ Olimpiada Judeţeană de Fizică: premiul III (2007), menţiune (2005) 

▪ Olimpiada Judeţeană de Chimie: menţiune (2007) 

▪ Olimpiada Judeţeană de Istorie: premiul III (2005) 

▪ Olimpiada Judeţeană de Limba şi Literatura Română: menţiune (2008) 
 

▪ Concurs Naţional de matematică “Pitagora”: premiul II (perechi 2005), premiul III (individual 2004, 
2005), menţiune (perechi 2004) 

▪ Concurs Naţional de matematică şi literatură “Barbu-Barbilian”: prima menţiune (2007) 

▪ Concurs Interjudeţean de matematică “Şcoala cu Ceas”: premiul I (2004) 

▪ Concurs Interjudeţean de matematică “Discipolii lui Lazăr”: premiul III (2004) 

▪ Concurs de matematică “Lumina Math”: premiul II (2004) 

▪ Concurs de matematică “Inteligenţe Prahovene”: premiul III (2004) 

▪ Concurs de franceză “Lire en Fête”: premiul I (2004), premiul III (2003) 
 

▪ Getting started with SAP Lumira (curs online OpenSap, martie 2018) 

▪ Imagine IoT (curs online OpenSap, noiembrie 2016) 

▪ Digital Transformation Across the Extended Supply Chain (curs online OpenSap, mai 2016) 

▪ Text Analyrics with SAP HANA Platform (curs online OpenSap, februarie 2016) 

▪ Driving Business Results with Big Data (curs online OpenSap, iulie 2015) 

▪ Creating Business Value with User Experience (curs online OpenSap, iulie 2015) 

▪ Facilitating EPRsim: Running Successful Business Simulation Games with ERPsim (curs online 
OpenSap, iunie 2015) 

▪ How the Internet of Things and Smart Services will change Society (curs online OpenSap, mai 2015) 

▪ Digital Transformation and Its Impact (curs online OpenSap, aprilie 2015) 

▪ Next Steps in Software Development on SAP HANA (curs online OpenSap, noiembrie 2014) 

▪ ABAP Development for SAP HANA (curs online OpenSap, octombrie 2014) 

▪ Aspecte Practice în Actuariat, curs susţinut de Grupul Allianz în cadrul ASE (2013) 

▪ Curs ABAP, susţinut de compania Crystal System în cadrul ASE (2013) 

▪ Intraprenoriat şi inovare, Formare – Academia de Antreprenoriat bazat pe Cunoaştere (2012) 

▪ Comunicare şi negociere în afaceri, curs online POSDRU (2011) 

▪ Dreptul afacerilor şi fiscalitate, curs online POSDRU (2011) 

▪ Contabilitate pentru întreprinderi mici şi mijlocii, curs online POSDRU (2011)  

▪ Bazele marketingului pentru IMM-uri, curs online POSDRU (2011) 
 

▪ Concurs de dans organizat în cadrul liceului: premiul III (2005), premiul I (2009) 

▪ Concurs “Sanitarii pricepuţi”, premiul III (2003) 

▪ Diplomă actorie - interpretare, premiul I (2001)  
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

Limba maternă Română  

 

Alte limbi străine cunoscute 
ÎNŢELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

 Nivel C1  

Franceză mediu  mediu  mediu  mediu  mediu  

 Certificare DELF, nivel B1  

                                          Germană          începător                   începător                   începător                  începător                   începător 

 Nivel A2 

                                             Italiană          începător                   începător                   începător                  începător                   începător 

 Nivel A2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe şi abilităţi sociale ▪ competenţe de comunicare, dobândite prin susţinerea proiectelor şi argumentarea soluţiilor propuse 
(proiecte desfăşurate în cadrul facultăţii şi în cadrul programului de Intership Libra Golden League) 

▪ competenţe de relaţionare, dobândite prin interacţionarea cu multiple colective de muncă (3 stagii de 
practică, 7 departamente în cadrul Intershipului Libra Golden League, 3 proiecte în cadrul companiei 
Crystal System) 

▪ competenţe de a lucra în medii multiculturale, dobândite în cadrul companiei Crystal System prin 
implicarea în cadrul unor proiecte multinaţionale (Lufthansa Systems, Same Deutz-Fahr şi 
Ernst&Young) 

▪ competenţe de a lucra în echipă, dobândite în cadrul realizării proiectelor 

▪ adaptabilitatea în faţa unor situaţii noi (implicarea în cadrul unor proiecte din arii de activitate diferite) 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice  

 

▪ abilităţi în planificarea activităţii, dobândite în cadrul proiectului Lufthansa Systems (lucrul 
concomitent pentru mai multe companii aeriene, utilizând sisteme multiple) 

▪ abilităţi de analiză şi sinteză, dobândite în cadrul facultăţii la materiile Data Mining, Economie 
Comportamentală şi Simularea proceselor economice 

▪ abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor, dobândite în cadrul proiectelor din cadrul companiei 
Crystal System (fiecare proiect are anumite standarde de implementare ce trebuie respectate) 

▪ capacitatea de a gestiona corect timpul de realizare a unei sarcini (predarea la timp a proiectelor 
realizate în cadrul Intershipului Libra Golden League şi a analizelor desfăşurate la locul actual de 
muncă) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ capacitatea de a înţelege cerinţele clientului şi de a le transpune în diagrame şi scheme logice 

▪ capacitatea de a înţelege partea funcţională a unui proces economic 

▪ capacitatea de a implementa un modul economic utilizând algoritmi de programare 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului  

▪ Certificat ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management (2017) 

▪ Certificat SAS Enterprise Guide, dobândit în cadrul ASE (2012) 

▪ Certificat Programare SQL (Oracle), dobandit în cadrul ASE (2011) 

▪ Certificat JAVA SE - Fundamentals of Java şi cursuri de JAVA Mobile (2010) 

▪ Certificat ECDL Complet (2008) 

▪ Limbaje de programare: ABAP (nivel avansat), C, C++, HTML (nivel mediu), SQL (nivel mediu),  
SAS (nivel mediu) 

▪ Cunoştinţe avansate de Excel, PowerPoint şi Prezi 

▪ Utilizarea SAP HANA studio şi SAP Lumira Discovery 

▪ Atestat de Informatică dobândit la finalizarea liceului (nota 10) 

Permis de conducere  categoria B, experienţă 10 ani 


