
Scrisoare de intenție 

 

În atenția Academiei de Studii Economice București 

 

Numele meu este Maria-Alexandra Ghinea, sunt absolventă a Facultății de Business și 

Turism, actual student masterand, șefă de serie și de grupă, în anul 1 la Masterul de Geopolitică 

și Afaceri, în cadrul aceleiași facultăți. Prin prezenta scrisoare, doresc să îmi exprim intenția de 

a ocupa un loc în consiliul facultății. 

Consider că implicarea mea în această activitate mi-ar putea pune în valoare abilitățile 

și competențele dobândite de-a lungul anilor de studiu, dar ar aduce un beneficiu universității, 

dar mai ales studenților prin dedicare, acțiuni bine realizate, seriozitate și implicare continuă. 

De asemenea, experiența mea cu aceasta universitate a fost una excelentă și de aceea aș 

dori să mă implic în mai multe activități care să mă dezvolte, să îmi ofere noi experiențe și să 

mă ajute să mă auto-depășesc. De-a lungul anilor de licență am avut poziția de responsabil de 

serie și de grupă și am învățat de-a lungul timpului să îmi manageriez relațiile cu toți colegii, 

indiferent de abordarea acestora și să comunic corect și prompt informațiile pe care le aveam 

de transmis.  Sunt deschisă la noi provocări și de-a lungul studenției am fost implicată în câteva 

acțiuni: trupa de teatru a universității, activități în cadrul Programului Big Brother, participare 

la Proiectul Perform BT, Premiul III la Sesiunea de Comunicări Științifice în limba Spaniolă, 

participare la cursul de dezvoltare personală organizat de Centrul de Consiliere si Orientare în 

Carieră din Academia de Studii Economice, schimb de bune practici la Central European 

University(CEU), Viena, Austria în proiectul „ProASE! Incluziune, egalitate de șanse și 

echitate pentru studenții ASE!”. 

Toate aceste interacțiuni cu mediul academic din universitate, cadre didactice dedicate 

și competente, mă determină să îmi doresc să fac parte din consiliul facultății pentru a mă 

implica activ în și mai multe activități, proiecte, care să construiască o relație sustenabilă bazată 

pe comunicare și cooperare între universitate și nevoile și dorințele studenților.  
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PERSONAL INFORMATION Maria Alexandra Ghinea 
 

  București, Sector 1, Strada Mihail Moxa, Nr. 11 

 0732529020        

 mariaalexandraghinea@gmail.com 

Sex Female | Date of birth 10/04/2000 | Nationality Romanian  

 
 
 

PERSONAL PROFILE 
 
 
 
 

 

Going through the three years of The Bucharest University of an economic Studies I gained an 
understanding of economics, marketing, tourism and management. Also, I developed an 
economical-oriented perspective. Thanks to my position as a Students' Representative I'm 
familiar with teamwork and I'm capable of active communication. I'm open minded and I'm eager 
to develop my skills. 

 
 

 
 

EDUCATION AND TRAINING   

  

October 2021-present Geopolitics and Business 
The Bucharest University of Economic Studies, Romania 
 

 

October 2018 – July 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

September 2014 – July 2018 

Business & Tourism Bachelor’s Degree 

The Bucharest University of Economic Studies, Romania  

▪ Project Management 
▪ Business Analysis 
▪ Financial Management 
▪ Marketing 
▪ Product Design 
 
 
 
Baccalaureate Diploma 
Liceul Administrativ și de Servicii "Victor Slăvescu", Ploiești (Romania) 

 
PERSONAL SKILLS   

 

Mother tongue(s) Romanian 
  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

English B2 B2 B2 B2 B2 
 National Competencies Exam 

Spanish A2 B1 A2 A2 B1 
  

 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 

Communication skills ▪ good communication skills gained through my experience as Students’ Representative at 
Bucharest University of Economic Studies. I had to manage all the communication workflows 
between students and teachers and other University staff. I was responsible for delivering 
key information about our study programme, exams, courses and other additional 
documentation that was from teachers to students through me. 

▪ good persuade ability acquired in my university internship at Tourism Fair, Romexpo where I 
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had to inform people about our activity. 
▪ I'm able to communicate efficiently so that the result are always as good as possible 

 

 
 

 

Computer skills ▪ good command of Microsoft Office™ tools 
 

Other skills ▪ Relevant skills acquired during University: 
- Teamwork 
- Planning and organizing 
- Time and priorities management 

 
Driving licence ▪ AM, B1, B 

 
ADDITIONAL INFORMATION   

 

Publications 
Presentations 

Projects 
Conferences 

Seminars 
Honours and awards 

Memberships 
References 

▪ Academic performance scholarship 
▪ Internship at Romania’s Tourism Fair (November 2019 – February 2020) 
▪ 3rd place at The Students Sessions of Scientific Communications in Spanish – “El turismo 

cinematográfico en España” 
▪ Bachelor's Degree Final Project "Turismul de film în România" 
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