
 

De la: Gheorghe Andreea Sorana 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

Vă rog să îmi permiteţi să vă prezint candidatura mea pentru selecţia organizată în vederea alegerii 

candidatului perfect pentru Consiliul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Motivul intenției mele este justificat de pregătirea 

mea academică și experiența, care se armonizează cu specificul acestui domeniu de activitate. 

Sunt o persoană socială, cu un set de cunoștiințe multiculturale dobândite, interesată de a învăța 

despre orice și am capacitatea de a mă adapta în diverse tipuri de situații. Am aptitudini foarte bune de 

comunicare, cooperare și, totodată, sunt foarte punctuală și serioasă din punct de vedere profesional. Îmi 

doresc să am șansa de a lucra alături de Dumneavoastră, unde consider că aș putea pune în practică toate 

aptitudinile mele profesionale, personale și intelectuale pentru a putea sprijini și a ajuta la luarea deciziilor 

din cadrul Consiliului Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine. 

Pe parcursul întregii activități școlare, liceale și studențești, am reușit să dobândesc și de a pune în 

practică capacitatea de a mă adapta în orice fel de mediu și situații, de a comunica eficient cu oamenii din 

jurul meu si de a lucra în echipă. Datorită acestui fapt (conform CV-ului) am avut oportunitatea de a 

cunoaște diverse culturi și mentalități diferite, drept urmare am învățat să am o gândire și perspectivă 

flexibilă, reușind să colaborez cu diverse persoane. Totodată, pe parcursul activității studențești la Facultatea 

de Administrare a Afacerilor, cu predare în limbi străine, am avut privilegiul de a fi reprezentantă a grupei 

dar și a seriei, ca urmare, am reușit să capăt aptitudini de leadership, time managment și capacitatea de a lua 

decizii rapid și eficient. 

Datorită aptitudinilor mele diverse dar și dorinței de a fi implicată în activitatea de reprezentare a 

studenților și de a promova interesele acestora și de a îi informa cu privire la toate deciziile care sunt luate în 

cadrul Facultății de Administrare a Afacerilor, cu predare în limbi străine, vă adresez această scrisoare de 

intenție, alături de C.V.-ul meu. 

                                                                                                                  Cu deosebită consideratie,  

 Data                                                                                                                    Gheorghe Andreea Sorana  

23.11.2021                                                                                                              

Tel:

Email:



DESPRE MINE 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Studenta la Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predarea in
limba engleza, in cadrul ASE Bucuresti, fosta eleva al Colegiului
National Ion Creanga din Bucuresti al sectiei de Japoneza-Intensiv
filologie dar si fosta eleva din Woodman Junior High din Calgary
Canada , sunt o persoana multiculturala, sociala cu capacitate ridicata
la munca in echipa, dornica de cunoastere, dar si adaptabilitate
ridicata pentru orice situatie

About me 

05/10/2020 – ÎN CURS 

Seful de grupa se ocupa cu buna organizare al grupei respective,
asigurand distribuirea informatiilor importante legate de facultate 

16/11/2021 – ÎN CURS 

Seful de serie se ocupa cu distribuirea informatiilor legate de facultate
catre sefii de grupa

Sef de grupa in cadrul FABIZ ASE 
Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Sef de serie in cadrul FABIZ ASE 
Academia de Studii Economice din Bucuresti 

01/09/2016 – 30/06/2020 

01/10/2020 – ÎN CURS 

Calgary, Canada 

Calgary, Canada 

Diploma de Bacalaureat 
Colegiul National Ion Creanga 

Diploma de licenta 
Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Scoala Elementara 
Evergreen School 

Junior High School 
Woodman Junior High School 
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COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  română |  engleză 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

engleză 

Compre‐
hensiune

orală
C1

Citit
C1

Exprimare
scrisă

C1

Conversație
C1

Scris
C1

COMPETENȚE DIGITALE 
Navigare Internet /  Social Media /  Utilizare buna a programelor de
comunicare(mail messenger skype) /  Microsoft Office (Excel PowerPoint
Word) - nivel intermediar /  Microsoft PowerPoint /  buna utilizare a
retelelor de socializare /  Microsoft Word /  Zoom /  Microsoft Excel /
facebook page 
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