
Scrisoare de intenţie 

 
Radu-George Baciu  

Strada Târgu Neamț, nr. 16A, București  

radugbaciu@yahoo.com / radugbaciu@gmail.com  

0757914342 

 

În atentia Domnilor/Doamnelor din comisia de evaluare a dosarelor de candidatură pentru Consiliul 

Facultății de Business și Turism 

Academia de Studii Economice din București 

Piața Romană nr. 6, sector 1, București 

 

Stimați Domni/Stimate Doamne, 

 

Numele meu este Radu-George Baciu şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul 

dumneavoastră privind locurile vacante din Consiliul Facultății de Business și Turism, publicat pe site-ul 

Academiei de Studii Economice din București și pe cel al Uniunii Studenților Academiei de Studii 

Economice din București. 

Ca student reprezentant de serie al Facultăţii de Business și Turism din cadrul ASE București am 

acumulat în urma unui an de mandat cunoştinţe despre organizarea și demersurile facultății, pe care le-am 

împărtășit colegilor studenți și le-am promovat în rândul lor, participând la evenimentele și proiectele 

facultății. 

 

Sunt o persoană implicată, ambițioasă, adaptabilă, adeptă a lucrului în echipă, capabilă să identifice 

problemele și să ofere soluții eficiente, caracteristici pe care le-am dovedit prin oportunitatea de a 

participa la Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Business și Turism și la proiectele Perform 

BT și FRESHConsult. Mai mult, sunt convins că includerea mea în Consiliul Facultății reprezintă o formă 

de a susține și a promova demersurile facultății și, totodată, ocazia perfectă de a continua să fructific 

experiența acumulată (conform CV anexat). Astfel, aș avea posibilitatea să-mi evidențiez capacitățile 

intelectuale, confirmate prin rezultatele academice, pentru a oferi consultanță și propuneri pentru 

devoltarea Facultății de Business și Turism, atât în beneficiul mediului academic și al studenților, cât și în 

vederea dezvoltării mele personale și profesionale. 

   

În speranta că pot câştiga încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi sper să îmi 

pot pune în valoare calitățile pentru a menține buna organizare a Facultății de Business și Turism pe 

viitor. 

 

 

Cu respect, 

  

Radu-George Baciu  
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Radu-George Baciu 

 

 

 

 Student în anul II de licență la Facultatea de Business și Turism, 

ASE București, admis cu media 9.82 pe primul loc de la buget în 

cadrul programului de studii în limba engleză 

 Participant și câștigător al premiului I acordat de ASE în cadrul 

Sesiunii de Comunicări Științifice a Facultății de Business și 

Turism, secțiunea licență, ediția 2021 

 Voluntar la Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice 

din București (USASE)  

 Absolvent al programului Agent de turism – Ghid local, susținut de CEDES Cercetare-

Dezvoltare, obținând dubla calificare cu media 10 

 Absolvent al programului Ghid național, susținut de CEDES Cercetare-Dezvoltare, 

obținând calificarea cu media 9.75 

 Membru al Clubului Presei de Turism FIJET România 

 Recepționer și agent de vânzări la Hotel Opal***, Cap Aurora – între iunie 2021 si 

septembrie 2021 

 Antrenor colaborator la Clubul de Șah M.M. Mihail Marin 

 Promovat al examenului de Bacalaureat, anul 2020, cu media 9.80 

 Absolvent al Colegiului Național „Sfântul Sava”, din București, promoția 2020, cu media 

anilor de studiu 9.88 

 Autor al romanului „Umbre sub lumina reflectoarelor”, editura Eikon, lansat la Bookfest 

2019  

 Premiat cu mențiune în doi ani consecutivi la faza națională a Olimpiadei de Limbă și 

Literatură Română 

 Multiplu medaliat la Campionatul Național de Șah pentru juniori și reprezentant al 

României la un Campionat European și la o Balcaniadă, obținând medalia de bronz 

 PR la Școala de Arte „Victory of Art”, pasionat de filmări și grafică - între martie 2018 și 

august 2019 

 Membru-voluntar al Interact Sf.Sava-Curtea Veche, susținut de Rotary Club București - 

între februarie 2017 și iunie 2018 

 Implicat în numeroase activități de voluntariat în cadrul: Opportunity Weekend 

(octombrie 2017), Festivalul SoNoRo (noiembrie 2017), etc. 

 Cursant la Academia FIJET a Tinerilor Jurnaliști de Turism, România – iulie 2017 

 Promovat al examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a, anul 2016, cu media 10 

 Absolvent al Școlii Gimnaziale Pro Ingenio, promoția 2016, cu media anilor de studiu 10 

 


