
În atenția Biroului Electoral Central, 

 

Mă numesc Anghel Andreea Claudia și sunt reprezentanta seriei A anul 2, engleză, în cadrul Facultății 

de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Pe această cale mă adresez dumneavoastră cu intenția de a-

mi prezenta candidatura pentru un loc în Consiliul Studenților. 

 

Fiind o persoană deschisă noilor provocări și care își dorește să ajute mereu persoanele din jur, încă din 

anul I am luat decizia de a deveni reprezentant de grupă și, ulterior, reprezentant de serie pentru a-mi 

putea ajuta colegii să se acomodeze cu mediul academic, cu noile informații care ne sunt necesare la 

început de drum și de asemenea să deschid o punte de comunicare cât mai utilă și facilă în ceea ce 

privește interacțiunea dintre aceștia cât și cea cu cadrele didactice. 

 

Prin prisma voluntariatului din cadrul Asociației Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune 

(ASCIG) și a participării la proiectele „NextEdu” și „Trainingul Național pe Reprezentare-Student 

Dojo” din cadrul Alianței Naționale a Asociațiilor Studențești din România (ANOSR) am avut 

oportunitatea de a îmi fructifica cunoștințele privind reprezentarea studențească și m-au motivat să 

accept provocarea de a candida. 

 

Toate aceste aspecte au ajutat la formarea mea și totodată la motivarea mea spre a mă implica la un 

nivel cât mai înalt privind interacțiunea cu studenții, ulterior devenind Coordonator al Departamentului 

Educațional din cadrul ASCIG. 

 

Îmi doresc să îmi continui activitatea de reprezentare și la nivel de consiliu întrucât consider că îmi pot 

ajuta colegii mult mai mult din aceasta postură și reprezintă și o oportunitate de dezvoltare atât pentru 

mine cât și pentru cei din jur. 

 

Atașat acestei scrisori vă transmit CV-ul meu. 

Vă mulțumesc pentru timpul acordat candidaturii mele. 

 

Data:    

22.11.2021        Cu deosebită considerație, 

Anghel Andreea Claudia 

 

 



Claudia Andreea Anghel
Student
O persoană motivată, calculată, care nu dă înapoi când întâmpină dificultăți și pregătită de provocări. Prin
intermediul activităților de voluntariat, am dobândit competențe de comunicare afectivă, lucrul în echipă,
leadership și managementul timpului. Toate acestea au dus la dorința mea de a mă implica în mediul
universitar privind reprezentarea studențească.

anghelclaudia180@gmail.com 0747519440 Pitesti, Romania

EDUCAȚIE
Facultatea de Contabilitate și Informatică
de Gestiune cu predare în limba engleză
Academia de Studii Economice, București
10/2020 - Present, Bucharest, Romania

SKILLS

Comunicare Lucru în echipă Feedback

Leadership Planificare și Organizare

Gândire critică Creativitate Abilități de convingere

Negociere

ACTIVITĂȚI EXTRA
Student reprezentant de grupă în cadrul Facultății de
Contabilitate și Informatică de Gestiune cu predare în
limba engleză (10/2020 - Present)

Informare studenți privind mediul academic

Soluționarea conflictelor la nivel de grupă

Facilitare de comunicare studenți-cadre didactice

Student reprezentant de serie în cadrul Facultății de
Contabilitate și Informatică de Gestiune cu predare în
limba engleză (11/2021 - Present)

Informare studenți privind mediul academic

Soluționarea conflictelor la nivel de serie

Facilitare de comunicare studenți-cadre didactice

ORGANIZAȚII NON-
GUVERBAMENTALE
Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de
Gestiune (11/2020 - Present)
Membru în departamentul Educațional

Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de
Gestiune (07/2021 - Present)
Coordonator al departamentului Educațional

CERTIFICATE
Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL
International (Advanced)-CAE C1 (06/2019 - Present)

Scriere cereri de finanțare-Direcția de Tineret și Sport a
Municipiului București (01/2020 - Present)

LIMBI CUNOSCUTE
Engleză- Nivel C1
Native or Bilingual Proficiency

Spaniolă
Elementary Proficiency

INTERESE

Cursuri de formare Dezoltare personală

Reprezentare studențească Voluntariat
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