
 

Scrisoare de intenție 

 

 

În atenţia Președintelui Biroului Electoral al Studenților, 

 

Subsemnata, Grigore Giulia Alexandra, studentă în anul II, în cadrul Facultății de 

Management, vă adresez această scrisoare pentru a–mi exprima intenția și a-mi oferi 

disponibilitatea de a obține un loc în cadrul Consiliului Facultății de Management, Academia 

de Studii Economice din Bucureşti. 

Doresc să îmi încep activitatea responsabil, cu profesionalism și dedicare în cadrul 

Consiliului Facultății de Management. Îmi doresc să am posibilitatea de a reprezenta interesele 

tuturor studenților din comunitate, de a face față problemelor iminente și de a le soluționa. 

Sunt o persoană cu aptitudini foarte bune de comunicare, pozitivă, responsabilă, 

organizată, capabilă să duc la bun sfârșit sarcinile primite, cât şi capabilă de iniţierea şi 

desfăşurarea în condiţii optime a diferitelor activităţi. 

Detalii referitoare la pregătirea, experienţa şi aptitudinile mele sunt cuprinse în CV -ul 

anexat prezentei scrisori. 

 

 

Data:                                                                                                                                 Semnătura: 

 

 



EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Student 
[ 2020 – În curs ] 

Localitatea: București 
Țara: România 

În perioada anilor de liceu am participat la activități de voluntariat în cadrul Centrului de Proiecte Educaționale și
Sportive (PROEDUS).

Student reprezentant 
[ 13/11/2021 – În curs ] 

Șef reprezentat al seriei A în cadrul facultății de Management.

Student voluntar 
[ 01/11/2021 – În curs ] 

Sunt voluntar în cadrul asociației Liderii de Mâine ASE în departamentul de HR.

Student voluntar 

Sunt voluntar în cadrul asociației ECOTUR în departamentul de Marketing

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Diploma de bacalaureat 
Colegiul Național Victor Babeș [ 2016 – 2020 ] 

Adresă: București (România) 

Diploma de licență 
Academia de Studii Economice [ 2020 – În curs ] 

Adresă: București (România) 

Giulia Alexandra Grigore 
Cetățenie: română  

 

 

Gen: Feminin  

 

 



E-mail: 



mailto:giulia.alexandra.g@gmail.com


engleză 

COMPREHENSIUNE ORALĂ B2  CITIT B2  SCRIS B2  

EXPRIMARE SCRISĂ B2  CONVERSAȚIE B2  

italiană 

COMPREHENSIUNE ORALĂ B1  CITIT B1  SCRIS B1  

EXPRIMARE SCRISĂ B1  CONVERSAȚIE B1  

COMPETENȚE LINGVISTICE 

Limbă(i) maternă(e): română 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DIGITALE 

Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) /  Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) -
nivel intermediar /  Social Media /  Microsoft Word- nivel intermediar /  Microsoft PowerPoint /  Microsoft office
word /  buna utilizare a retelelor de socializare /  Microsoft Word Microsoft Excel Power Point /  Microsoft Excel

/  Microsoft Word 

PROIECTE 

Pro ASE! Incluziune, egalitate de șanse și echitate pentru studenții ASE 
[ 19/07/2021 – 22/07/2021 ] 

Am participat la cursul "Managementul proiectelor/activităților destinate studenților din categorii defavorizate".
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