
 

Scrisoare de intentie 

 
Nume si prenume: Drăguț Bogdan-George 

 

 

In atentia: Biroului Electoral Central al Studenților ASE 

 

 

 

Stimată comisie, 

 

Numele meu este Drăguț Bogdan-George și vă adresez aceasta scrisoare de intenție ca răspuns 

la anunțul dumneavoastră pentru postul vacant în cadrul Consiliul Facultății de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori. 

Fiind student în anul I al Facultatii de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Am 

acumulat in timpul anilor de voluntariat multe cunostinte in domeniul de reprezentare a 

elevilor/studenților , pe care astept cu nerabdare să le pot pune în practică. 

Sunt o persoana comunicativa, dinamica, hotarâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, 

care poate face față oricărei provocări, interesată de a continua dezvoltarea profesională. 

Sansa de a lucra alaturi de dumneavoastra mi-ar oferi șansa de a apăra drepturile colegiilor din 

fiecare an universitar, de a putea ajuta la facilizarea orelor de studiu prin diferite modalități ( 

de exemplu: participarea la votul profesoral) ajutându-mă de capacitățile intelectuale și 

experiența acumulată (conform CV-ului anexat) pentru a îndeplini sarcinile. 

În speranța că am câștigat încrederea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată. 

  

 

 

 

Cu respect, 

Drăguț Bogdan-George 

Telefon:
E-mail:



DESPRE MINE
Îmi place să învăț lucruri noi, să-mi depășesc condiția și să lucrez în echipă,
reușind să se adapteze în grupuri de persoane. Sunt o persoană care nu se
abate de la provocări, sunt organizat , sunt o persoană calmă și prietenoasă.

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

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

engleză 

Comprehen‐
siune orală

B2

Citit
B2

Exprimare
scrisă

B2

Conversație
B2

Scris
B2

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE DIGITALE 
Utilizator exprimentat /  Microsoft PowerPoint /  Navigare Internet /
Microsoft office word 

VOLUNTARIAT 

PERMIS DE CONDUCERE 

Bogdan-George
Drăguț

DATA NAȘTERII: 

CONTACT 

Cetățenie: română 

Gen: Masculin 

Facebook: https://
www.facebook.com/
bogdan.george13 

13/09/2017 – 05/06/2021 – Calea Domnească 223, Târgoviște, România 

Tehnician în activități economice 
Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște 

22/02/2020 – 22/11/2020 

Târgoviște 
Este o structură de reprezentare a elevilor, necesitând lucrul în echipă
pentru a rezolva problemele din Dâmbovița.

13/05/2018 – ÎN CURS 

Târgoviște 

Director al departamentului pentru învățământul Tehnologic
Profesional și Vocational al Consiliului Județean al Elevilor
Dămbovița 

Voluntar Crucea Roșie 

Permis de conducere: AM

Permis de conducere: B1

Permis de conducere: B
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Whatsapp Messenger:
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