
23.11.2021 

 

În atenția Biroului Electoral Central al Studenților ASE, 

 

Subsemnata, Nuță Cristiana, vă adresez această scrisoare de intenție cu gândul de a-mi 

exprima dorința de a candida pentru poziția de membru în Consiliul Facultății de Management. 

Sunt studentă în anul III la această facultate, dar și membru voluntar în cadrul Uniunii 

Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE) de peste un an, unde am reușit să 

mă implic îndeajuns de mult încât să reprezint Facultatea de Management în anumite comisii, precum 

comisia de admitere și de cazare. De asemenea, am participat și organizat diverse evenimente ce au ca 

scop dezvoltarea profesională și personală a studenților, ca de exemplu: „HIRE ME”, „Motivation 

Management”, „Speak your mind – Comunicarea este cheia”, „Ziua Porților Deschise în ASE 2021”, 

în urma cărora am dobândit abilități de coordonare, organizare, dar și de lucru în echipă.   

Această experiență în voluntariat, în special ca și student reprezentant al facultății, m-a 

determinat să fac un pas important în ceea ce privește dezvoltarea personală și activitatea studențească 

desfășurată în ASE. Astfel, anul acesta îmi doresc să candidez pentru un loc în Consiliul Facultății de 

Management, unde îmi propun să consolidez comunicarea dintre studenți și cadre didactice printr-un 

dialog continuu, bazat pe soluții, dar și ca informațiile să fie transmise într-un mod eficient și eficace. 

Date fiind cele menționate anterior, precum și a celor cuprinse în Curriculum Vitae, consider 

că activitățile în care am fost implicată sunt compatibile cu cerințele impuse pentru reprezentarea 

studențească, dar și pentru menținerea unei legături între studenți și conducerea facultății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Cristiana NUȚĂ 
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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ   

 

            08.2021 – 10.2021                  Membru în Comisia de Cazare ASE 
  Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6 

• Introducere date Microsoft Excel 

• Lucru în echipă 
 

            07.2021 – 07.2021                  Membru în Comisia de Admitere ASE 
  Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6 

• Comunicare interactivă 

• Lucru în echipă 
 

            07.2020 – 07.2020                  Membru în Comisia de Admitere ASE 
  Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6 

• Comunicare interactivă 

• Lucru în echipă 
 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

INFORMAȚII PERSONALE Nuță Cristiana 
 

 

 
 
 
Sex feminin |                       |  

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE 

CANDIDEAZĂ/POZIȚIA/LOCUL 
DE MUNCĂ DORIT 

Membru în Consiliul Facultății de Management 

30.09.2019 - prezent  
 
 
 

09.2019 – 02.2021 

 
 
 

 
09.2015 – 06.2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Student 
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management 

 
Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții 
Școala postliceală din cadrul Colegiului Economic A.D.Xenopol, Strada Traian 165, 
București (România) 

• Comunicare interactivă 

• Lucrul în echipă 

• Asigurarea promovării serviciilor proprii 

• Întocmirea planurilor de amplasament și alocarea spațiilor de expunere 

• Întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al evenimentului 

 

 

 

Tehnician în Turism 
Colegiul Economic A.D.Xenopol, Strada Traian 165, București (România) 

• Planificarea și coordonarea activității organizației 

• Cunoașterea normelor de igienă și de securitate a muncii 

• Cunoștințe în unitățile de alimentație 

• Dezvoltarea unei atitudini centrate pe client 

 

Naționalitatea română Data nașterii
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

 

 
COMPETENȚE PERSONALE 

 

 
               
 
 

 
română 
 

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație 

Discurs oral  

Engleză B1 B2 B1 B1 B2 

Abilități de comunicare • bune abilități de comunicare verbală și non-verbală dezvoltată în relațiile cu colegii. 

Abilități 
organizaționale/manageriale 

• leadership  

• lucru în echipă 

• orientare către rezolvarea problemelor  

• flexibilitate  

• abilitate de a prioritiza sarcinile 

Competențe digitale 
AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

Independent Independent  Independent  Elementar Elementar 

Certificat ECDL 

 

Premii 
 
 
 

Certificări 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Voluntariat 
 

• Mențiune, în cadrul competiției de proiecte studențești „MANAGEMENTUL ÎN ERA 
DIGITALĂ”, pentru proiectul intitulat “Proiect de digitalizare a formării personalului unei 
organizații” 

 

• Membru în echipa de organizare a workshop-ului HIRE ME din 10-17.11.2021, organizat 
de Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București 

• Membru în echipa de organizare din cadrul evenimentului „Bobocii știu de ce” – promovare 
ofertă educațională ASE, din cadrul proiectului Ziua Porților Deschise ASE 2021, organizat 
de Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București 

• Coordonator în cadrul webinar-ului Training Motivation Management din data de 
26.04.2021, organizat de Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din 
București 

• Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții 

• Permisul European de Conducere a Computerului - ECDL 
 

• Departamentul Social - Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București 
(USASE), octombrie 2020-prezent 

• Departamentul Administrativ – Uniunea Studenților din România (USR), martie 2021-
prezent 

 
 

Limba(i) maternă(e)  




