
Stimate domn/doamnă, 

 
Numele meu este Bogdănescu Elisabeta Sorina , studentă în anul III în cadrul Facultății 

de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și sunt absolventă a Colegiului Tehnic “Mircea 

cel Bătrân”. 

Am ales să îmi depun candidatura și în acest an pentru ocuparea unei poziții în Consiliul 

Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, pentru a aduce la cunoștință și a 

sprijini nevoile studenților. 

Pentru o bună funcționare a sistemului de învățământ universitar, consider că este necesar 

un contact permanent cu toți studenții facultății, pentru a fi la curent cu dificultățile pe care aceștia 

le întâmpină, precum și nemulțumirile lor pe parcursul anului universitar. 

De asemenea, un alt punct forte îl reprezintă relația și înțelegerea dintre cadrele didactice 

și studenți, iar reprezentanții consiliului facultății își iau angajamentul de a comunica eficient  

perspectivele studenților către cadrele didactice, dar și către conducerea facultății. 

Pe parcursul liceului am participat la numeroase activități extracurriculare, de la sesiuni de 

comunicări, la organizarea unor proiecte, participări la activități culturale și concursuri. Cele mai 

importante sunt: Concursul Municipal “Antreprenorul viitorului pe harta economiei circulare“ în 

2019 , Concursul TECHALLANGE în 2017, participarea în 2018 și 2019 la Simpozionul 

Internațional “Pledoarie pentru tehnică“ și în 2016 si 2017 la Concursul “Sanitarii pricepuți“. 

De asemenea, pe perioada facultății am asistat și participat la diferite activități pentru 

îmbunătățirea calității vieții studențești. În anii 2020 și 2021 am fost voluntar pe durata admiterii 

la programele de licență, cât și delegat al Biroului Electoral Central al studenților ASE pentru 

desfășurarea activității de alegere a reprezentanților de grupă și serie și student reprezentant de 

grupă și serie, dar și în Consiliul Facultății. 

Am dobândit abilități de comunicare, organizatorice, flexibilitate, înțelegere, răbdare și 

responsabilitate. Comunicarea în echipă reprezintă punctul meu forte, deoarece mă consider o fire 

sociabilă și demnă de a înțelege sfaturile și cerințele celor din jurul meu. 

Consider că această poziție îmi va aduce numeroase beneficii în ceea ce privește 

maturizarea și evoluția mea nu numai pe plan profesional, ci și pe plan personal. 

 

Cu deosebită considerație, 

Bogdănescu Elisabeta Sorina 



DESPRE MINE
Învăț repede și mă adaptez cerințelor. Abilități avansate în Excel, Word,
PowerPoint și Access. Deschisă să aflu și să învăț lucruri noi de la
profesioniști. Munca în echipă este punctul meu forte.

POZIȚIE 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

BOGDĂNESCU
ELISABETA-SORINA

Cetățenie: română 

Gen: Feminin 

CONTACT 







Consiliul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse
de Valori 

22/11/2021 – ÎN CURS – București, România 

Departamentul de Planning and Control

04/05/2021 – 04/11/2021 – București, România 

Departamentul de Planning and Control

14/11/2020 – 16/12/2020 – București, România 

Departamentul de Audit

Junior Financial Analyst 
UniCredit Bank S.A. 

Intern Financial Analyst 
UniCredit Bank S.A. 

Apprenticeship 
Deloitte 

2019 – ÎN CURS – Strada Mihail Moxa 5-7, București, România 

2015 – 2019 – București, România 

Studentă 
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

Diplomă de bacalaureat 
Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân 
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Data nașterii:
 



VOLUNTARIAT 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

engleză 

Compre‐
hensiune

orală
B2

Citit
B2

Exprimare
scrisă

B2

Conversație
B2

Scris
B2

COMPETENȚE DIGITALE 
Utilizator avansat Microsoft Office /  Utilizare a programelor de
comunicare(Mail, Google Meet, Zoom, Skype) /  Utilizare rețele de
socializare (Facebook, Instagram, Whatsapp) /  -căutarea, filtrarea și
navigarea informaților; 

12/2020 – ÎN CURS 

Consiliul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

2019 – ÎN CURS 

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

2020 – ÎN CURS 

Academia de Studii Economice 

11/2020 – ÎN CURS 

Academia de Studii Economice 

03/2021 – ÎN CURS 

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

Student reprezentant 

Reprezentant grupa și serie 

Consiliul de Admitere 

Delegat al Biroului Electoral Central al Studenților ASE 

Membru în Comisia de Acordare a Burselor 

Am dobândit capacitatea de la lucra sub presiune, flexibilitatea, abilități de
comunicare avansate, înțelegere, răbdare și responsabilitate. Comunicarea
în echipă reprezintă un punct forte deoarece mă consider o fire sociabilă și
demnă de a comunica cu coechipierii mei și de a le înțelege cerințele și
sfaturile.

Competențe de comunicare și interpersonale 
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