
SCRISOARE DE INTENȚIE 
 
 

 
În atenția domnului rector și  

a membrilor biroului electoral central al studenților, 

 

 
Subsemnatul, Cercel Dragoș, student in anul I licentă în cadrul Facultății de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori, prin prezenta, doresc să îmi exprim intenția de a 

candida pentru postul de membru în consiliul studenților facultății. 

Doresc să vă impărtășesc motivele pentru care vreau să ocup unul din locurile 

destinate studenților în Consiliul Facultății:  

Sunt o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare si muncă în 

echipă dobândite în experiența mea de reprezentant al clasei pe parcursul liceului, 

responsabilă, hotărâtă si interesată de dezvoltarea personală. 

Îmi doresc să fac parte din Consiliul Facultății, unde îmi pot valorifica capacitățile 

și experiența acumulată ca voluntar în Uniunea Studenților Academiei de Studii 

Economice din București în cadrul departamentului de proiecte, unde am ob ținut 

funcția de vice-coordonator în cadrul proiectului Ase Debate. În cadrul acestui proiect, 

am avut ocazia să îmi dezvolt abilitățiile de gestionare a solicităriilor emise de către 

studenții înscriși, comunicare și mediere a diverselor situații iscate atât în cadrul 

meciurilor de debate, cât și în mediul social al grupului, cât și abilitățiile de gândire 

critică, observare și înțelegere. Aceste activități cât și cele menționate în CV-ul atașat, 

consider că sunt compatibile și esențiale pentru funcția de membru în cadrul 

Consiliului.   

Motivația mea rezidă în dorința de a mă implica în activitatea de reprezentare 

a studenților, de a acționa pentru promovarea intereselor acestora și de a facilita o 

bună comunicare cu privire la deciziile care sunt adoptate la nivelul Facultatii, precum 

și menținerea unei legături între studenți și reprezentanții Facultatii de Finante, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori. 

 
 
 

 
Data:         Cu aleasă considerație, 
24.11.2021             Cercel Dragoș 
                                 



Dragos Cercel 

 Cetățenie: română  Gen: Masculin  

 

 

Mehedinti, România 
VOLUNTAR – CRUCEA ROSIE 

ÎN CURS – Bucuresti, România 
VOLUNTAR – UNIUNEA STUDENTILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 

ÎN CURS – Bucuresti, România 
VICE-COORDONATOR – DEBATE ASE 

Drobeta-Turnu Severin, România 
ABSOLVENT AL STUDIILOR LICEALE – Colegiul Național "Gheorghe Țițeica" 

ÎN CURS – Bucuresti, România 
STUDENT – Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Limbă(i) maternă(e):  ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi):  

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune
orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar  Utilizare buna a programelor de
comunicare(mail messenger skype) 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE DIGITALE 
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