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Biroului Electoral Central al Studenților ASE,

Subsemnata Badea Ana-Alexandra, studentă în anul I în cadrul Facultății de Relații
Economice Internaționale, reprezentantă a Seriei D, am luat la cunoștință cu interes
de posibilitatea candidaturii pentru locurile destinate studenților în Consiliile
Facultăților, prin intermediul anunțului apărut pe site-ul Uniunii Studenților
Academiei de Studii Economice din București (USASE). Animată de ambiție și
dezideratul reușitei, supun atenției dumneavoastră candidatura mea pentru funcția de
student reprezentat în Consiliul Facultății.

În acest sens, consider că acest post corespunde aspirațiilor mele privind domeniul de
activitate, oferindu-mi grandioasa oportunitate de a-mi cultiva atuurile deja existente.
Sunt de părere că numai prin obținerea acestui loc, îmi pot atinge potențialul privitor
la propria-mi dezvoltare, nu doar profesională, ci mai ales personală, - prin
deschiderea la numeroasele oportunități oferite.

Mai mult decât atât, având un spirit pragmatic, susțin că am capacitatea de aduce un
aport de idei novatoare, într-un mediu bogat în indivizi ce îmi împărtășesc perspectiva,
himerele și țelurile, ce doar în această manieră pot deveni tangibil. În plus, datorită
participării în numeroase alte proiecte și activități de voluntariat, sunt de părere că
posed abilitățile necesare pentru a ocupa această funcție, unde îmi pot implementa de
altfel și cunoștințele obținute datorită specializărilor facultative abordate, conform
CV-ului anexat. Mulțumită acestora, mi-am putut potența abilitățile sociale, spiritul
civic și empatic și abordarea responsabilă și disciplinată a muncii.

Cu deosebită considerație,

Telephone:
E-mail:
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Ana- Alexandra
BADEA
ECONOMICS STUDENT

Flexible, Demanding, and Sociable Economics Student
with a background in Humanities. Values work which
includes autonomy, variety, independence and
structure; seeking to lead and be led by others
inspirationally and effectively. Looking for internships.

EXPERIENCE

EDUCATION

CONTACT

SKILLS

www.linkedin.com/in/ana-
alexandra-badea/

Critical Thinking, Problem
Solving & Leadership
Teamwork, Public Speaking &
Interpersonal Skills
Intermediate Level of Microsoft
Office
Languages: Romanian (Native),
English (Advanced), French
(Intermediate), Italian (Beginner)
& Russian (Beginner)

Graphic Designer &  Social Media Manager - Volunteer

Implements visual concepts using computer software (Canva),

communicating ideas that inspire, inform, and captivate consumers;

Manages the online presence of the NGOs by producing content,

promoting the brand & monitoring posts and interaction.

ARYAS  NGO  |  March  2021 -  present

Euroactive  NGO  |  March  2021 -  present

Erasmus+  Youth Exchange - Participant

Explored the images and perceptions about different cultures and

countries; 

Delved into the social, economic, cultural and educational mechanisms

underlying discrimination, exclusion, intolerance and marginalization.

Youth  Exchange  Scapegoat ,  organized  by  Euroactive

NGO  |  1-9 August  2021

2021-2024

Bucharest University of Economic Studies

Responsible for Series D

Faculty of International Economic Relations - Undergraduate studies

programme of Economics and International Affairs (in English)

2017-2021

"Iulia Hasdeu" National College, Bucharest

Philology - Bilingual English, Humanities profile, Romanian section

June 2020

"Let's talk about non-banking financial market"

Entrepreneurship Programme

ADDITIONAL
EXTRACURRICULAR   
ACTIVITIES

Hasdeu Debate Club - Member

Represented Hasdeu Debate Club in

numerous debate competitions, such as

"Funky Debates" Competition (June 2018)

and "Muntenia Monthly Open" Debate

Competition (November 2017)

September  2017 -  January  2019

Youth  Exchange  Developing  Intelligent  Generations

In  Technological  Aspect  Literacy ,  organized  by

Euroactive  NGO  |  1 1-20 November  2021

Engaged in non-formal learning methods, with the aim of raising

awareness of the importance of digital education and developing digital

skills relevant for professional and recreational activities.

https://euroactive.org/scapegoat/
https://euroactive.org/digital/



