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SCRISOARE DE INTENȚIE 
 

 

Vă rog să îmi permiteţi să vă prezint candidatura mea pentru selecţia organizată în vederea 

alegerii candidatului perfect pentru Consiliul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare 

în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

Intenţia mea este justificată de faptul că profilul meu, experienţa şi pregătirea de până acum, 

se armonizează cu specificul acestui domeniu de activitate. 

 Sunt o persoană dinamică, cu o atitudine proactivă, constructivă și cooperantă, cu foarte bune 

aptitudini de comunicare, dobândite în experienţa profesională de până acum, responsabilă, serioasă, 

hotărâtă, perseverentă și ambițioasă, interesată în perfecţionarea profesională. Mi-aş dori să am şansa 

de a lucra alături de Dumneavoastră, unde consider că aş putea să-mi evidențiez capacităţile 

intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV-ului anexat), pentru participarea la luarea deciziilor 

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

 Pe parcursul întregii activităţii studențești, am avut ocazia să îmi valorific cu succes capacitatea 

de a comunica, inițiativa, flexibilitatea, dorința permanentă de autodepășire, calităţile organizatorice, 

de decizie şi acţiune precum și disponibilitatea în fața unor noi provocări, pe care le-am văzut ca 

oportunitate de dezvoltare personală și  profesională. 

 În calitate de coordonator și membru în diverse activități/ proiecte desfășurate în cadrul Uniunii 

Studenţilor din Academia de Studii Economice (USASE) și reprezentant al Facultăţii de Administrarea 

Afacerilor, cu predare în limbi străine, mi-am dezvoltat abilităţile de a lucra în echipă, de a comunica 

eficient cu diverse persoane şi instituţii şi de a organiza activităţi şi proiecte adresate studenţilor, prilej 

cu care am putut afla mai bine nevoile și dorințele acestora.  

Din dorința de a fi implicată în activitatea de reprezentare a studenților, de a acționa pentru 

promovarea intereselor acestora și de a-i informa cu privire la deciziile care sunt adoptate la nivelul 

Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, vă adresez această scrisoare de 

intenţie, alături de C.V.- ul meu. 
 

 Data       Cu deosebită considerație, 

 22.11.2021 STANOMIR Ruxandra 
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DESPRE MINE
Studentă a Facultății de Administrare a Afacerilor cu Predare în Limbi
Străine, secția germană, în cadrul Academiei de Studii Economice din
București, o fire perseverentă, inventivă și atentă la detalii, capabilă să
lucreze în mod eficient, atât în echipă cât și individual.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

engleză 

Comprehen‐
siune orală

C1

Citit
C1

Exprimare
scrisă

C1

Conversație
C1

Scris
C1

germană 

Comprehen‐
siune orală

B2

Citit
B2

Exprimare
scrisă

B2

Conversație
B2

Scris
B2

Ruxandra
Stanomir
DATA NAȘTERII: 

13/08/2001 

CONTACT 

Cetățenie: română 

Gen: Feminin 

10/09/2021 – 27/10/2021 – București, România 

Comisia de Burse este responsabilă de selectarea studenților beneficiari,
calcularea și alocarea cuantumurilor de burse necesare.

01/09/2021 – 16/10/2021 – Bucuresti, România 

Comisia de Cazare funcționează la nivelul ASE și este responsabilă cu
repartizarea locurilor de cazare pe facultăți, pe ani de studii și, în cadrul
acestora, pe programe și pe trasee de specializare și cu managementul
întregului proces de cazare.

01/07/2021 – 01/08/2021 – București, România 

Comisia de Selecție a Studenților Beneficiari ai "Taberelor Studențești"
este responsabilă cu selectarea studenților beneficiari, organizarea
întâlnirilor cu studenții și repartizarea acestora pe locații și perioade în
cadrul Programului Național "Tabere Studențești" 2021.

Membru al Comisiei de Burse în cadrul FABIZ 
Academia de Studii Economice din București 

Membru al Comisiei de Cazare ASE 
Academia de Studii Economice din București 

Membru al Comisiei de Tabere Studențești ASE 
Academia de Studii Economice din București 

01/10/2020 – ÎN CURS – Piața Romană, nr. 6, București, România 

17/09/2012 – 28/05/2020 – Bd. Regina Elisabeta, nr.48, București, România 

Diplomă de Licență 
Academia de Studii Economice din București 

Diplomă de Bacalaureat 
Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" 

12.10.2021

Bucuresti, România
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COMPETENȚE DIGITALE 
Navigare Internet /  Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel
intermediar /  Social Media /  Utilizare buna a programelor de
comunicare(mail messenger skype) 

PERMIS DE CONDUCERE 

VOLUNTARIAT 

Permis de conducere: B

10/2020 – ÎN CURS 

Uniunea Studenților ASE 
-Participare activă în integrarea studenților străini în spațiul academic
-Traduceri de documente
-Organizarea de sesiuni de comunicări în vederea dezvoltării
cunoștințelor într-o limbă străină în cadrul proiectului "Let's Talk"
-Organizarea proiectului "Erasmus+ Interview Training"
-Participarea în cadrul Workshop-ului "Perspectivele unui viitor in
continua schimbare - preîntâmpinarea, adaptarea si combaterea
provocărilor"

București 
-Voluntar la evenimentele: „70 de ani într-un Centenar” , „Centenarul
Marii Uniri de la 1918”, „Gala Sportului 2018”, „Dance Masters 2018”,
„Festivalul Fulgilor de Nea”, „VisualArt Fest”, 
-Promovarea evenimentelor

București 
-Sprijinirea participanților și a  organizatorilor
-Distribuirea materialelor

București 
-Sprijinirea participanților și a organizatorilor
-Implicarea în buna desfășurare a evenimentului

Membru al Departamentului Internațional 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive - PROEDUS,
București (România) - „Fii și Tu Voluntar Proedus” 

Race for the Cure Romania - Fundația pentru Sănătatea Femeii

OMV Pentrom Bucharest Half Marathon - Asociația Bucharest
Running Club 

12.10.2021
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