
 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

 

Numele meu este CRÎȘMARIU C. (CURTEANU) OANA-DIANA și m-am născut în 

Bucovina, iar după o călătorie cu multe peripeții, am ales să ofer o șansă visurilor mele și m-am 

mutat la București pentru a face studiile. Pe perioada facultății am „cochetat” cu mai multe 

domenii, iar familiarizarea de la o vârstă fragedă cu termenul „economie” și pasiunea pentru 

călătorii  au favorizat în mod cert alegerea mea de a mă înscrie la Academia de Studii Economice, 

Facultatea de Business și Turism. Prin urmare, în ultimii ani m-am implicat și în activitățile câtorva 

asociații și companii de profil. După acestea, am continuat studiile în cadrul aceleiași facultăți, 

urmând programul de masterat „Administrarea afacerilor în turism”. În prezent sunt doctorand în 

al doilea an la Școala Doctorală Administrarea Afacerilor. 

De mică mi-a plăcut să învăț și, din sete de cunoaștere, am manifestat în aceeași măsură 

interes pentru toate materiile de studiu, iar în acest sens am urmat, ramânând fidelă Academiei de 

Studii Economice, programele de pregătire psihopedagogică (nivelul unu și nivelul doi) organizate 

de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. Am fost motivată să îmi consolidez studiile 

deoarece sunt pasionată de domeniul pe care îl studiez, turismul, și îmi doresc să pot împărtăși 

cunoștințele mele cu generațiile viitoare din postura de profesor. 

Competențele de comunicare, psihopedagogice și practice dobândite până acum prin 

implicarea în activitatea unor asociații profesionale naționale și internaționale sau alte organizații, 

dar și cunoștințele teoretice mă motivează să candidez pentru Consiliul Studiilor Universitare de 

Doctorat. Consider că experiența mea personală și profesională, dar și devotamentul pentru 

Academia de Studii Economice pot veni în sprijinul definirii unor noi rezoluții pentru asigurarea 

bunei desfășurări a activităților didactice sau extracurriculare din cadrul Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat . 
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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă 

Telefon 

E-mail 

Naţionalitate 

Data naşterii 

Sex 

Crîșmariu Oana-Diana 

 

 Română 

Feminin 

Experiență profesională 

      Perioada 
      Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

Numele și adresa angajatorului 

      Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 
principale 

Numele și adresa angajatorului 

Perioada 
 Funcția sau postul ocupat 

Responsabilități 

 Numele și adresa angajatorului 

  Octombrie 2019-Prezent 
  Membru al ”Digital Communication Team” 
  Stablilirea strategiilor de promovare a federatiei, transmiterea informațiilor importante prin intermediul 
website-ului și social media 
  FIJET World (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme) 

  Martie 2019-August 2019 
 Profesor suplinitor 
 -efectuarea orelor pentru disciplinele: Patrimoniul turistic, Activitatea agenției de turism, Dezvoltare 

durabilă în turism, Firma de exercițiu 
  Colegiul Economic ”Costin  C. Kirițescu”, București 

  Februarie 2019-Martie 2019 
  Responsabil relații internaționale și social media 
 -realizarea postărilor pentru rețelele de socializare 
 -comunicarea cu partenerii și cu publicul 
 Alpin Film Festival, Brașov 

Perioada  Octombrie-Noiembrie 2017 

Funcția sau postul ocupat 
Responsabititati 

 Numele și adresa angajatorului 

      Perioada 
 Funcția sau postul ocupat 

      Responsabilități 

  Colaborator – content specialist 
   -interacțiunea cu reprezentanți ai unor instituții publice pentru culegerea de informații 
 -elaborarea materialelor descriptive pentru site-ul agenției 

    -organizarea informațiior despre destinațiile în care agenția vinde pachete 
  Eden Travel, București 

  Mai-Septembrie 2017  
  Agent de turism, responsabil social media 
  -relaționarea cu clienții, încheirea unor contracte de colaborare cu  parteneri 
 -vinderea pachetelor turistice 
 -administrarea conturilor de Facebook, Instagram, Twitter 

Numele și adresa angajatorului  Nordic Tours, București 



   Perioada 
 Funcția sau postul ocupat 

Responsabilități 

 Numele și adresa angajatorului 

  Iunie-Septembrie 2016  
  Ghid în tabere cu copii 
 -organizarea activităților zilnice 
-supravegherea copiilor  
 -desfășurarea unor jocuri și identificarea aptitudinilor personale 
 Asociația Turistica Ghizii României, Oldline Travel, București 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Responsabititati i 

Ianuarie-Iunie 2016 
Intern 
-dobândirea unor informații elementare în turism, tehnici de ghidaj, destinații turistice 
-efectuarea unor baze de date ale turiștilor 
-relaționarea cu clienții 

  -vinderea pachetelor turistice 

Numele și adresa angajatorului Christian Tour, București 

Educaţie şi formare 

 Perioada 
 Calificarea/diploma obținută 

      Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

      Numele şi tipul instituţiei de     
învăţământ/furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea/diploma obținută 

      Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

 Octombrie 2019-Prezent 
  Doctorand  
 Studii pe tema ”Cercetări privind experiența turiștilor în industria ospitalității și în destinații” 

 Școala Doctorala de Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice, București 

  Octombrie 2017- Iunie 2019 

  Master-Administrarea afacerilor in turism 

  Managementul destinațiilor turistice, Management strategic în turism, Marketing în turism, Evaluarea firmei 
de turism, Management hotelier, Managementul operatiunilor in turism, Turism rural 

      Numele şi tipul instituţiei de     
învăţământ/furnizorului de formare 

 Perioada  
Calificarea/diploma obținută 

 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
      Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, București, Facultatea de Business și Turism 

 Octombrie 2017- Iunie 2018  
 Diploma de absolvire Curs Postuniversitar de Psihopedagogie (Nivelul 1) 
 Pedagogie, Psihologie, Didactică, Managementul clasei de elevi 

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice, București 

Perioada 
      Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite    
   

 Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Octombrie 2014 – Iulie 2017 
  Diploma de Licentă, 
 Specializarea: Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și 
mangementul calității 
Economia Turismului, Administrarea întreprinderii de comerţ, turism, servicii, Tehnologie 
hotelieră şi de restaurant, Tehnica operaţiunilor de turism 
Academia de Studii Economice, Facultatea de Business și Turism, București 

Perioada 2010-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

    Limba și literatura română, Limba Engleză, Limba Germană, Matematică, Economie, Educație 
Antreprenorială 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Suceava 



Rezultate reprezentative 
obținute 

Participări la conferințe 

Premii și distincții 

Membru în organizații profesionale 

Activități sociale și culturale 

Alte rezultate 

Food Intel Forum (iunie 2019) 
Top Hotel Conference (mai 2019) 
Congresul Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (FIJET), Marrakech, Maroc 
decembrie 2018) 
Participare Workshop ”Educatie pentru turism montan”, Predeal (martie 2018) 
Participare la International Conference ”Management, Leadership and Innovation towards a Better 
Changing World”, Universitatea Româno-Americană, București (noiembrie 2017) 
Participare la Conferința Națională a Industriei Ospitalității-The Workshops (octombrie 2017) 
Participare la ”The 6th International Conference on Tourism -  Contemporary Approaches and Challenges 
of Tourism Sustainability”, Predeal (octombrie 2017)  
Participare la conferința ”Managementul Performant al Destinațiilor de  Turism din România și Europa”, 
Asociația de Ecoturism din România, București (septembrie 2017) 
Participare la Romanian Travel Forum (martie 2017) 
Participare la Conferința Națională a Ghizilor de Turism, Oradea (2016, 2017, 2018) 
Participare la eTravel Conference (2016, 2017, 2018) 
Participare la Conferinta Națională de Ecoturism (31 martie 2016) 
Participare în cadrul Forumului pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat (martie 2016) la 
Conferințele: ”Ceșterea competivității în sectorul de turism” și ”Turism 2.0” 

Participare la workshop-ul „București-Timp și spațiu pentru turism”  la Târgul de Turism al României (28 februarie 2016) 

Mențiune pentru lucrarea ”Percepția ambianței din restaurant-componentă a experienței clientului”  la 
Sesiunea de Comunicări Științifice organizată de Facultatea de Business și Turism Academia de Studii 
Economice, București (martie 2018) 
Premiul III la concursul de artă fotografică, secțiunea ”Via și vinul”,  în cadrul Universității Economice de 
Vară, Blaj (septembrie 2017) 
Premiul II la concursul de artă fotografică, secțiunea ”Istoria și vinul”,  în cadrul Universității Economice de 
Vară, Blaj (septembrie 2017) 
Premiul II la concursul de programe de relansare a turismului enologic pe Târnave, în cadrul Universității 
Economice de Vară, Blaj (septembrie 2017) 
Premiul I  pentru lucrarea ”Turismul accesibil-o formă de manifestare a responsabilității sociale” la Sesiunea 
de Comunicări Științifice organizată de Facultatea de Business și Turism Academia de Studii Economice, 
București (aprilie 2017) *Publicată ulterior în Jurnalul de Cercetare susținut de  Asociaţia Academică de 
Cercetare în Turism şi Servicii CACTUS 
Premiul I  pentru lucrarea ”Provocări pentru ecoturismul din România” la concursul organizat de FIJET în 
colaborare cu ASE, pe  aceeași temă (noiembrie 2016) 

 Membru FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme), Clubul Presei  de 

Turism România (2016-prezent) 
Membru Young Skal București-Skal International (2016-prezent) 
Membru ATGR-Asociația Turistică Ghizii României (2015-prezent) 

Participare la ceremonia înmânării de către FIJET a distincției Mărul de Aur orașului Oradea (iunie 2019) 
Participare Academia Tinerilor Jurnaliști FIJET, Izmir, Turcia (august 2018) 

Publicarea lucrării ” From Izmir To Marrakech – Sustainable Tourism Through Slow Tourism And 
Gastronomy” (2018) 
Publicarea lucrării ” Accessible Tourism – An Expression of Social Responsibility” în Jurnalul de Cercetare 
susținut de  Asociaţia Academică de Cercetare în Turism şi Servicii CACTUS (2017) 
Participare cu lucrarea ”Turismul accesibil-o formă de manifestare a responsabiltății sociale” la Olimpiada 
Națională a Economiștilor în Formare, Suceava (iunie 2017) 

Proiectul  POSDRU – IMPACT – IMpreuna cu un pas mai aproape de cariera ta: 2014-2015 
Participare la activități de cercetare desfășurate de Asociaţia Academică de Cercetare în Turism şi Servicii 
CACTUS (2015-prezent) 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă Română 



 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleză C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba spaniolă A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Limba germana B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba italiană A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipă și bune competențe de comunicare dobândite pe parcursul internshipurilor, activităților de la 
locurile de muncă și prin experiențele avute cu numeroase persoane implicate în proiectele la a căror 
organizare am participat. 

 Competențe și aptitudini 
organizatorice    

 

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Bune competențe organizaționale dobândite de-a lungul anilor prin participarea în calitate de organizator 
atât activitățile organizare de Asociația Turistică Ghizii României, la activitățile Young Skal București, dar și în 
activitățile realizate cu elevii. 

    Buna cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Access) dobândită atât de-a 
lungul cursurilor de pregătire pentru examenul  ECDL, cât și pe parcursul celor 10 ani de utilizare a 
computerului. 

 Permis de 
conducere 

 Altele 

  Categoria B 

 Tourism Management at UNESCO World Heritage Sites Course, MOOC (2018-2019) 
 Curs de competențe antreprenoriale, ANC (2018) 
 Curs Amadeus, Amadeus Basic Functionalities Course (2018) 
 Curs Travelport, Worldspan GDS Basic Course (2018) 
 English for Journalism Course , University of Pennsylvania, SUA (2017) 
 Curs pilot – Networking inteligent, Academia de Studii Economice, București (2017) 
  Curs de agent de turism/ghid, ghid naționalAsociația Turistică Ghizii României (2016) 
 ECDL România –Permis european de conducere a computerului (2012) 

    Certificat de utilizare a programului Photoshop pentru nivelurile Basic și Advanced, CREDIS Academy  
București (2011) 
    Curs de comerț și dezvoltare internațională, Internationales Haus Sonnenberg, Sankt 
Andreasberg ,Germania (2010) 
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