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Scrisoare de Intentie 

-Consiliu 2021/2022- 

 

Numele meu este Nicula-Suditu G. Alexandru-Ioan. 

Sunt student in anul 3 de licenta la facultatea de Management al Academiei de Studi Economice 

Bucuresti. De asemenea doresc sa urmez un master tot in cadrul aceste facultati. 

Pe perioada celor 3 ani universitari petrecuti in aceasta facultate, am fost nominalizat de doua 

ori sef de serie de catre colegii mei. Aceasta mica reusita se datoreaza faptului ca sunt o persoana 

deschisa, care ofera incredere celor din jur si cu care se poate comunica cu usurinta dar, si 

faptului ca m-am implicat in activitati de organizare, astfel fiind legatura, fiind mediul de 

comunicare dintre colegi si facultate. 

Sunt interesat de participarea in Consiliu facultati din motive presonale dar si din motive 

profesionale. Din punct de vedere personal as putea spune ca sunt o persoana curioasa si 

doritoare de cunoastere, de aceea doresc sa invat cum functioneaza si cum ruleaza cat mai multe 

organizatii cu putinta. Pe de alta parte, la nivel profesioanl, ma va ajuta sa gerez mai departe la 

randul meu, firmele si companiile cu care voi lucra sau care vor fi sub managentul meu. 

Pe langa interesele personale, trebuie sa ne reamintim motivul principal pentru care am ajuns 

in postura aceasta, de a candida pe aceste locuri, si acest motiv fiind chiar colegi mei. Aceste 

pozitii imi vor oferi o legatura mai puternica dintre universitate si colegi, insa nu doar colegii din 

seria mea, ci voi putea ajuta colegi din intreaga facultate, poate chiar la nivel de universitate. 

Scopul meu este sa aduc un avantaj fata de facultate, ceea ce include toti participantii acesteia 

(Studenti, Profesori, Secretari, si alt personal) 

 

 

 

Semnatura:  



Alexandru-Ioan Nicula-Suditu 

 Cetățenie: română  Gen: Masculin  

 

01/03/2013 – 06/03/2013 
STAGIU DE ARHITECTURA – ARCHI TECTURE - MUNTEANU PERIANU, PARIS (FRANŢA) 

O saptamana de stagiu petrecuta intr-un birou de arhitectura.
(Necesara pentru finalizarea clasei a noua - Paris)
-Introducere si intelegere a programelor arhitecturale : AutoCAD, SketchUp.
-Proiect si design arhitectural desfasurat cu ajutorul acestor programe.

03/01/2019 – 01/02/2019 
STAGIU DE OBSERVARE ECONOMICA – IMPACT - POPESCU NICOLAE, SLOBOZIA (ROMÂNIA) 

O luna de stagiul in cadrul firmei Impact.SRL
(Necesara pentru incheierea anului intai din cadrul facultatii UPEC)
-Observare economica si manageriala

07/2019 – ÎN CURS 
OPERATOR DE MASINI AGRICOLE – IMPACT - POPESCU NICOLAE, SLOBOZIA (ROMÂNIA) 

-Experienta a trei campanii agricol pe postul de combiner pe o suprafata de (1500 ha)
-Utilizare, Manevrare si Reparatii ale masinilor agricole
-Logistica si Stocare a produselor agricole

2019 – ÎN CURS 
LICENTA MANAGEMENT – Facultatea de Management Engleza, ASE, Bucuresti (România) 

2018 – 2019 
LICENTA ECONOMIE SI GESTIUNE – Université Paris-Est Créteil, Créteil (Franţa) 

An de studii economice in cadrul universitatii UPEC

2014 – 2017 
BAC - PROFIL GENERAL STIINTIFIC - INGINERIE – Licée Louis Armand, Nogent-sur-Marne
(Franţa) 

2013 
DELF B2 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

mailto:niculasuditualexandru19@stud.ase.ro


Limbă(i) maternă(e):  ROMANA 

Altă limbă (Alte limbi):  

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune
orală Citit Exprimare scrisă Conversaţie

FRANCEZA C1 C1 B2 B2 B2

ENGLEZA C1 C1 C1 C1 B2

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

Microsoft Word  Microsoft Excel  Microsoft Powerpoint 

Comunicare 

Calitati bune de comunicare nu doar oferite de personalitatea mea deschisa dar si de curiozitatea si nevoia
mea de cunoastere.
Mutarea in alta tara dar si schimbul a multor scoli mi-a oferit posibilitatea de a invata cum sa ma adapt in
medii noi.

Competențe organizaționale/manageriale 

Calitati de Leader:
-Seful proiectelor in grup, scolare sau universitare
-Seful clasei in liceu si pe durata anului de studiu in cadrul UPEC
-Seful seriei in cadrul facultati de Management Engleza la ASE (3 ani)

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE DIGITALE 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE 
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