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București, 22/11/2021 

Subiect: Consiliul Studenților 

Stimați Colegi, 

Înaintez candidatura mea pentru a face parte din consiliul studenților din cadrul Facultății de
Business și Turism a Academiei de Studii Economice din București.
Pe parcursul întregii mele activități atât ca elev, cât și student am avut oportunitatea de a-mi
valorifica cu succes calitățile de bun organizator, bun lider, lucru în echipă, să fiu tot timpul
deschisă ideilor noi și să le pun în valoare, să remediez situații de diferite dificultăți și să mă
organizez suficient de bine și când sunt supusă anumitor presiuni.
Dacă ar fi să spun în câteva cuvinte ce mă reprezintă, aș spune că întotdeauna am considerat că
am datoria de a da mai departe, generațiilor viitoare, ceea ce am învățat și de a aduce un plus
de valoare educației din țara mea. Obișnuiesc să mă implic foarte mult, în mod activ, oferind
toate resursele de care dispun colegilor mei fiindcă așa vom ajunge să ne atingem scopurile.
Din perspectiva de student am avut ocazia de a reprezenta o grupă și o serie atât în anul
precedent, cât și în cel curent, ceea ce m-a făcut să îmi dezvolt cât mai mult abilitățile de
ascultare activă, înțelegere, mediere și sprijin și mi-a oferit ocazia de a reprezenta interesele
colegilor mei în diferitele ședințe organizate la nivelul facultății și academiei. Am avut ocazia de
a face parte și dintr-un proiect minunat, Perform BT, în cadrul căruia am participat la diferite
activități și m-am dezvoltat atât pe plan personal, cât și profesional.
Motivul pentru care îmi doresc să mă implic în consiliul studenților este să comunic cât mai
mult și mai eficient cu studenții din facultatea noastră prin diferite proiecte și activități la care
vom participa, să creez o atmosfera plăcută, de familie, să îi ajut pe ceilalți studenți să își
descopere calitățile și atuurile, să lucrez în echipă cu diferiți studenți de diferite vârste și să-mi
ajut cât mai mult facultatea prin diferite forme.

Vă mulțumesc pentru susținere!

Cu stimă, 
Mielcioiu Maria-Mihaela

Bulevardul Tineretului Nr. 35, Bl. 39, Sc. B, Ap. 47, Sec. 4, București (România) 

mielcioiumaria20@stud.ase.ro | (+40) 0752221281

mailto:mielcioiumaria20@stud.ase.ro


Maria-Mihaela Mielcioiu 

 

 

 

 

  

Gen: Feminin  Data nașterii: 31/08/2001  Cetățenie: română   

Adresă: Bulevardul Tineretului, Nr. 35, Bl. 39, Sc. B, Ap. 47, Sec. 4, București,

România 



E-mail: mariamihaelamielcioiu@gmail.com 

Număr de telefon: (+40) 0752221281

Facebook: https://www.facebook.com/maria.mielcioiu.7/ 

Instagram: https://www.instagram.com/maria.m.mihaela/ 

engleză 
COMPREHENSIUNE ORALĂ B1 CITIT B1 SCRIS B1 

EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B1 

DESPRE MINE  

Sunt o persoană calmă, organizată și asumată. Îmi place să învăț lucruri noi, să
experimentez, să mă implic în diferite activități. Știu să îmi argumentez și să îmi susțin
opiniile și părerile.
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ  

[ 15/12/2020 – În curs ]  Tehnician în turism 

Colegiul Economic „Costin C.Kirițescu”  

Adresă: Str. Dâmbovicioara, Nr. 12, Sec. 6, București, România 

COMPETENȚE LINGVIS‐
TICE  

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DIGITALE  

Navigare Internet |  Microsoft Office |  Microsoft Excel |  Zoom |  Microsoft Word |
Microsoft PowerPoint |  Social Media |  Google Drive |  Utilizare buna a programelor de
comunicare(mail messenger skype) |  facebook page |  Internet Explorer Edge Mozilla
Google Chrome |  buna utilizare a retelelor de socializare 
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