
Scrisoarea de intenție

În atenția Biroului Electoral Central,

Mă numesc Vraciu Alexia Elena şi sunt reprezentanta seriei C și a grupei 620, anul 1, în
cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Pe aceasta cale mă adresez
dumneavoastră cu intenția de a-mi prezenta candidatura pentru un loc în Consiliul Studenților.

Încă de când am fost admisă în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune
am avut dorința de a mă implica atât în activitățile academice cât și în activitățile
extracurriculare. Astfel din dorința de a oferi suport, soluții și sfaturi, fiind un liant între
studenții anului întâi de contabilitate, profesori , zona de administrare și chiar decanat, am
devenit inițial reprezentanta grupei 620 și mai apoi a seriei C.

Datorită experienței acumulate pe parcursul celor 4 ani în calitate de elev reprezentant în
Consiliul Administrativ al Colegiul Naţional ”Victor Babeș”, am reușit să-mi testez limitele și
astfel să dobândesc abilitățile şi informațiile necesare privind reprezentarea studențească.

De asemenea, trăsăturile care mă definesc cel mai bine sunt perseverența, implicarea, spiritul
de echipă şi ambiția de a reuși să fiu foarte bună în tot ceea ce fac, acestea fiind necesare unui
student reprezentant pentru a îndeplini toate sarcinile şi responsabilitățile care îi sunt atribuite.

Țin să menționez faptul că la începutul primului an de facultate am participat la procesul de
recrutare din cadrul Asociației Studenților la Contabilitate și Informatică de Gestiune şi am
fost acceptată în Departamentul Educațional, cunoscând importanța implicării mele în toate
activitățile care îmi sunt oferite.

Dezideratul care stă la baza alegerii mele de a-mi continua activitatea de reprezentare și la
nivel de consiliu este modalitatea eficientă prin care pot clarifica atât întrebările cât și
problemele studenților, dar reprezintă şi un bun prilej de a-mi dezvolta mai armonios
abilitățile de comunicare.

Atașat acestei scrisori vă transmit CV-ul meu.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat candidaturii mele.

Data: 24.11.2019                                                                      Cu deosebită considerație

Vraciu Alexia-Elena



Alexia Vraciu
Student

Lider înnăscut cu abilități de organizare și
dorință permanentă de implicare. Îmi place să
ofer suport celor din jur, să îi îndrum și să găsesc
cele mai bune soluții pentru diverse situații. Mă
consider o fire puternică, complexă, creativă,
atentă la detalii si dornică de a descoperi lucruri
noi. Motto-ul după care m-am ghidat până în
prezent este ”Succesul este generat de
abilitatea de a utiliza la maximum capacitățile pe
care le posezi”.

alexia.vraciu12@gmail.com

0763826896

Bucuresti, Romania

instagram.com/alexia.e.r/?r=nametag

EDUCATIE
Liceul
Colegiul Național ”Victor Babeș”
09/2017 - 06/2021, 

Profilul: Științele Naturii

Facultatea de Contabilitate si Informatică
de Gestiune
Academia de Studii Economice, București
09/2021 - Present, 

IMPLICĂRI UNIVERSITARE
Reprezentant de serie si grupa
ASE-CIG
10/2021 - Present, 

Informarea studenților pe întreg parcursul academic

Imbunătățirea comunicării: student-profesor

Indrumarea studenților in situații critice

SKILLS

Creativitate Implicare Comunicare

Lucrul in echipă Punctualitate Responsabilitate

Perseverența

PROIECTE PERSONALE
Simpozionul Național ”Educație pentru un mediu curat”
 (10/2017 - 10/2019)

Am îndrumat echipa liceului în cadrul simpozionului organizat de
FCASM din cadrul UPB timp de 3 ani consecutivi fiind premiați.

SIMPOZION ”FASCINANTA MATEMATICĂ” Ediţia a XII -a
 (12/2019)

In cadrul Colegiului Național Victor Babeș

Dezbatere-Centenarul Marii Uniri de la 1918 (04/2018)
Am susținut prezentarea proiectului ce a avut subiect principal
”Centenarul Marii Uniri de la 1918” în cadrul unei dezbateri alături
de profesorii si conducerea ”Colegiului Național Victor Babeș”

ORGANIZATII NON-
GUVERNAMENTALE
Asociația Studenților la Contabilitate si Informatică de
Gestiune(ASCIG) (10/2021 - Present)
Membru in departamntul Educational

LIMBI CUNOSCUTE
Engleza-
B2(speaking&writing)
Full Professional Proficiency

INTERESE

Dezvoltare personală Perfecționare

Formare profesională

Courses

Achievements/Tasks
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