
Scrisoare de intenție  

 

 Subsemnata Banu C. Andreea Nicoleta, studentă în anul II, în cadrul programului de masterat 

„Managementul Calității, Expertize și Protecția Consumatorului”, Facultatea de Business și Turism, 

îmi exprim, prin prezenta scrisoare, intenția de a candida pe unul dintre locurile disponibile destinate 

studenților în Consiliul Facultății anterior menționată. 

 Dorind să fac cunoscut nivelul de gratitudine ridicat pe care îl dețin pentru modul pe care, până 

în prezent, Academia de Studii Economice și, implicit, Facultatea de Business și Turism a participat 

în propria-mi formare personală și profesională, precum și dorința de depășire continuă a condiției 

prezente ce mi-a fost insuflată de-a lungul activității academice, menționez că dețin cunoștințe 

referitoare la activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul Universității, dar și a Facultății și de 

reprezentare a studenților în diferitele structuri existente în comunitatea academică.  

 Astfel, de-a lungul studiilor de licență, mi-am dedicat timpul activităților de voluntariat, fiind 

parte a echipei de voluntari a Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice, îndeplinind, în 

același timp, și rolul de student reprezentat în Consiliul Facultății și, în ultimul an de studii de licență, 

în Senatul Studențesc al Academiei de Studii Economice, dând dovadă de responsabilitate și de interes 

în oferirea de ajutor studenților și de reprezentare a intereselor acestora. Ulterior, odată cu accederea 

în mediul studiilor de masterat, mi-am manifestat, din nou, dorința de a îndeplini rolul de student 

reprezentant, cunoscând obligațiile și nivelul de răspundere la care mă supun, dar fiind conștientă de 

îmbunătățirile pe care le pot aduce în experiențele colegilor în relație cu viața studențească. 

 Consider că experiența acumulată de-a lungul timpului, atât din punct de vedere academic și 

personal, cât și profesional, mă recomandă pentru ocuparea unui loc destinat studenților în Consiliul 

Facultății de Business și Turism.  

 Din această perspectivă și mulțumindu-vă anticipat, vă rog să acordați atenție, alături de 

scrisoarea de intenție, și CV-ului atașat, întrucât acesta prezintă punctual detalii referitoare la 

pregătirea și experiența mea profesională, atingând și domeniile competențelor și abilităților de care 

dau dovadă.   

 

 Data         Semnătura 

        23.11.2021          
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WORK EXPERIENCE

EDUCATION AND TRAINING

Andreea Nicoleta
Banu

Date of birth: 06/07/1996 

Nationality: Romanian 

Gender: Female 

CONTACT 

andreea.banu@stud.ase.ro 

(+40) 749055220 

02/2019 – CURRENT – Bucharest 

Management of internal documents;
Drafting of internal documents;
Maintaining of a good collaborative relationships with business
whose services we use daily;
Organizing and prioritizing work to complete assignments in a
timely, efficient manner;
Serving as a friendly, hardworking, and punctual employee.

10/2015 – CURRENT – Bucharest, Romania 

Administrative office assistant 
Romanian Railway Group 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Student Representative 
Bucharest University of Economic Studies, Faculty of
Business and Tourism 

09/2015 – 07/2018 – Romania 

www.ase.ro 

09/2020 – CURRENT – Romania 

www.ase.ro 

09/2020 – 12/2020 – Romania 

www.certind.ro 

12/2020 – 01/2021 – Romania 

www.certind.ro 

Bachelor Degree in Business Administration 
Bucharest University of Economic Studies 

Master's Degree in Quality Management, Expertise and
Consumer's Protection 
Bucharest University of Economic Studies 

Quality Auditor 
CERTIND S.A. 

Manager of the quality management system 
CERTIND S.A. 

mailto:andreea.banu@stud.ase.ro
http://www.ase.ro
http://www.ase.ro
http://www.certind.ro
http://www.certind.ro
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LANGUAGE SKILLS 
MOTHER TONGUE(S):  Romanian 

OTHER LANGUAGE(S):  

English 

Listening
C1

Reading
C1

Spoken
production

C1

Spoken
interaction

C1

Writing
C1

German 

Listening
B1

Reading
B1

Spoken
production

B1

Spoken
interaction

B1

Writing
B1

DIGITAL SKILLS 
Adobe Photoshop /  Microsoft Excel /  Microsoft Word /  Microsoft
Powerpoint 

VOLUNTEERING 

COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS 

10/2015 – 07/2018 

Comisie Admitere Licență Academia de Studii Economice
(coordonator; 2018);
Comisie Acordare Burse - Facultatea de Business si Turism,
Academia de Studii Economice Bucuresti (2017);
Comisie Alegeri Studenți Reprezentanți - Facultatea de Business
si Turism, Academia de Studii Economice Bucuresti (2017);
Comisie Cazare - Facultatea de Business si Turism, Academia de
Studii Economice Bucuresti (2017);
Comisie Admitere Academia de Studii Economice Bucuresti -
Masterat (2017);
Comisie Admitere Academia de Studii Economice Bucuresti -
Licenta (2017)
Ziua Portilor Deschise ale ASE (2016);
ASE Job&Internship Fair (2016);

Volunteering - USASE 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Ability to work well under pressure;
Teamwork;
Critical thinking and problem solving;
Effective time management;
Ability to multitask;
Effective communication;
Attention to details;
Adaptability;
Fast learner;
Computer skills.

Communication and interpersonal skills 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 


