
Către Biroul Electoral Central al Studenților 

Subsemnata, Nedelea Adriana-Nicoleta, studentă în anul III licență la Facultatea de 

Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, îmi exprim dorința de 

ocupa un loc în cadrul Consiliului Facultății de Management. 

Încă din primul an de facultate mi-am dorit să-mi aduc aportul la buna desfășurare a 

activităților pe linie de comunicare cu studenții. Astfel, încă de la sfârșitul primului an, și până 

în prezent, am făcut parte din Comisiile de cazare și admitere. Ulterior, am susținut interviul 

pentru a intra în Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București. Astfel, am 

ajuns în Departamentul Social. Am ales acest departament din dorința de a oferi ajutor 

studenților. Capacitate de adaptare la diverse situații, o bună capacitate de comunicare, 

seriozitatea și plăcerea de a lucra în echipă m-a ajutat pentru a-mi duce la bun sfârșit sarcinile 

primite. 

Până în prezent am participat la o serie de Workshop-uri cum ar fi: “Hire Me”, “Speak 

Your Mind”. Tot odată am participat la trainingul “Project Management” și am făcut parte din 

echipa de organizare a evenimentului  “Bobocii știu de ce”. 

Experiența dobândită, mi-a dat încredere că pot să fac mai mult pentru a venii în sprijinul 

altor studenți, motiv pentru care îmi doresc să continui pe această linie.  

Am convingerea că, activitățile desfășurate până în prezent precum și modul în care mi-

am dus sarcinile la bun sfârșit mă recomandă pentru un loc Consiliul Facultății. 

 

Cu stimă, 

Adriana-Nicoleta NEDELEA  

 



 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
EGALITĂŢII DE ŞANSE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
POS DRU 

2007-2013 

 

INSTRUMENTE STRUCTURALE 
2007 - 2013 

 

 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume Nedelea Adriana-Nicoleta 

  

E-mail(uri) 

 
  

Nationalitate(-tati) română 
  

  
Sex feminin 

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Iunie 2020, iulie 2020, septembrie 2020, iulie 2021, august 2021, septembrie 
2021 

Funcţia sau postul ocupat  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ASE 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Am făcut parte din comisia de cazare (iunie și septembrie 2020; august și 
septembrie 2021), iar în perioada 13-17 iulie 2020; 9-16 iulie; , am participat 
la sesiunea de înscriere la ASE, Facultatea de Management. 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2015-2019  
Calificarea / diploma obţinută Absolvent liceu/diplomă bacalaureat 

Disciplines principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

ECDL  PROFIL BAC – 2018 

The picture can't be displayed.
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Național Mihai Eminescu, București – specializarea matematică-
informatică 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Competente și abilități sociale - Spirit de echipă; capacitate de adaptare la 
diverse situații, obținută prin experiența de participare in cadrul consiliilor 
elevilor; o bună capacitate de comunicare. 

 Competențe şi aptitudini organizatorice - Bun organizator în rezolvarea 
problemelor apărute la nivelul colectivelor din care am făcut/fac parte, ca șef 
de clasa/grupă/serie. 

 Competențe și aptitudini tehnice - Microsoft Office (Excel, PowerPoint, 
Word, Access) – nivel experimentat 

Limbă(i) străină(e) Engleza - intermediar, japoneza – începător 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  E B1 E A2 E B2 E B1 E B1 
Limba  J  J  J  J  J  

  

  
 




