
SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

 

Către: BIROUL ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR 

 

Stimați colegi, 

 

Mă numesc Ana-Maria Badea şi în rândurile ce urmează aş vrea să îmi exprim dorința 

de a candida ca membru în Consiliul Facultății de Business și Turism. În prezent sunt student 

în al doilea an al masterului de Business.  

Am decis să candidez pentru un al doilea mandat ca student reprezentant în cadrul 

Consiliului Facultății de Business și Turism, deoarece consider că am câștigat suficientă 

experiență în mandatul pe care tocmai l-am încheiat cât să pot lucra mai departe în crearea 

unei comunicări cât mai eficiente între noi, studenții, și organele de conducere ale acestei 

instituții, iar nevoile și interesele noastre să fie luate în considerare mai mult. Doresc în 

continuare ca fiecare student din această Academie să aibă o experiență cât mai plăcută și 

benefică pe parcursul ciclului de studiu. Activitățile desfășurate în această perioadă în 

contextul facultății (colectarea problemelor studenților din Facultatea de Business și Turism; 

stabilirea strategiilor de promovare a proiectelor și facultății, reprezentarea facultății la 

diverse târguri și întâlniri), dar și în cel al universității (întocmitoarea metodologiilor și 

regulamentelor interne) au reușit să mă familiarizeze cu problemele studențești actuale.  

Pe parcursul celor doi ani în care am reprezentat facultatea am fost activă în diverse 

proiecte care au avut ca scop dezvoltarea studenților și pe care le-am coordonat, câteva dintre 

acestea ar fi: Hire Me!, Speak your Mind, Ghidul Studentului ASE, Date ASE, Elite ASE, 

Conferința semestrială a studenților, Admis la ASE!, Clubul de carte USASE. De asemenea, 

am reprezentat un rol principal și în diverse comisii: Comisia de burse și alte drepturi 

financiare ale studenților, Comisia de tabere studențești, Biroul Electoral al Studenților, 

Comisia de Acreditare, Facultatea de Business și Turism și Comisia de admitere ASE.  

Ceea ce mă definește pe mine ca persoană este seriozitatea, simțul răspunderii și 

corectitudinea. Totodată, mă descriu ca fiind o persoană comunicativă, responsabilă, cu 

atenție la detalii, acordând o importanță deosebită concretizării rezultatelor în activitățile pe 

care le desfășor și în comunicarea cu colegii. 



Motivația mea este dorința de a fi implicată în activitatea de reprezentare a studenților, 

de a acționa pentru promovarea intereselor acestora și de a-i informa cu privire la deciziile 

care sunt adoptate la nivelul academiei, precum și menținerea unei legături între studenți și 

conducerea ASE. Vreau să aveți siguranța că, indiferent de problemele pe care le veți 

întâmpina în cadrul acestei instituții, veți avea întotdeauna cel puțin un om căruia să vă 

adresați și alături de care să găsiți soluții. 

 

 

 

Data         Cu respect, 

24.11.2021        Ana-Maria Badea 
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Europass 
Curriculum Vitae 

   
  

Informații personale  

Prenume / Nume  ANA-MARIA BADEA 

Telefon 0729946441 

E-mail anamaria.badea@stud.ase.ro, badea.anamaria98@gmail.com  
  

Naționalitate Română 
  

Data nașterii 28.08.1998 
  

  

EXPERIENȚA DE LUCRU  

  

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN BUCUREȘTIA 

 

Perioada Noiembrie 2021 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Referent de specialitate 

Principalele activități și responsabilități  Identificarea riscurilor financiare și stabilirea măsurilor de diminuare a acestora; verificarea modului de 
cheltuire a resurselor financiare, în concordanță cu bugetul aprobat; asigurarea integrității patrimoniului, 
prin urmărirea modului în care au fost respectate prevederile, legale privind eficiența folosirii acestuia; 
înregistrarea corectă, asigurarea evidenței și monitorizarea, din punct de vedere contabil, a tuturor, 
mijloacelor materiale, bănești și a veniturilor realizate sau încasate; urmărirea recuperării debitelor în 
interiorul termenelor de prescriere, indiferent de natura lor și stabilirea modalităților și condițiilor de 
recuperare; exercitarea altor atribuții stabilite de către conducerea universității în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare și cu procedurile interne de lucru. 

  

SOCIETATEA 
ANTREPRENORIALĂ 

STUDENȚEASCĂ, ASE 

 

Perioada Iunie 2021 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Expert comunicare 

Principalele activități și responsabilități Transmiterea de noutăți cu privire la SAS și știri de interes pentru antreprenori, prin newslettere 
trimestriale, e-mailuri și postări către rețeaua SAS, elaborarea de materiale publicitare în vederea 
stimulării spiritului antreprenorial al studenților, precum și pentru informarea și motivarea studenților cu 
privire la înființarea de start-up-uri – prin campaniile ROLEmodel și GoBiz. 

  

SENATUL ASE  

Perioada Decembrie 2019 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Secretar General 
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Principalele activități si responsabilități Membru Comisia de logistică.  

 
Participarea la ședințele ordinare și extraordinare, indentificarea problemelor în rândul studențiilor, 
transmiterea de informații de inters către studenții academiei. 

  

UNIUNEA STUDENȚILOR 
ACADEMIEI DE STUDII 

ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
(USASE) 

 

Perioada Decembrie 2019 - prezent 

Funcția și postul ocupat Coordonator Marketing&IT 

Principalele activități și responsabilități Proiecte: Hire Me!, Speak your Mind, Ghidul Studentului ASE, Date ASE, Elite ASE, Confierinta 
semestriala a studentilor, Admis la ASE!, Clubul de carte USASE,  

  

COMISIA DE ETICĂ ȘI 
DENTOLOGIE UNIVERSITARĂ, 

ASE  

 

Perioada Septembrie 2020 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Secretar 

Principalele activițăți și responsabilități Participarea la audieri și întocmirea proceselor verbale, pregătirea rapoartelor pentru cazurile audiate, 
realizarea de mesaje pentru încurajarea comportamentului etic în rândul studenților ASE. 

  

CONSILIUL FACULTĂȚII DE 
BUSINESS ȘI TURISM 

 

Perioada Decembrie 2019 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Membru 

Principalele activități și responsabilități Membru Comisia de burse și alte drepturi financiare ale studenților 
Membru Comisia de tabere studențești 
Membru Biroul Electoral al Studenților 
Membru Comisia de Acreditare, Facultatea de Business și Turism 
Membru Comisia de admitere ASE 
 

  
  

SERVICIUL CAZARE 
STUDENȚI 

 

  

Perioada  Iulie 2021 – noiembrie 2021 

Funcția sau postul ocupat Coordonator echipă studenți 

Principalele activități și responsabilități Identificarea problemelor de comunicare dintre studenții implicați în procesul de cazare, ținerea 
ședințelor săptămânale pentru identificarea problemelor, semnarea dispozițiilor de cazare, eliberarea 
contractelor de cazare, cazarea studenților români și străini, eliberarea de avertismente, realizarea 
controalelor în căminele studențești, primirea cererilor de redistribuire, rezilierea contractelor,  

Perioada Martie 2019 – Iulie 2021 

Funcția sau postul ocupat Membru  

Principalele activități și responsabilități Participarea la controale în căminele studențești, înregistrarea cererilor de cazare și reziliere, 
comunicarea cu studenții prin intermediul adresei de e-mail și a paginii de Facebook.  
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE  
  

Perioada Octombrie 2020 – prezent  

Certificarea / disploma obținută Economist 

Domeniul studiut: Business 

 Specializare: administarea afacerilor și managementul calității 

Instituția de învățământ Academia de Studii Economice din București 

Nivelul de clasificare al formei de 
instruire/învățământ 

Studii superioare 

  

Perioada Octombrie 2017 – Iunie 2020 

Certificarea / disploma obținută Licențiat în științe economice 

 Specializarea: Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul 
calității 

Domeniul studiut: Business și Turism 

Instituția de învățământ Academia de Studii Economice din București 

Nivelul de clasificare al formei de 
instruire/învățământ 

Studii superioare 

  

Perioada Septembrie 2013 – Iunie 2017 

Certificarea / disploma obținută Diplomă de bacalaureat 

 Specializare: Filologie 

Instituția de învățământ Liceul Teoretic Mihai Kogălniceanu, Snagov 

Nivelul de clasificare al formei de 
instruire/învățământ 

Bacalaureat 

  
  

AMPITUDINI ȘI COMPETENȚE 
PERSONALE 

 

  

Limba maternă  Română 
  

Alte limbi cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel European (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine  

  

Competențe și abilități sociale Coordonare, comunicare, deschidere, adaptabilitate în fața unor situații noi, integrare ușoară în diferite 
grupuri, lucru în echipă.  

  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea alegerilor pentru reprezentanții de serie la Facultatea de Business și Turism, realizarea 
procesului de alegeri pentru facultățile din ASE, coordonarea diferitelor proiecte din cadrul USASE: 
Ghidul Studentului, Hire Me!, Debate ASE, Elite ASE, Balul Bobocilor, Clubul de Carte USASE.  

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului   

Utilizator experimentat: Windows 10, programe Microsoft Office, Photoshop.   
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Alte competențe și aptitudini Activitate științifică:  
 
Influența pandemiei Covid-19 asupra intențiilor antreprenoriale ale tinerilor (https://www.cactus-
journal-of-tourism.ase.ro/Pdf/vol_3_1/Badea.pdf)  
 
Membru Senatul Universitar, ASE 
Secretar General, Senatul Studenților 
Membru Comisia de Logistică, ASE 
Membru Comisia de burse și alte drepturi financiare ale studenților, Facultatea de Business și Turism 
Membru Comisia de tabere studențești 
Membru Biroul Electoral al Studenților 
Membru Comisia de Acreditare, Facultatea de Business și Turism 
Membru Consiliul Facultății de Business și Turism  
Membru Comisia de admitere ASE 
 
Cursuri:  
 
Managementul proiectelor/activităților destinate studenților din categorii defavorizate 
Proiect: ASE TEAM! Incluziune si echitate pentru studenții ASE, CNFIS-FDI-2020-0280 
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