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SCRISOARE DE INTENȚIE  
 
 
 

 

Vă rog să îmi permiteţi să vă prezint candidatura mea pentru selecţia organizată în 

vederea alegerii candidatului ideal pentru Consiliul Facultății de Marketing din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București.  
 

 

Intenţia mea este motivatã de faptul cã profilul meu, experienţa şi pregătirea de pânã 
acum, concordã cu specificul acestui domeniu de activitate.  

Sunt o persoană calculată, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite prin 

experienţa profesională de până acum, responsabilă, serioasă, hotărâtă, interesată în 

perfecţionarea profesională. Mi-aş dori să am şansa de a lucra alături de Dumneavoastră, 

unde consider că aş putea să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa 

acumulată (conform CV-ului anexat) pentru participarea la luarea deciziilor din cadrul 

Consiliului Facultății de Marketing.  
 

Pe parcursul activităţii studențești, am avut ocazia să îmi valorific cu succes 
capacitatea de a comunica şi calităţile organizatorice, de decizie şi acţiune.  
 

În calitate de membru în diverse proiecte mi-am dezvoltat abilităţile de a lucra în 
echipă, de a comunica eficient cu diverse persoane şi instituţii şi a organiza activităţi şi 

proiecte adresate studenţilor.  
 

Pentru aceste motive vă adresez aceastã scrisoare de intenţie, alãturi de C.V.- ul  
meu.  
 
 
 
 

 
      Cu deosebită stimă,  

Ștefan-Alexandru BERBECE   
      Semnătură, 

 

 

Data: 23.11.2021  

Tel.:
E-mail:



Berbece Ștefan-Alexandru | Student Marketing 

Domiciliu: 

Profil profesional 

Cu experiență în marketingul online și relațiile cu clienții, sunt în măsură să reprezint o instituție în 

mod formal și să facilitez rezolvarea problemelor sau reclamațiilor. Sunt preocupat de aspectele 

organizatorice și încerc întotdeauna să îmbunătățesc eficiența la locul de muncă. 

  Folosirea de software financiar îmi este, de asemenea, cunoscută și pot învăța rapid 

caracteristicile și detaliile de funcționare ale unei aplicații.  

Competențe personale 

• Social media marketing 

• Copywriting  

• Administrarea afacerilor 

• Utilizarea MS Office 

• Cercetări de piață 

• Suport clienți 

• Gestionarea plângerilor  

• Fluent în engleză

Experiența profesională 

Ian 2020 – prezent  COLORONE SRL 

    Administrator magazin online 

Principalele responsabilități 

• Conducerea în bune condiții a persoanei juridice prin colaborarea cu instituțiile naționale 

competente (ONRC, ANAF, ITM) 

• Managementul financiar al societății, gestionarea bugetului și a conturilor bancare 

• Asigurarea funcționalității magazinului online și a sistemelor de plată 

• Respectarea normelor de transparență și furnizarea informațiilor corecte, concrete și actuale cu 

privire la prețuri, stocuri, livrare și condițiile de colectare și prelucare a datelor vizitatorilor site-ului 

• Crearea de conținut publicitar și verificarea continuă a rezultatelor obținute în scopul adaptării 

• Gestionarea rețelelor sociale și a prezenței digitale a magazinului 

• Comunicarea eficientă cu partenerii externi, furnizori de produse și servicii  

• Asigurarea serviciului de suport clienți și rezolvarea reclamațiilor în timp util 

iun 2021 – sept 2021   UniCredit Bank SA  

    Intern retail digital 

Principalele responsabilități 

• Cunoașterea produselor și serviciilor băncii în scopul oferirii de informații clare și ferme 

• Promovarea serviciului de Mobile Banking și a beneficiilor sale în rândul clienților actuali și 

potențiali 

• Suport în activarea și folosirea aplicației Mobile Banking UniCredit 

• Asistență la automatele de tip ATM și BNA 

• Utilizarea de software CRM și prospectarea listelor de clienți 

Telefon:
Email:

mailto:berbece.stefan15@gmail.com


Educație și formare 

 2020 – prezent  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Marketing  

Principalele obiecte de studiu 

• Marketing 

• Economie 

• Statistică 

2016 – 2020   Colegiul Național “Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, profil real 

Principalele obiecte de studiu 

• Matematică 

• Biologie 

• Fizică 

 

Referințe disponibile la cerere  


