
 

 

Scrisoare de intenție 

 

În atenția biroului electoral central al studenților ASE, 

   Vă adresez această scrisoare de intenție, ca răspuns la anunțul dumneavoastră, pentru a 

deveni membru al Consiliului Facultății REI. Numele meu este Rostamizadeh Samir-Adrian 

și sunt anul 1 de master la facultatea REI.  

  Doresc să îmi depun candidatura întrucât am absolvit Academia de Studii Economice 

București, fiind șef de grupă, contribuind și ca șef de serie în anii precedenți, continuând să 

devin și șef de serie al anului 1, programul de masterat Managementul riscului financiar 

internațional. Prin acest statut am avut și am prilejul de a ajuta studenții cu orice informație au 

nevoie, de a fi puntea de legătură dintre profesori și studenți și de a fi la curent cu tot ce se 

întâmplă. 

  Consider că am acumulat foarte multe cunoștințe în anii anteriori de studenție, devenind o 

persoană din ce în ce mai responsabilă, calculată și mi-am antrenat capacitatea de a rezolva 

problemele neprevăzute și de a remedia conflictele care pot apărea. 

   Acest rol reprezintă o oportunitate de a continua să mă perfecționez, iar dacă considerați că 

abilitățile mele și motivația sunt oportune acestui loc din Consiliul Facultății REI, sunt 

disponibil pentru a fi contactat. 

 

Vă mulțumesc, 

Rostamizadeh Samir-Adrian 

 



 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Rostamizadeh Samir-Adrian

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014–2018

Colegiul Na ional Grigore Moisil, Bucure ti (România) ț ș

01/10/2018–Prezent 

Academia de Studii Economice din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

- cunostinte privind contextul economic

Prezent 

membru al Asocia iei Studen ilor Economi ti din România (ASER)ț ț ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B1 B2 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare -comunic cu eficien ăț  i sunt un bun ascultătorș

-mă documentez înainte de a oferi idei

-mă fac în eles cu u urin ăț ș ț

-spirit de echipă

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-bune abilită i de conducere a unei echipeț

-bune abilită i de a media dispute între colegiț

-adaptarea la problemele care pot apărea

-capabil de a lua decizii în situa ii criticeț
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