
SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

Dragi colegi, 

 

Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a 

candida pentru postul de student reprezentant în Consiliul Facultății de Marketing. 

Numele meu este Delia- Gabriela Ciobanu și sunt studentă în anul I la 

programul de masterat Cercetări de Marketing din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București. Pe parcursul anilor de studenție m-am implicat in 

activități de voluntariat in cadrul facultății dar și în comisiile de admitere. Un 

element mai puțin formal, pe care eu îl consider în favoarea mea, constă în dorința 

de a rezolva orice situație cu calm și echilibru. Cu toate acestea, sunt o persoană, 

implicată, energică și deschisă la tot ceea ce înseamnă nou. Cu aceeași dorință de 

implicare din anul II de licență am fost aleasă reprezentantul seriei.  

Astfel, experiența acumulată dar și dedicarea cu care am ajutat si rezolvat 

problemele cu care colegii mei s-au confruntat consider că mă ajută în desfășurarea 

cât mai multor activități ce vor viza studenții.  Toate aceste experiențe mi-au 

demonstrat o evoluție atât pe plan profesional, cât și personal, devenind astfel, o 

prioritate pentru mine promovarea intereselor studenților. 

Motivația mea este dorința de a fi implicată în activitatea de reprezentare a 

studenților, de a informa studenții cu privire la activitățile desfășurate în cardul 

Facultății de Marketing, dar și menținerea unei comunicări între studenți si 

conducerea facultății. 

Detalii legate de experiența mea pot fi găsite în CV-ul atașat. 

 

Vă mulțumesc! 

Delia- Gabriela Ciobanu 

 



EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Delia- Gabriela Ciobanu

Data nașterii: 26/03/1999 Gen: Feminin

 

 

 

Agent Call Centre
Dante International S.A.
01/07/2019 – 20/10/2019

-soluționarea problemelor cu care clienții se confruntă

-informații despre produse și servicii

-efectuarea comenzilor

Lucrător comercial
Il Padrino SRL
04/06/2018 – 26/09/2018
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Mobile:

E-mail:

Home:



EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Agent de turism
Nordic Tours
07/06/2015 – 23/08/2015

Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing
Student reprezentant
01/10/2019 – Prezent

-soluționarea problemelor întâmpinate de studenți

Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing
Licență
01/10/2018 – Prezent

-marketing

-cercetări de marketing

-matematică

Academia de Studii Economice, Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Licență
01/10/2017 – 30/07/2018

Principalele discipline studiate:

-contabilitate
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-baze de date

-drept societar

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”
Diplomă de Bacalaureat
15/09/2013 – 29/05/2017

Principalele discipline studiate:

-matematică

-biologie

-chimie

-fizică

Erasmus+ (Authors and directors with a cause: inspiring
young Europeans today?)
Certificat de paricipare
23/05/2016 – 27/05/2016

Erasmus+ (Authors and directors with a cause: inspiring
young Europeans today?)
Certificat de paricipare
20/09/2015 – 26/09/2015

Erasmus+ (Authors and directors with a cause: inspiring
young Europeans today?)
Certificat de paricipare
26/06/2015 – 01/07/2015
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COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e)

Limba Română

Altă limbă (Alte limbi)

engleză

Comprehensiune orală

B2

Citit

B2

Conversație

B1

Exprimare scrisă

Comenius (YOUTOPIA: TOWARDS PARTICIPATIVE
CITIZENSHIP)
Certificat de participare
20/04/2015 – 24/04/2015
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B1

Scris

B2

franceză

Comprehensiune orală

B2

Citit

B1

Conversație

A2

Exprimare scrisă

A2

Scris

A2

germană
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Comprehensiune orală

A2

Citit

A2

Conversație

A1

Exprimare scrisă

A1

Scris

A2

COMPETENȚE DIGITALE
Altă variantă
Navigare Internet

Microsoft Office

Social Media

Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)
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PERMIS DE CONDUCERE

B

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
-lucru în echipă

-capacitate de analiză a sarcinilor

-atenție sporită la detalii

-punctualitate

 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI
INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
- bune competențe de comunicare dobândite din schimburi de experiență dar și
din relația cu profesorii

-voluntar în cadrul comisiei de îndrumare pentru admitere în anul universitar
2019-2020
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ALTE COMPETENŢE
Alte competenţe

HOBBY-URI: sportul, muzica, lectura

Semnalați conținutul necorespunzător
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