
Subiect: Candidare pentru locurile destinate studenților în Consiliul Facultății  

În atenția Biroului Electoral Central al Studenților ASE, 

Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a-mi depune candidatura pentru 

un loc în Consiliul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.  

Numele meu este Boldescu Mihaela și sunt reprezentantul grupei 1502, de asemenea și reprezentantul 

seriei A, FABBV, Anul I, Licență. Dorința mea de a candida este susținută de motive care țin de 

particularitățile personalității mele și de faptul că tind să contribui la îmbunătățirea calității vieții 

studențești. 

În cele ce urmează, o să punctez o parte din trăsăturile mele definitorii. În primul rând, sunt o luptătoare, o 

persoană responsabilă căreia îi place să ducă orice lucru la bun sfârșit. Nu îmi este frică de provocări și 

situații dificile, întrucât eu nu voi spune niciodată despre un lucru că ar fi ”imposibil de realizat”. Un aspect 

deosebit este faptul că sunt familiarizată cu atribuțiile specifice unui reprezentant, deoarece încă din liceu 

am reușit să câștig încrederea colegilor mei, devenind șefa clasei și al Consiliului Elevilor. Totodată, datorită 

posturii de reprezentant al grupei 1502 și al seriei A, m-am convins încă o dată că am abilitatea de a lua 

decizii rapid și de a-mi gestiona efectiv timpul. 

Dominantele personalității mele sunt cele specifice extrovertitului, motiv pentru care îmi place să mă 

implic în diverse activități, dar mai mult decât atât, să mă axez pe nevoile lumii exterioare și să îmi ajut 

colegii de fiecare dată când apare o situație dificilă. Pe lângă seriozitatea, implicarea și receptivitatea de 

care dau dovadă, pun accentul pe empatie, întrucât respect valorile celor din jur și iau în considerație 

opiniile colegilor mei, fapt ce reliefează abilitatea mea de a fi promptă și corectă în orice situație. 

Implicarea în Consiliul Facultății înseamnă pentru mine o oportunitate bună de a-mi pune în valoare spiritul 

de inițiativă, dar și de a-mi dezvolta capacitățile, fiind o persoană care mereu tinde spre mai mult. Îmi plac 

provocărie, iar în contextul dat, Consiliul Facultății devine o nouă provocare pentru mine, o șansă de a 

cunoaște persoane noi, de a acumula experiență, de a-mi expune propriile idei, dar – cel mai important – 

de a deveni vocea colegilor mei și de a le apăra interesele. 

Doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele și sunt convinsă că în timp vă 

veți putea convinge de calitățile menționate mai sus. 

Cu deosebită considerație,   

Mihaela Boldescu  

 

 

 

   

   

    
    

    



DESPRE MINE
Urmăresc întotdeauna să ies din tipare și să îmi dezvolt abilitățile de
conducere și organizare. Unele dintre punctele mele forte sunt seriozitatea
și perseverența, întrucât, în viziunea mea, perseverența este egală cu
succesul. Creativitatea e o altă latură care mă definește. Datorită experienței
mele în domeniul muzical a prins contur latura mea creativă, dar și am reușit
să îmi dezvolt abilitatea de a-mi gestiona emoțiile. Pe lângă adaptabilitate și
fiabilitate, pun accentul foarte mult pe spiritul de echipă și colaborare, fiind
o persoană care empatizează, respectă valorile și opiniile celor din jur și
încearcă să fie corectă cu aceștia. Nu spun niciodată despre un lucru că e
”imposibil de realizat”, întrucât dificultățile nu reprezintă pentru mine un
împediment în a-mi atinge scopurile. 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mihaela
Boldescu
DATA NAȘTERII: 

CONTACT 

Cetățenie: română ,
moldoveană 

Gen: Feminin 

Facebook: https://
www.facebook.com/
profile.php?
id=100007345968133 

(+40) 728468897 

2019 – București , România 

2018 – București , România 

De a asigura prezentarea, promovarea, vânzarea produselor
fitosanitare în conformitate cu standardele comerciale ale
companiei
De a consilia clientii in scopul satisfacerii nevoilor acestora privind
produsele fitosanitare
De a menține un mediu de lucru ordonat și esthetic în magazin
De a fi cinstită, loială și disciplinată, dând dovadă în toate
împrejurările de o atitudine civilizată și corectă față de toate
persoanele cu care vin în contact
De a respecta cu strictețe regulile de protecție a muncii și P.S.I.
din obiectivul unde îmi desfășor serviciul

2016 – 2017 – Moldova 

De a deține cunoștințe muzicale
De a avea aptitudini vocale
De a manifesta disponibilitate către dialog, receptivitate, calm,
tact în relațiile de serviciu

Activitate practică 
BCR 

Consultant vânzări 
Media Galaxy 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Solistă 
Orchestra de Muzică Populară ”Poiana Codrului” 

◦ 
◦ 
◦ 

Whatsapp Messenger:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007345968133
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007345968133
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007345968133
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007345968133


VOLUNTARIAT 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

2017 – 2020 

București 
De a-mi demonstra angajamentul, seriozitatea și
responsabilitatea față de organizație
De a fi o persoană de încredere și constantă în responsabilitățile
mele
De a duce la bun sfârșit sarcinile asumate
De a acționa într-o manieră profesionistă în relația cu beneficiarii
organizației
De a fi punctuală
De a manifesta respect față de ceilalți membrii din organizație și d
a-i sprijini atunci când au nevoie
 De a acționa într-o manieră responsabilă și onestă în toate
situațiile, inclusiv respectând mediul de lucru și orice echipament
folosit

2015 – 2017 

Republica Moldova 
De a studia problemele cu care se confruntă copiii și tinerii în
familie, școală, comunitate
De a explora și a face auzite opiniile copiilor și tinerilor privind
cele mai bune modalități de soluționare a problemelor lor
De a negocia cu factorii de decizie privind dezvoltarea
programelor, serviciilor pentru copil la nivel local și național
De a contribui la elaborarea rapoartelor, informațiilor referitoare
la respectarea drepturilor copiilor
De a sensibiliza opinia publica vis-a-vis de respectarea drepturilor
copiilor

Asociația Studenților și Elevilor Basarabeni 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Consiliul Consultativ al Copiilor 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

2021 – ÎN CURS – Str. Mihail Moxa nr. 5-7, București, România 

2017 – 2021 – Bd. Dacia 34, București, România 

2008 – 2017 – Telenești, Moldova 

2008 – 2017 – Moldova 

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

Specializare: Tehnician în activități economice 
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” 

Instrumentist acordeon, pian, vioară 
Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea” 

Studii Medii 
Gimnaziul "Nicolae Popa" 



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

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

rusă 

Comprehen‐
siune orală

C1

Citit
C1

Exprimare
scrisă

C1

Conversație
C1

Scris
C1

engleză 

Comprehen‐
siune orală

B1

Citit
B1

Exprimare
scrisă

B1

Conversație
B1

Scris
B1

franceză 

Comprehen‐
siune orală

A2

Citit
A2

Exprimare
scrisă

A2

Conversație
A2

Scris
A2

COMPETENȚE DIGITALE 
Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) /  Utilizare bună a programelor
de comunicare /  Social Network/Social Media 

PERMIS DE CONDUCERE 
Permis de conducere: AM

Permis de conducere: B1

Permis de conducere: B



HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES 

COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

https://www.youtube.com/watch?v=cNzhEN6ftg8 https://
www.youtube.com/watch?v=uEOTwtQDikg https://www.youtube.com/
watch?v=23bzUvyiFkM https://www.youtube.com/watch?
v=4SvIQAgmXmM&t=220s https://www.facebook.com/
100007345968133/videos/506285683775149/ 

Muzica 

Psihologia 

Lectura 

Gândire analitică 

Capacitate de multitasking 

Bune abilități de planificare 

Organizare 

Bune abilități de public speaking 

Spirit de echipă 

Adaptabilitate socială 

Abilitate de mediere a conflictelor 

Flexibilitate 

Responsabilitate 

Atenție la detalii 

Capacitate de a lucra eficient sub presiune 

https://www.youtube.com/watch?v=cNzhEN6ftg8
https://www.youtube.com/watch?v=uEOTwtQDikg
https://www.youtube.com/watch?v=uEOTwtQDikg
https://www.youtube.com/watch?v=23bzUvyiFkM
https://www.youtube.com/watch?v=23bzUvyiFkM
https://www.youtube.com/watch?v=4SvIQAgmXmM&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=4SvIQAgmXmM&t=220s
https://www.facebook.com/100007345968133/videos/506285683775149/
https://www.facebook.com/100007345968133/videos/506285683775149/


DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII 
2019 

 – Bucur
ești 

2018 
 – Rom

ânia 

2018 

 – București 

2018 

 – București 

2017 

2017 
– R.

Moldova 

2017 
– R. Moldova 

2017 
 – R.

Moldova 

2015 
 – R. Moldova 

2015 
– R. Moldova 

2013 
 – ARC România 

2013 
– ARC România 

2012 
 – R.

Moldova 

Premiul I - Olimpiada de Economie (etapă pe municipiu)

Premiul II - Olimpiada Națională de Limbă Rusă Modernă

Premiul I - Olimpiada de Limbă Rusă Modernă (etapă pe
municipiu)

Premiul I - Поэтический конкурс чтецов стихотворений С.А.
Есенина

Premiul I - Concurs Raional de inteligență la Biologie și Chimie 

Premiul I - Olimpiada de Limbă și Literatura Română 

Premiul III - Olimpiada de Limbă Franceză 

Premiul Special - Festivalul Concurs al cântecului popular

Premiul Mare - Concurs Național ”Chantons Amis”

Premiul I - Concurs ”Galbenă Gutuie” 

Premiul II - Concurs de creație literară

Premiul III - Concurs de grafică 

Premiu Special - Concurs Internațional ”Micul Prinț”
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