
În atenţia Biroului Electoral Central al Studenților ai Academiei de Studii Economice din 
București, 

Studenților Facultății de Management, 

 

 

 

Subsemnatul, Dragoș Marius PANĂ, student în anul II la Facultatea de Management, 
din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prin prezenta scrisoare, doresc a îmi 
manifesta intenția și motivația de a candida pentru ocuparea unui loc în calitate de student 
reprezentant în cadrul Consiliului Facultății de Management 

Pe parcursul anului universitar 2020-2021 am avut oportunitatea de a mă implica activ în 
viața studențeasca cât și în activităţi extracuriculare precum: implicarea în cadrul proiectului 
„Porțile Deschise”, având rolul de coordonator; cât și participarea la un set de proiecte ce sunt 
strâns legate de procesul de admitere al universității noastre precum: proiectul „Admis la ASE”, 
proiectul „Caravana ASE – online” și „Fii student la ASE!”. Pe lângă dezvoltarea abilităților de 
comunicare cât și puternica consolidare a abilităților de muncă în echipă, am avut ocazia de a 
demonstra un spirit lucrativ aplicat și seriozitate cu ocazia diverselor proiecte desfășurate la 
inițiativa Uniunii Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti.       
 Menționez că toate activitățile desfășurate în cadrul Academiei de Studii Economice     
m-au ajutat să îmi extind orizontul cunoașterii, cu entuziasm și să manifest un real interes în a 
participa și în viitor pentru a-mi intensifica implicarea personală.  
 În baza celor menţionate anterior, precum şi celor cuprinse în Curriculum Vitae, consider 
că activităţile în care am fost implicat sunt compatibile cu cerinţele impuse pentru obţinerea 
calității de reprezentant al studenților în cadrul Consiliului Facultății de Management al 
universității noastre. 
 

  

 

 Data        Cu deosebită considerație, 
23.11.2021 
 
 

Dragoș Marius PANĂ 
 

 



 



EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dragoș Marius
Pană

Cetățenie: română 

Gen: Masculin 

CONTACT 







13/10/2021 – ÎN CURS – București, România 

11/2020 – ÎN CURS – București, România 

Verificare și actualizare activități ale voluntarilor
Proiectul de recrutare a noilor voluntari USASE
Diseminarea informații USASE
Creare mesaje pentru promovarea conferințelor organizate de
USASE
Informare voluntari despre activitățile desfășurate 
Membru al Serviciului de Cazare Studenți al Academiei de Studii
Economice din București

25/11/2019 – 18/03/2020 – Bucuresti, România 

Comunicare cu clienții, menținerea ordinii documentelor firmei,
asistarea agenților la acumularea de informatii in vederea punerii la
punct a produselor/ofertelor turistice, experimentarea cu baza de date
a agentiei cat si cu diferite programe utilizate din Microsoft Office.

20/11/2018 – 12/03/2019 – Bucuresti, România 

Comunicare cu clienții, menținerea ordinii documentelor firmei,
asistarea agenților la acumularea de informatii in vederea punerii la
punct a produselor/ofertelor turistice, experimentarea cu programul
Amadeus.

01/07/2018 – 15/07/2018 – Bucuresti, România 

Asistarea ospătarilor in orice activitate, interacționarea cu clienții,
servirea clienților, organizarea sălilor de eveniment conform cerințelor
clienților, debarasarea sălilor, punctualitate, seriozitate, respectarea
uniformei.

01/07/2017 – 15/07/2017 – Bucuresti, România 

Asistarea ospătarilor in orice activitate, interacționarea cu clientii,
servirea clienților, organizarea sălilor de eveniment conform cerințelor
clienților, debarasarea sălilor, punctualitate, seriozitate, respectarea
uniformei.

Student Evaluator al Agenției Romane de Asigurare a
Calității în învățământul Superior 
ARACIS 

Voluntar 
Uniunea Studenților ai Academiei de Studii Economice din
București 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Agent de turism - Practică 
Cocktail Holdiays 

Agent de turism- Practică 
J'Info Tours 

Ajutor de ospătar - Practică 
Sheraton Bucharest Hotel 

Ajutor de ospătar - Practică 
Sheraton Bucharest Hotel 

Data nașterii:

mailto:dragospana60@gmail.com


EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  Română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

Engleză 

Compre‐
hensiune

orală
B2

Citit
B2

Exprimare
scrisă

B2

Conversație
B2

Scris
B2

Franceză 

Compre‐
hensiune

orală
A2

Citit
A2

Exprimare
scrisă

A1

Conversație
A1

Scris
A1

Japoneză 

Compre‐
hensiune

orală
A1

Citit
A1

Exprimare
scrisă

A1

Conversație
A1

Scris
A1

COMPETENȚE DIGITALE 
ECDL Starter /  Atestat Competențe Digitale 

2020 – ÎN CURS – Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1,
Bucuresti, Bucuresti, România 

15/09/2016 – 20/05/2020 – Bulevardul Dacia 34, București
030167, Bucuresti, România 

Specializare in Management 
Academia de Studii Economice 

Tehnician in turism 
Colegiul Economic ''Virgil Madgearu'' 



ATESTAT 

CURSURI DE FORMARE 

20/05/2020 – 27/05/2020 

Tehnician in turism 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 – 2021 

23/10/2021 – 24/10/2021 

13/09/2021 – 16/10/2021 

05/12/2020 

Conferința "Leadership, Technology & Sustainability" 

Conferința "Roadmap and Partnership Model for the
Next Decade" 

Triple Bottom Line 

Conferința "Liderul uman în epoca tehnologiei" 

Conferința anuala a proiectului de cercetare MIMY 

Evenimentul online de lansare a "Raportului privind
investițiile străine directe în România realizat de
Consiliul Investitorilor Străini" 

Worskhopul "Perspectivele unui viitor în continuă
schimbare - preîntâmpinarea, adaptarea și
combaterea provocărilor" 

Școala de leadership - Uniunea Studenților din
România 

Training de formare al studenților evualuatori ARACIS 

Trainingul "Project Management" 



PROIECTE 
2021 

Desfășurarea activităților ce presupun redactarea, analizarea si
elaborarea Ghidului Studentului al universității Academia de Studii
Economice din București.

2021 

2021 

2021 

2021 – 2021 

10/2021 – ÎN CURS 

14/10/2021 – 16/10/2021 

09/2021 

07/2021 – 08/2021 

07/2021 – 08/2021 

05/2021 – 07/2021 

01/2021 – 07/2021 

06/2021 

04/2021 – 04/2021 

29/03/2021 – 31/03/2021 

04/03/2021 

Ghidul Studentului 2021-2022

Proiectul ”Get Hired” 

Proiectul ”Speak Your Mind”

Proiectul de recrutare a noilor voluntari USASE

Proiectul de diseminare informații ASE

Comisia de acordare a burselor 

Optimizarea infrastructurii educaționale a ASE
București pentru dezvoltarea abilităților practice în
contextul provocărilor digitalizării

Comisia de admitere pentru studii masterale -
sesiunea septembrie 2021

Comisia de acordare a Taberelor Studențești ASE 

Comisia de admitere pentru studii masterale -
sesiunea iulie 2021

Proiectul ”Admis la ASE"

Proiectul de informare a viitorilor studenți ASE 2021 

Proiectul ”Caravana ASE - online” 

Proiectul ”Târgului Educațional Focșani – TEF 2021”

Comisia de evaluare a competiției de proiecte ”Elevii
de astăzi, profesioniștii de mâine”, Secțiunea Târgul
Firmelor de Exercițiu



12/2020 

12/2020 

12/2020 – 12/2020 

11/2017 – 12/2019 

Acțiune de voluntariat realizată de cadrele didactice din liceu, cu
scopul realizării unor cadouri în preajma sarbatorilor, pentru copiii din
scolile speciale din București.

11/2018 – 06/2019 

Simulare a mediului economic.

”Fii student la ASE!” – sesiune video promovare, din
cadrul proiectului Ziua Porților Deschise ASE 2021

Proiectul ”Balul Bobocilor online ASE – Un altfel de bal”

Proiectul ”USASE Christmas Night”

Proiectul ”Serbarea de Crăciun ASE - online”

Un zâmbet pentru copiii speciali

Târgul firmelor de exercițiu.
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