
 

 

De la : OLARU Medeea Nicoleta 

 

SCRISOARE DE INTENȚIE 
     

    Vă rog a-mi permite prezentarea candidaturii mele pentru selecţia organizată în vederea alegerii 

candidatului ideal în cadrul Consiliului Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în 

limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Motivul intenției mele este 

justificat de faptul că experiența și pregătirea mea anterioară se află în concordanță cu specificul 

acestui domeniu de activitate.  

    Sunt o persoană caracterizată atât de perseverență, simț de răspundere, empatie și hotărâre pentru 

a-și îndeplini scopul propus, cât și de aptitudini de comunicare, dobândite în urma experienţei 

profesionale desfășurate. Mă consider a fi o persoană perfecționistă, organizată, care luptă atât 

pentru atingerea țelului propus, cât și pentru perfecționarea sa ca individ.  

    Îmi doresc cu ardoare să am şansa de a lucra alături de Dumneavoastră, unde consider a fi cadrul 

potrivit pentru a-mi contura capacităţile intelectuale şi profesionale, pentru participarea la luarea 

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

străine. Pe parcursul întregii activității în cadrulul liceului, am avut oportunitatea de a-mi valorifica 

atât capacitatea de comunicare, seriozitatea, spiritul de echipă, dorința de a deveni cea mai bună 

versiune a mea, cât și flexibilitatea și dorința în fața unor provocări apărute pe care le-am considerat 

a fi piatra de temelie a dezvoltării mele personale și profesionale. De-a lungul timpului, am avut 

diverse funcții organizatorice, așa cum sunt prezentate și în C.V., care m-au ajutat să mă 

perfecționez și să obțin caracteristicile necesare unui bun strateg și a unei persoane dornice de a se 

ajuta pe sine și pe cei din jurul său. 

    Sunt de părere că posibila realizare a acestei dorințe se potrivește cu personalitatea mea pentru a 

fi candidatul perfect. Din dorința de a fi implicată în activitatea de reprezentare a studenților și de a 

acționa activ pentru a promova interesele și informarea acestora în legătură cu deciziile adoptate la 

nivelul Facultății de Administarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, vă adresez această 

scrisoare de intenție, alături de anexarea C.V.-ului meu. 

 

 

 

 

Data: 23.11. 2021                                                                              Cu deosebită considerație, 

 

                                                                                                          Olaru Medeea Nicoleta 

                                                                                                   

                                                                                                                

Tel.:
E-mail:

mailto:olarumedeea21@stud.ase.ro
mailto:olaru.medeea@yahoo.com


EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
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PERMIS DE CONDUCERE 

DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII 

Medeea Nicoleta
Olaru

Data nașterii: 10/12/2002 

Cetățenie: română 

Gen: Feminin 

CONTACT 







Președinte în cadrul Consiliului Elevilor 
Școala Gimnazială Șirineasa 

09/09/2017 – 03/06/2021 – Strada Henri Coandă, nr 21, Râmnicu
Vâlcea, România 

9,55 

23/07/2021 – ÎN CURS – Piața Romană, nr.6, București, România

Diplomă de Bacalaureat 
Colegiul Național de Informatică „ Matei Basarab” 

Student- Facultatea de Administrarea afacerilor, cu
predare în limba franceză 
Academia de Studii Economice,București 

Permis de conducere: B

03/03/2020 

 – Inspectoratul Județean Vâlcea 

14/02/2020 

 – Colegiul Național de Informatică „Matei
Basarab” 

Locul I la Olimpiada Județeană de Limbi Străine, secțiunea limba
franceză

Locul I la Concursul Județean de limba franceză „ Francophones
en Roumanie”, ediția I

18/10/2015 – 29/05/2017 – Râmnicu Vâlcea , România

mailto:olaru.medeea@yahoo.com


VOLUNTARIAT 
05/02/2021 

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”- „ Read and write-
our eyes to see the world” 

Voluntar 
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