
Dragi colegi din cadrul Biroului Electoral al Studenților ASE, 

 

Vă adresez prezenta scrisoare pentru a îmi exprima dorinta de a candida pentru un loc de student 

reprezentat în Consiliul Facultății de Relații Economice Internaționale. 

Mă numesc Gruia Georgiana Irina, sunt studentă în anul II la programul de masterat „Comerț 

exterior”, REI, program în cadrul căreia sunt și șefă de grupă. Doresc să mă înscriu în Consiliu întrucât 

caut să contribui la îmbunătățirea experienței pe care eu și colegii noștri o avem în cadrul Facultății și 

a ASE-ului, reprezentându-le interesele și făcându-le opiniile auzite. 

Alegerea Facultății de Relații Economice Internaționale a reprezentat piatra de temelie a 

dezvoltării mele, atât pe plan profesional, prin acumularea de cunoștințe temeinice în domeniu, cât și 

pe plan personal, dezvoltându-mi capacitatea de relaționare și lărgindu-mi sfera de responsabilități. În 

plus, experienta mea în voluntariat, dar si munca în cadrul unei institutii publice, m-au ajutat să devin 

o persoană organizată si serioasă, dar si atentă la nevoile celor din jurul meu. Astfel, doresc să mă 

asigur că și colegii mei vor avea condițiile ideale pentru a se dezvolta la potențial maxim în cadrul 

facultății REI. 

Fascinația pentru domeniul economic și dorința de a performa mi-au ghidat acțiunile, 

întotdeauna fiind un student foarte apreciat de profesori și colegi pentru participarea activă la discuții 

cu puncte de vedere argumentate. De asemenea, datorită rezultatelor deosebite la învățătură și a 

implicării în activități de cercetare, am fost beneficiară a burselor de performanță și merit în fiecare an 

petrecut la REI, având a doua cea mai mare medie a promoției de licență din anul 2020.  

Doresc să folosesc această oportunitate pentru a contribui la menținerea unui mediu cât mai 

prosper în Facultatea de Relații Economice Internaționale, și pentru a mă asigura că eu si toți colegii 

din cadrul facultății vom avea, în continuare, experiențe cât mai plăcute pe durata studiilor noastre.   

Vă mulțumesc pentru timpul acordat examinării candidaturii mele!   

Cu sinceritate,   

Irina Gruia   

    

  
Data: 24.11.2021                  Semnatura:  

 



EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Georgiana Irina
Gruia

DATA NAȘTERII: 

CONTACT 

Cetățenie: română 

Gen: Feminin 

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/irina-
gruia-0183b8198 
Instagram: https://
www.instagram.com/
irinagruia/ 
Facebook: https://
m.facebook.com/
Irina.Georgiana.Gruia 

11/02/2019 – 01/04/2019 – București, România 

asistenţă în organizarea de evenimente, pregătirea de conferinţe
publice, seminarii organizate de Centrul de Informare Europe
Direct București, IER, Reprezentanţa Comisiei Europene în
România sau alţi parteneri specifici;
culegerea informaţiilor, editarea și întocmirea de rapoarte/
monitorizări de presă;
asistenţă managerială/secretariat la CDG;
redactarea de articole și sinteze în urma activităţilor organizate și
desfășurate de CIED București pentru a fi publicate on-line, pe
website-ul CIED București și pe canalele de comunicare socială
(pagina de Facebook și de Twitter);
asistenţă în organizarea activităţilor specifice bibliotecii IER
(inventarierea, catalogarea, clasificarea și indexarea publicaţiilor);
analiza și centralizarea documentelor specifice Serviciului de
Comunicare și Marketing al IER;
asistenţă în activitatea de comunicare pe teme europene;
asistenţă în activitatea de înregistrare a corespondenţei și
distribuirea acesteia;
informare generală pe teme europene privind instituţiile,
legislaţia, politicile și priorităţile UE, drepturile și responsabilităţile
cetăţenilor europeni;
arhivarea documentelor rezultate din activitatea desfășurată de S
erviciului de Comunicare și Marketing;
participarea la actualizarea bazelor de date interne ale IER;
utilizarea aparaturii birotice.

Stagiar - Serviciul de Comunicare & Marketing 
Institutul European din România 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

10/2020 – ÎN CURS – București 

Șef de serie

Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite

Politici comerciale;
Comerţ internaţional;
Analiza informaţiilor referiotoare la pieţele externe;
Instrumente de promovare la export;
Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior;
Diplomaţie comercială;
Transporturi, expediţii și logistică internaţională.

Medie finală:
Anul 1: 10.00

Domeniul (domeniile) de studiu
Comerţ exterior 

10/2017 – 07/2020 – București 

Participarea la Sesiunea Științifica Studențească, Ediția 2019, cu
lucrarea „Relaţia SUA – China în perioada mandatului lui Trump”

Master Comerț exterior 
Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Licențiat în științe economice 
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale 
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Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite:

Comerţ internaţional;
Macroeconomie;
Statistică;
Pieţe financiare internaţionale;
Logistică;
Cercetare;
Politici economice comparate;
Finanţe;
Contabilitate;
Marketing internaţional;
Analiza mediului internaţional de afaceri;
Managementul riscului internaţional.

Medii finale:
Anul 1: 9.65;
Anul 2: 9.95;
Anul 3: 9.86.

Lucrarea de diplomă:
Impactul crizei financiare din 2007-2008. Analiză comparativă SUA-UE.
Media: 10
Domeniul (domeniile) de studiu

Economie și afaceri internaţionale 

09/2013 – 06/2017 – Ploiești 

Șef de clasă.
Medie finală: 9.19.
Medie bacalaureat: 9.41.
Domeniul (domeniile) de studiu

Știinţe sociale 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Absolvent 
Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” 

◦ 



VOLUNTARIAT 
08/2014 – 08/2016 

Asociatia Tinerii Voluntari, Valea Calugareasca 
Pe parcursul activităţii de volntar în cadrul Asociaţiei Tinerilor Voluntari
Valea Călugărească, am desfășurat mai multe activităţi:

asigurarea secretariatului pentru ateliere de lucru/consultări
publice;
promovarea culturii, sănătăţii, mediului și educaţiei prin
implicarea activă în evenimente ale asociaţiei;
implicarea activă în activităţi de ecologizare;
cursuri de formare;
voluntar în cadrul cursurilor pentru copii din mediul rural
susţinute de asociaţie.

06/2016 – 07/2016 

Ascociaţia Tinerii Voluntari Valea Călugărească 
Proiectul „Școala TA de vară” a fost nominalizat la Gala Naţională a
Voluntariatului, secţiunea proiecte de tineret.
Atelierul „Mănâncă sănătos, fii sănătos”:

promovarea alimentaţie sănătoase în rândul copiilor;
asistenţă în prepararea alimentelor;
organizarea unor activităţi din sfera educaţiei non-formale.

06/2015 – 04/2016 

Fundaţia Progress 
Promovarea cetăţeniei active în cadrul unor dezbateri organizate
de Fundaţia Progress și Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”
Ploiești;
Contribuirea la renovarea unei încăperi în incinta Bibliotecii
Judeţene „Nicolae Iorga” Ploiești, cu scopul creaării unui spaţiu
dedicat dezbaterii problemelor sociale curente;
Ateliere orientate spre dezvoltarea spiritului civic în vederea
formării Grupului de Acţiune Civică Prahova.

18/04/2016 – 22/04/2016 

Asociaţia „Un strop de fericire”, Ploiești 

10/2015 – 04/2016 

Casa Alexandra (Organizaţia Umanitară Concordia), Ploiești 
oferirea de ajutor la teme copiilor din centrul Casa Alexandra;
susţinerea de cursuri recapitulative la disciplinele esenţiale în
vederea pregătirii beneficiarilor din anii terminali;
organizarea de activităţi recreative prin metode nonformale;
participarea la atelierele de creaţie;
oferirea de consiliere și suport emoţional copiilor.

09/2015 – 11/2015 

Ascociaţia Tinerii Voluntari Valea Călugărească 
Definirea noţiunii de proiect;
Lucrul în echipă;
Identificarea structurilor de organizare a proiectelor;
Planificarea activitaţilor și utilizarea eficientă a resurselor
specifice;
Identificarea și evaluarea riscurilor în derularea proiectelor;
Realizarea unei raportări eficiente în cadrul activitaţii de proiect;

Voluntar 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Voluntar - proiectul „Școala TA de vară” 

◦ 
◦ 
◦ 

Voluntar în cadrul proiectului „Al Treilea Spațiu Al Cetățeniei
Active” 

◦ 

◦ 

◦ 

Voluntar - Ateliere de Creație din Săptămâna „ȘCOALA ALTFEL”

Voluntar - proiectul „O nouă șansă” 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Voluntar - Curs „Managementul proiectelor” 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 



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

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

engleză 

Comprehen‐
siune orală

C1

Citit
C1

Exprimare
scrisă

C1

Conversație
C1

Scris
C1

franceză 

Comprehen‐
siune orală

B1

Citit
B2

Exprimare
scrisă

B1

Conversație
A2

Scris
B1

spaniolă 

Comprehen‐
siune orală

A2

Citit
B1

Exprimare
scrisă

B1

Conversație
A2

Scris
B1

COMPETENȚE DIGITALE 
Pachetul Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Outlook, Publisher) /
Utilizarea si cunoasterea platformelor de comunicare ( Google Meet, Zoom,
Cisco Webex) /  Utilizare buna a programelor de comunicare(mail
messenger skype) /  Utilizarea și cunoasterea browserelor ( Google, Opera,
Mozilla, Microsoft Edge) /  Utilizare platforme cloud sharing Microsoft
Teams OneDrive Dropbox GoogleDrive /  Utilizare bună a programelor de
comunicare (mail, messenger, WhatsApp, Skype) /  Utilizare reţele sociale
(Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Whatsapp) /  O bună cunoaștere a
programelor Prezi și Canva 

Monitorizarea și controlul implementării proiectului.

22/06/2015 – 25/06/2015 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova 

◦ 

Voluntar - Curs de Formare în domeniul prevenirii consumului
de droguri 



COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

COMPETENȚE PERSONALE 

abilități de comunicare și argumentare - dobânite pe parcursul
anilor de studiu, a participării la diferite cursuri de dezvoltare
personală, conferinţe și seminarii și implicării în activităţi de
voluntariat;
capacitatea de a asculta și înțelege punctele de vedere și
nevoile celorlalți - ca urmare a implicării în activităţi de
voluntariat cu caracter social;
bune abilități de public speaking - datorate participării la
diferite cursuri de dezvoltare personală, precum și susţinerii mai
multor prezentări de proiecte pe parcursul anilor de studiu;
spirit de echipă - obţinut ca urmare a colaborării în diferite
proiecte școlare, de voluntariat, sportive, etc;
abilitatea de a mă adapta rapid în orice situație și de a lua
decizii raționale - datorită contextelor în care am fost pusă în
cadrul activităţilor școlare și extrascolare;
adaptabilitate socială - abilitate obţinută ca urmare a
interacţiunii cu persoane aparţinând unor culturi diferite;
capacitatea de a prelua sau a delega task-uri;
abilitatea de a comunica cu ușurință cu cei din jur;
capacitatea de a oferi feedback - obţinută în urma participării în
diferite proiecte;
abilitatea de a transmite eficient informații de interes - în
calitate de șef de serie, acţionez ca un intermediar între colectivul
de studenţi, secretariatul facultăţii, USASE, facilitând
comunicarea.

Competențe de comunicare și interpersonale 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

abilități de time management - dobândite ca urmare a
proiectelor școlare și de voluntariat în care am fost implicată de-a
lungul timpului;
project management - Curs Managementul proiectelor;
competențe organizatorice bune - demonstate de îndeplinirea
cu succes a atribuţiilor de șef de serie;
gândire analitică - dezvoltată ca urmare a proiectelor de
cercetare în domeniul economiei internaţionale realizate pe
parcursul anilor de studiu;
responsabilitate - demonstrată prin îndeplinirea sarcinilor de șef
de serie, dar și a celor în calitate de voluntar în cadrul diverselor
proiecte în care am fost implicată;
abilitatea de a lua decizii;
meticulozitate - atenţia pentru detalii este definitorie modului în
care tratez fiecare aspect pe plan profesional.

Competențe organizatorice 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

dorința de perfecționare;
atitudine proactivă;
abilitatea de învatare pe cont propriu și inițiativă de lucru;
adaptabilitatea într-un nou climat de lucru;
capacitatea de a lucra sub presiune;
creativitatea;
orientare către rezultat;
flexibilitate în gândire și deschiderea către nou;
capacitatea de lucru în echipă.

Competențe personale 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE 

CONFERINȚE ȘI SEMINARE 

HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES 

PERMIS DE CONDUCERE 

abilitatea de coordonare - dobândite în urma coordonării de
mai multor proiecte pe parcursul anilor de studiu;
aptitudini de leadership;
implicare;
încredere și siguranță în aptitudinile proprii și în cele ale
colaboratorilor;

Competențe de management și conducere 

Competențe de management și conducere 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

27/05/2021 – 09/2021 > – Institutul Ludwig von Mises România 

Seminarul își propune analiza și dezbaterea ideilor Școlii austriece de
economie și ale filosofiei politice liberale, în urma lecturii și prezentării
lucrării lui Murray Rothbard „Pentru o nouă libertate: Manifestul
libertarian”.

05/12/2015 > – FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Dezbaterile au avut ca scop conștientizarea, la nivel local, a principiilor
egalităţii de șanse și a problematicilor violenţei domestice și a traficului
de persoane și dezvoltarea unor măsuri integrate de abordare
sistematică de prevenire și combatere a violenţei domestice,
discriminării de gen și traficului de pesoane.

Seminarul „Cărți mici, idei mari” 

Seria de Dezbateri „Serbările Normalității - celebrarea unei
normalități care exclude și condamnă violența domestică.
traficul de persoane și lipsa egalității de șanse” 

Lectura;
Călătoritul;
Urmărirea noutăţilor din domeniul economic la nivel
internaţional;
Pictura;
Activităţi sportive (fitness, tenis, alergat, ciclism, baschet, volei,
înot, etc);
Gătitul;
Grădinăritul;

Hobby-uri 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

Permis de conducere: B
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