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Scrisoare de intenție 

 

 Numele meu este Vișan N Maria, sunt studentă la facultatea de Business și Turism în anul 2 

licență. Prin prezenta scrisoare intenționez să îmi exprim motivele pentru care îmi depun 

candidatura pentrul postul de Student Reprezentant în Consiliul Facultății Business și Turism.  

 Sunt o persoană capabilă să comunic eficient cu diferite persoane, îmi place să ascult o 

persoană, pentru a înțelege mesajul, problemele și nevoile ei, spirit de echipă, rezistenţă la lucru în 

codiţii de stres. Acestea sunt principalele mele atuuri, pe care le-am șlefuit fiind de-a lungul primul 

meu an universiatr în această facultate, din postura de reprezentantă de serie și șefă de grupă, dar 

mai ales din postura de voluntar în Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice – 

București, care mi-a oferit multe oportunități.  

 Sincer, îmi doresc ca toate problemele studenților, indiferent cât de mari sau mici sunt, să le 

gasim soluții și să se rezolve și să creăm un mediu cat mai favorabil pentru studenții facultății 

noastre.  

 Cred că experiența pe care am dobândit-o până acum, ca student reprezentant, m-ar ajuta în 

acest mandat și îndeplinirea îndatoririlor care îmi vor fi atribuite. 

 

         Vă mulțumesc, 

Vișan Maria 
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engleză 
COMPREHENSIUNE ORALĂ B1 CITIT B1 SCRIS B1 

EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B1 

DESPRE MINE  

Studentă la Facultatea Business și Turism, Academia de Studii Economice din București, în
anul II Licență. Fac voluntariat pentru a dobândi experiență și a mă dezvolta în cadrul
unei echipe. Consider că a fi voluntar se potrivește personalității mele, întrucât sunt o
persoană care nu se eschivează de la muncă, cu spirit organizatoric și de observație, care
se implică și cu dorință de cunoaștere.
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ  

[ 2016 – 2020 ]  Absolventă de liceu 

Colegiul Naționel „Radu Negru” - Făgăraș  http://www.radunegru.ro/ 

Adresă: Str. Școlii, Nr. 1, Făgăraș, jud. Brașov, 505200, Făgăraș, România 

[ 2020 – În curs ]  Studentă 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Business și Turism - București  

Adresă: Piața Romană nr. 6, sector 1, București 

COMPETENȚE LINGVIS‐
TICE  

Limbă(i) maternă(e): română 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DIGITALE  

Microsoft Oficce Microsoft Word Microsoft Excel Power Point |  Microsoft Office (Word,
PowerPoint, Excel, Access ) 

PROIECTE  

[ 05/12/2020 ]  TRAINING PROJECT MANAGEMENT 

Un proiect desfășurat de Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice - București
(USASE) cu sprijinul Uniunii Studenților din România (USR). 

mailto:visan1maria20@stud.ase.ro
mailto:mariavisan17@icloud.com
http://www.radunegru.ro/


[ 07/04/2021 – 09/04/2021 ]  Workshop de carieră - Hire Me! 

Membru în echipa de organizare din cadrul proiectului, organizat de Uniunea Studenților 
Academiei de Studii Economice - București (USASE). 

VOLUNTARIAT  

[ 2020 – În curs ]  Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București Strada
Frumoasă 31, București 

O experiență minunată din care am învățat și încă învăț. Am cunoscut oameni noi, cu
povești care au cu adevărat un puternic impact emoțional, am cunoscut cum este să
lucrezi sub presiune. Fiind voluntar și implicându-te te dezvolți frumos și armonios și cea
mai frumoasă parte e că nu îți dai seama cât de mult de schimbă, până când nu stai și faci
o comparație între, cum erai atunci și cum ești acum. 

COMPETENȚE DE CO‐
MUNICARE ȘI INTER‐

PERSONALE  

Competențe de comunicare și interpersonale 
Sunt capabilă să comunic eficient cu diferite persoane, îmi place să ascult o persoană
atunci când comunic, pentru a înțelege mesajul, problemele și nevoile lor.

COMPETENȚE ORGANI‐
ZATORICE  

Competențe organizatorice 
Spirit de echipă, rezistență la lucru în codiții de stres, focusare pe obiectiv, spirit analitic. 

HOBBY-URI ȘI TEME DE
INTERES  

Hobby-uri și teme de interes 
Drumeții montate, călătoritul, sportul, gastronomia


