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Academia de Studii Economice din Bucureşti, 

 

Stimate Domnule/Stimată Doamnă, 

 

Mă numesc Istrate Ionela-Andreea, sunt studentă în cadrul Facultăţii de Business şi Turism, 

anul III şi doresc să aplic pentru un post de student reprezentant în cadrul Consiliului Facultăţii. 

Pe parcursul studenţiei mele m-am implicat activ, cu simţ de răspundere şi multă 

perseverenţă la fiecare curs pe care l-am avut, reuşind să fiu prima pe facultate, în ordinea mediilor, 

din primul an de facultate şi până în prezent. 

Pe lângă rezultatele deosebite la învăţătură, mi-a plăcut întotdeauna să mă implic şi în 

activităţi opţionale. Astfel, în prezent urmez cursurile facultative pentru pregătirea personalului 

didactic oferite de către DPPD, sunt membru în Clubul de Turism al departamentului din cadrul 
facultăţii de Business şi Turism, şi, nu în ultimul rând, sunt voluntar în cadrul USASE. 

Cu alte cuvinte, mă definesc ca fiind o persoană comunicativă, empatică, pasionată de a şti 

mai multe şi de a fi mai bun pe zi ce trece. 

Despre mine mai pot afirma că sunt o persoană organizată, responsabilă şi pregătită să ajute 

orice student care întâmpină vreo dificultate. Sunt reprezentatul studenţilor din cadrul seriei B şi, 

în acelaşi timp, şi şefa grupei 351. Mereu mi-a plăcut să gestionez cu îndemânare orice situaţie, 

indiferent de nivelul de stres şi implicare pe care îl solicită. 

Mă definesc ca fiind o persoană ambiţioasă şi muncitoare, reuşind anul trecut să particip la 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice organizată în aprilie 2021,cu două lucrări de cercetare ştiinţică:  
„Este la modă comportamentul sustenabil? Despre influenţa hainelor asupra stării de bine” ca 

lucrare individuală şi „Impactul folosirii reţelelor sociale în pandemia COVID-19 asupra vieţii 

şcolare şi private a tinerilor”, lucrare realizată în echipă.  

Mereu am fost atrasă de necunoscut, iar pasiunea mea de a descoperi în fiecare zi ceva nou 

a nutrit în interiorul meu un spirit de cercetare pe care am reuşit să îl pun în evidenţă sub atenta 
îndrumare a profesorilor coordonatori.  

Preocuparea pentru cercetarea ştiinţifică a triumfat cu publicarea şi prezentarea sub 

îndrumarea profesorilor coordonatori, a unui articol în cadrul conferinţei BASIQ 2021 

International Conference, New Trends in Sustainable Business and Consumption cu lucrarea “A 
Review of Social Media Use and Cyber-Psychological Behavior of Young People During the 
Covid-19 Pandemic”. 

Nu în ultimul rând, prin implicarea în cadrul proiectului “BREIT-Stagii de practică şi 

activităţi de orientare profesională pentru studenţii înmatriculați la programele de studii 

universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale” din anul II de facultate, 



am reuşit să mă angajez, la finalul proiectului, în cadrul companiei unde mi-am desfăşurat stagiul 

de practică, reuşind să îmi îndeplinesc astfel unul dintre marile mele ţeluri, pe care mi le-am propus 
încă de la începutul facultăţii. 

În încheiere, doresc să vă mulţumesc pentru timpul acordat candidaturii mele şi sper să întrunesc 

calităţile candidatului ideal pentru ocuparea unui loc în cadrul Consiliului Facultăţii de Business 

şi Turism. 

 

Cu stimă,   

Istrate Ionela-Andreea 
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