
Scrisoare de intentie 

Adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a candida pentru 

postul de student reprezentant în Consiliul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 

Valori. 

Mă numesc Cătălina-Ioana Toader și sunt studentă a Academiei de Studii Economice 

din Bucuresti în anul II masterat la Facultatea de Asigurări, Bănci si Burse de Valori.  De-a 

lungul anilor de liceu m-am implicat în activitati de voluntariat pentru diverse organizații sau 

scoli. În perioada 2013-2016 am activat ca voluntar la doua Scoli Gimnaziale Speciale, 

ocazie prin  care am dobândit abilități de leadership și comunicare cu elevii, contribuind la 

proiecte si activitati in beneficiul lor. Fiind o persoană activă, responsabilă, cu abilități de 

relaționare și lucru în echipă, am fost implicată și în activități precum organizarea unor 

targuri caritabile. Pe măsură ce anii au trecut, m-am implicat în desfășurarea și organizarea 

admiterilor la nivelul ASE, a olimpiadelor sau a unor summit-uri. 

Motivația mea este dorința de a mă implica în reprezentarea studenților, de a fi o omul 

de legătură dintre aceștia, cadrele didactice și conducerea facultății, precum și de a mă implica 

în activitățile organizatorice pe care Academia le propune. Consider că este o nouă oportunitate 

de a continua ceea ce am început de-a lungul anilor de licență și am continuat și la studiile de 

masterat, iar dorința de implicare și determinarea de care am dat dovada până acum îmi vor fi 

cu siguranță de folos în acest context. Am atașat CV-ul meu pentru a vă pune la dispoziție 

informații suplimentare cu privire la activitatea mea. 

Cu stima, 

Cătălina - Ioana Toader 
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INFORMAŢII PERSONALE Toader Cătălina Ioana  
 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

Noiembrie 2020 – Prezent Administrator produse și servicii emitenți  
Direcția Titluri  
BRD Groupe Societe Generale 
 

             2020 – Prezent   Reprezentantul studenților Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și                       
                                       Burse de Valori – Senatul Universitar ASE  

 

        2019 – Prezent    Reprezentantul studenților - Consiliul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și     
               Burse de Valori     

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

      Septembrie 2020 – Prezent       Masterat Finanțe Corporative  

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

    Academia de Studii Economice București 
  

  

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

Septembrie – octombrie 2018  

 

 

 

 

        

     Octombrie 2015 - Iulie 2017 

Stagiu de practică  

Ministerul Finanțelor Publice  

 

Direcția Generală Relații Financiare Internaționale – Serviciul Managementul Împrumuturilor Externe 

 

Pregătire în arhitectură 

SM NIȚULESCU SRL , str. C-tin Rădulescu Motru, 16B 

 

Arhitectură și urbanism  

Octombrie 2017 – Iunie 2020 

 

 

Septembrie 2014 – Iunie 2017  

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 
Specializare Finanțe-Bănci 
Lucrare de licență - „Evaluarea unei companii listată pe o piață de capital” 

 
Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”  
Specializare matematică-informatică bilingv engleză 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

Sexul Feminin| Data naşterii                | Naţionalitatea Română



   Curriculum Vitae  Toader Cătălina Ioana  
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Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1 C1 C1  C1  C1 

 Certificate in Advanced English C1 

Spaniolă B2 B2  B2  B2  B2 

 Diploma de espanol como lengua extranjera NIVEL B2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
 

Competenţe de comunicare  ▪ competenţe de comunicare dobândite prin intermediul activităților de voluntariat desfășurate atât în 
școli cât și în cadrul facultății 

▪ competențe de comunicare cu copiii, dobândite prin intermediul activităților de voluntariat: 
- Școala Gimnazială Specială nr. 1 (septembrie 2013-mai 2014 ; septembrie 2014-mai 2015) 
- Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de vedere (septembrie 2015- mai 2016) 

 
 

 

Competenţe  

organizaţionale/manageriale  

▪ Membru al comisiei de acordare a burselor, în calitate de student reprezentant, la nivelul FABBV 

▪ Membru al comitetului de organizare a Admiterii la Masterat – ASE București , 22-24 iulie 2019 

▪ Voluntar în organizarea Summit-ului European al Regiunilor și Orașelor , desfășurat la Palatul 
Parlamentului în perioada 13-15 martie 2019, în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii 
Europene 

▪ implicare în organizarea vânzării de produse a standului Ambasadei Italiei de la “IWA Charity 
Christmas Bazaar”, eveniment caritabil desfășurat în decembrie 2017 și decembrie 2018. 

▪ aptitudini de coordonare a unei echipe, dobândite prin intermediul activității de semnare a actelor de 
studii de către noii studenți ai facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori ( 3-5 octombrie 
2018) 

▪ competențe organizaționale dobândite ca student voluntar la admiterea din iulie 2018 în cadrul ASE 

▪ abilități de organizare si lucru în echipă, dobândite prin intermediul ONEF 2018 (Olimpiada Națională 
a Economiștilor în formare) , desfășurată la ASE București în perioada 28-30 iunie 2018. 
 
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 experimentat  experimentat  experimentat  independent  independent 

 

 ▪ managementul site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor , precum și furnizarea 
facilităților de procesare a datelor (atestat de competențe profesionale, obținut în mai 2017) 

▪ utilizarea programelor de birou de tip procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări 

▪ Database design and programming with SQL (certificat Oracle – mai 2017) 

Distincţii 

 

Sesiunea cercetării științifice studențești – premiul II (22-23 martie 2018, ASE București) 
CFA Research Challenge – Local Final (27 februarie 2021) 

 
 
 

Permis de conducere    B 




