
SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

Mă numesc Stanciu C. Claudia Ana Maria și sunt studentă în anul al II-lea la Facultatea 

de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice, reprezentanta seriei primei generații de 

studenți la Drept din cadrul ASE.  

Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a îmi exprima dorința de a candida pentru 

Consiliul Facultății de Drept. 

Prin această scrisoare doresc să prezint o parte dintre punctele pe care vreau să ajung să 

le îndeplinesc în acestă funcție. 

În primul rând, aș face tot posibilul ca fiecare student să primească un “Ghid al 

studentului” prin care să poată avea acces la diverse informații, modalități de acces la burse, 

proiecte și/sau evenimente organizate în cadrul facultății etc. Cred că un student trebuie să fie 

în permanență informat, iar prin “Ghidul studentului”, acesta poate să ajungă să fie conștient de 

toate lucrurile pe care le are de oferit facultatea. Pe de altă parte, vreau să mă asigur că toate 

drepturile studentului sunt respectate conform Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. Voi face tot posibilul să apăr interesele fiecărui student, 

astfel încât să nu existe cazuri de abuz în cadrul facultății. În acest sens depun toate eforturile, 

alături de colegii mei pentru înființarea unei asociații a studenților la Drept din cadrul ASE 

pentru o colaborare cât mai eficientă cu studenții în vederea găsirii celor mai bune metode de 

promovare a propunerilor și de apărare a intereselor noastre colective. Printre propunerile mele 

pe care aș vrea să le aduc în atenția consiliului se numără acordarea licențelor de zoom și pentru 

studenți, nu doar pentru cadrele didactice și oferirea de licențe Microsoft Office gratuite pe 

întreaga perioadă a studenției. 

În plus, având în vedere contextul pandemic din întreaga lume, mi-am propus să fac 

demersurile necesare pentru facilitarea accesului fiecărui student, în mod gratuit, la toate 

materialele necesare aprofundării dreptului prin biblioteca digitală a universității ca sprijin în 

dezvoltarea personală și profesională a studenților. 

În ultimul rând, conform O.M. 3666/2012 , Art 11 alin. (1) lit. (i) și (j), studentul are 

dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, a prestaţiei cadrelor didactice şi a 

altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat și are 

dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale 

instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare. În acest sens, susțin o relație liberă 

și transparentă între toți membrii unității de învățământ precum și între consiliile facultăților și 

Senatul ASE.  

În final, îmi exprim dorința de a ajuta la creearea unui mediu cât mai favorabil pentru 

studenții acestei facultăți. Cred cu tărie în drepturile studentului și militez pentru apărarea 

acestora conform legilor în vigoare. 

 

Claudia Stanciu 

22.11.2021 
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INFORMAŢII PERSONALE STANCIU CLAUDIA ANA MARIA 
 

  

 București sector 3, 032724 , România  

  

  

Skype:  

 

Sexul feminin | Data naşterii 28/05/2001 | Naţionalitatea română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
 

 

2021-prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-prezent 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

Membru în cadrul USASE 
http://us.ase.ro/ 

Membru al echipei Seminarii&Conferințe în cadrul ELSA București 
https://elsa.ro/ 

Practică de specialitate în cadrul societății de avocatură ”Săvescu&Asociații” 
https://www.savescu.ro/ro/ 

 Studierea jurisprudenței 
 Redactarea și publicarea unor articole de specialitate pe Juridice.ro 
 Citirea documentației aferente unei spețe 

Membru al echipei Jnext 
Practică de specialitate în cadrul societății de avocatură ”Schoenherr&Asociații” 
https://www.schoenherr.eu/ 

Practică de specialitate în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României 
https://ccir.ro/ 
 

Membru în Consiliul Facultății de Drept din cadrul ASE București 
 

 

Voluntar în cadrul organizației Salvați Copiii Romania 
https://www.salvaticopiii.ro/ 

▪ Promovarea proiectelor organizate de Salvați Copiii România 

▪ Strângerea de fonduri pentru aparatură medicală 

▪ Acordarea de ajutoare materiale copiiilor aflați într-o situație materială dificilă (rechizite, hrană) 

▪ Organizarea cursurilor de after-school pentru copiii defavorizați 
 

Voluntar în cadrul organizației PROEDUS (Centru de proiecte educaționale și 
sportive) 
https://www.proedus.ro/  

▪ Promovarea proiectelor organizate de PROEDUS în colaborare cu Primăria Capitalei. 

▪ Participarea si coordonarea unor evenimente sportive (meciuri de handbal, basket, fotbal). 

 
Voluntar în cadrul organizației ASVSU (Asociația Salvatorilor Voluntari pentru 
Situații de Urgență) 

http://www.asvsu.ro/ profesor coordonator Vasile Grososiu 

▪ Acordarea primului ajutor în centrele de urgență. 

▪ Desfășurarea unor cursuri de prim ajutor în parteneriat cu Facultatea de Medicină Carol Davila. 

▪ Participarea la evenimente sportive (crossuri) si asigurarea primului ajutor pe întreaga durată a 
acestora. 
 

http://us.ase.ro/
https://elsa.ro/
https://ccir.ro/
https://www.salvaticopiii.ro/
https://www.proedus.ro/
http://www.asvsu.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 2020-prezent-– Facultatea de Drept, ASE, Bucuresți 
 2016-2020 – Colegiul Național Gheorghe Șincai, București 
 2008-2016 – Școala Gimnazială nr. 195 (Hamburg), București 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) – LEVEL C1 

Franceză B1 B1 B1 B1 B1  

 Certificat competență lingvistică bacalaureat 

Competenţe de comunicare   cunostinte de operare PC 
 bună capacitate organizatorică 
 disponibilitate de invatare rapida 
 abilitati de a lucra in echipa 
 abilitati de mobilizare 
 abilitati de motivare 

▪ abilitati reale de comunicare dobândite prin experienţa de voluntar în cadrul a 3 organizații           
non-profit (Salvați Copiii România, Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență și 
Proedus) 

▪ experiență în lucrul cu copiii 

▪ atentă la detalii și cu spirit de observație 

▪ capacitate de analiză și de organizare 

▪ orientată către rezultate și atingerea obiectivelor 

▪ atitudine pozitiva, orientată spre rezulate 

▪ rezistenta la stres si la un flux dе lucru constant; 

▪ integritate si etică profesională, simțul responsabilitatii 

▪ curiozitate si receptivitate la nou, dorința de autoperfecționare și interes pentru inovație si creativitate 

▪ publicații în Juridice.ro – revistă de specialitate în domeniul juridic 
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 ECDL PROFIL BAC 

 ▪ o bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări) 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

Permis de conducere  Categoria B (obținut în 2019) 
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Proiecte 

Cursuri 

Diplome 

Certificări 

 

▪ Diploma BAC (media 10) 

▪ Curs de televiziune (cum sa scrii un reportaj și ce atitudine să ai în fața unei camere video) 

▪ Proiect ERASMUS Green City Life 

▪ Proiect Senatul Tinerilor 

▪ ECDL Profil BAC 

▪ FCE level C1 

▪ Certificat competență lingvistică franceză B2 

▪ Atestat de competență lingvistică (limba engleză) 

▪ Media 10 la finalul primului an de studii în cadrul Facultății de Drept. 
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