
Scrisoare de intenție  

  

În atenția Biroului Electoral Central,  

Mă numesc Angheluță Oleg și sunt reprezentantul seriei A, anul 2, 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.   

Chiar înainte de a începe facultatea, aveam dorința de a participa activ la toate activitățile 

universitare, dar și cele extracurriculare. Astfel, din dorința de implicare, dar și din dorința de a 

îmi ajuta colegii, am devenit reprezentant de grupă și, ulterior, reprezentant de serie.   

Datorită experienței căpătate în primul an de facultate din postura de reprezentant la 

nivel de serie, dar și cea de membru în departamentul Educational din cadrul Asociației 

Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune, care își asumă reprezentarea studenților 

din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, am reușit să acumulez baza 

necesară de informații privind domeniul respectiv. De asemenea, am reușit să stăpânesc 

abilitățile necesare unui student reprezentant pentru îndeplini toate sarcinile și responsabilitățile 

ce țin de reprezentare la nivel de consiliu.  

Țin să menționez faptul că, în primul an de facultate m-am implicat în diferite proiecte 

de dezvoltare personală și profesională din cadrul Asociației Studenților în Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, dar și din cadrul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din 

România.  

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

consider că îmi pot ajuta colegii din această postură, reprezentând și o oportunitate de dezvoltare 

pentru mine.    

Atașat acestei scrisori vă transmit CV-ul meu.  

Vă mulțumesc pentru timpul acordat candidaturii mele.  

  

Data                  Cu deosebită considerație,  

22.11.2019                                                                                                      Angheluță Oleg  

 

22.11.2021



Oleg Angheluță
Student

O persoană motivată, mereu pregătită să înfrunte
orice dificultate și dornică să acumuleze noi
experiențe. Prin intermediul experienței mele de
voluntariat și cele de student reprezentant de serie,
mi-am conturat anumite competențe, precum
organizarea, lucrul în echipă, leadership-ul și mă
motivează să reprezint studenții la nivel universitar.

olegangheluta1@gmail.com

0731089088

București, România

EDUCAȚIE

Facultatea de Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Academia de Studii Economice din București
09/2020 - Present, București, Romania

SKILLS

Managementul timpului Creativitate Leadership

Lucru în echipă Flexibilitate Organizare

ACTIVITĂȚI EXTRA

Euroscola (02/2019 - 02/2019)
Am făcut parte din echipa ce analiza modalitățile de votare pentru
statele din UE în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European și
am propus modificări care au fost discutate mai apoi în plen.

Erasmus+ (12/2018 - 03/2019)
Am participat la o mobilitate în orașul Istanbul, Turcia care a avut ca
tematică pacea mondială.

Student reprezentant de serie în cadrul Facultății de
Contabilitate și Informatică de Gestiune
 (11/2020 - Present)

ORGANIZAȚII NON-
GUVERNAMENTALE

Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de
Gestiune (A.S.C.I.G.) (11/2020 - Present)
Membru în departamentul Educațional

Organizația Studenților Basarabeni din București
 (11/2020 - Present)
Membru în departamentul Cultură și Evenimente

LIMBI VORBITE

Engleză - B2
Full Professional Proficiency

Rusă - C1
Native or Bilingual Proficiency

INTERESE

Voluntariat Reprezentare Dezvoltare personală

Formare personală

mailto:olegangheluta1@gmail.com

