
Scrisoare de intenție cu privire la depunerea candidaturii pentru postul de 
Student Reprezentant în Senat și în Consiliu. 

 

    Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a candida pentru 
postul de Student Reprezentant, atât în Senat, cât și în Consiliul Facultății de Management. 
  
    Numele meu este Bitu Stefania Andreea sunt studentă în anul I, master, la secția de 
Managementul Afacerilor prin Proiecte. Am decis să candidez pentru un mandat ca student 
reprezentant în cadrul Consiliului Facultății de Management și în cel al Senatului Universității 
deoarece consider că am câștigat suficientă experiență în proiectele pe care tocmai l-am 
încheiat cât să pot lucra mai departe în crearea unui comunicări cât mai eficiente între noi, 
studenții, și organele de conducere ale acestei instituții, iar nevoile și interesele noastre să fie 
luate în considerare mai mult. Doresc în continuare ca fiecare student din această Universitate 
să aibă o experiență cât mai plăcută și benefică pe parcursul ciclului de studiu. 
 
     Am absolvit și Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata. Timp de doi ani am făcut 
parte din asociația de studenți din cadrul acestei universitati (Ascig), iar acolo am învățat cât 
de important este ca vocea studențească să fie auzită, și chiar modalitățile prin care pot face 
asta, participând la ședințele de Consiliu și Senat. 
 
    Sincer, în continuare îmi doresc să creez un mediu cât mai plăcut în ASE, atât pentru voi, 
cât și pentru mine. Vreau să aveți siguranța că, indiferent de problemele pe care le veți 
întâmpina în cadrul acestei instituții, veți avea întotdeauna cel puțin un om căruia să vă 
adresați și alături de care să găsiți soluții. 
 

 

 

Cu stima: Bitu Stefania Andreea 

Semnatura: 
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01/02/2018 – 01/04/2019 – Bucuresti, România 

In urma acestui loc de munca am reusit sa deprind urmatoarele
abilitati:

-Bune abilitati de comunicare,coordonare, convingere si negociere;

- Abilitati foarte bune de lucru in echipa;

- Pasiune pentru a veni in intampinarea clientilor si atitudine proactive;

- Initiativa, flexibilitate, adaptabilitate;

- Propunerea ofertei de produse financiar-bancare cu scopul de a
incheia cu succes procesul de vanzare;

- Mentine relatia cu clientii pe toata perioada derularii contractului de
creditare;

Bucuresti, România 

In urma cestestui loc de munca am reusit sa imi perfectionez:

Experienta in vanzari;
Cunostinte Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
Cunostinte de limba engleza (nivel mediu scris si vorbit);
Abilitati bune de comunicare si negociere;
Identifici nevoile clientilor;
Promovarea si vanzarea de produse;
Incasarea contravaloarea produselor;
Inregistrarea documentelor financiar-contabile.

Broker bancar 
DSA Lugera 

Reprezentant vanzari 
Sintrom SRL 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Economist 
Academia de Studii Economice din Bucuresti 

mailto:bitustefania18@stud.ase.ro


COMPETENȚE DIGITALE 
Navigare Internet /  Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel
intermediar /  Social Media /  Microsoft PowerPoint /  Microsoft Word /
Zoom /  Microsoft Excel /  Buna Utilizare a PC /  Internet Explorer Edge
Mozilla Google Chrome /  google maps /  Utilizarea calculatorului /
Adobe PhotoShop 

Competente digitale

VOLUNTARIAT 

PROIECTE 

01/10/2018 – 01/06/2020 

Str. Frumoasa Nr.35 
Realizand voluntariat in aceasta asociatie a facultatii, am capatat
abilitatea de a asculta cu antentie nevoile persoanei cu care vorbesc.
Am deprins lucrul in echipa, dar si exprimarea punctului de vedere in
ceea ce priveste noi idei .

Membru ASCIG 

2018 

La fiecare întâlnire programată a comitetului, membrii ascultă
prezentări de la lobbyiști, organizații și alte părți interesate pe subiecte
importante. Ulterior, senatorii dezbat noi proiecte de lege și propun
amendamente la legislația existentă.

2019 

Am invatat cum se lucreaza intr-un astfel de colectiv, cum se pot aplica
legi si cat de interesanta este aceasta meserie.

Simularea Procesului Decizional Senatul Romaniei

Simularea Camerei Deputatilor
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