
Scrisoare de intenție 

 

 Numele meu este Diaconescu Vlad și sunt student în al doilea an al masterului de 

Administrarea Afacerilor în Turism, Facultatea de Business și Turism. Prin această scrisoare 

doresc să aplic pentru un post de reprezentat în Consiliul Facultății.  

 Ceea ce mă motivează pentru a candida pentru un post în Consiliul Facultății este dorința 

de a mă implica mai mult în viața academică. Vreau să ajut mai mult studenții, să le văd nevoile și 

să ajut la rezolvarea lor, să mențin o comunicare bună între cadrele didactice și studenți și să ajut 

la rezolvarea problemelor. Dorința de a mă implica este dovedită și de faptul că sunt membru în 

Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice și în Uniunea Studenților din România unde 

am participat sau coordonat mai multe proiecte. În plus, în acest an m-am implicat și în alegerile 

pentru reprezentanții de serie.  

 Intenția mea este de a aduce un plus în viața studențească și de a promova proiectele din 

cadrul facultății în rândul studenților și beneficiile care vin odată cu implicarea în activități de 

voluntariat. Consider că implicarea studenților în cadrul proiectelor din facultate este foarte 

importantă pentru crearea unei comunități academice mai unite. Susțin acest lucru și din propria 

experiență pe care am acumulat-o de la fiecare Sesiune de Comunicări Științifice la care am 

participat și pe care le-am și câștigat.  

 Astfel, prin această candidatură și o viitoare alegere doresc să pun în practică ideile și 

proiectele prezentate mai sus care să aducă un plus pentru studenții Facultății de Business și 

Turism.  

 

Diaconescu Vlad 
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INFORMAŢII PERSONALE Vlad Diaconescu  
 

  

Strada Sergent Gheorghe Lățea, nr. 13, București, România 

 0734940484 

vladd25sept@yahoo.com 

Sexul masculin | Data naşterii 25/09/1998 | Naţionalitatea Română 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

Voluntar în cadrul Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice, octombrie 2020-prezent, Departamentul Proiecte 
Voluntar în cadrul Uniunii Studenților din România, februarie 2021-prezent, Departamentul Resurse Umane 

 

Septembrie 2013 – Iunie 2017 Colegiul National Grigore Moisil  
Octombrie 2017 - Prezent Academia de Studii Economice – Facultatea de Business și Turism 

curricula de la licență, master și curs de psihopedagogie 
  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B1  B2 B2  B2 B2  
 Diploma de Bacalaureat  

Franceză A1  B1  A2 A2  A2  
  

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 independent experimentat independent independent independent 

  

  

 Alte competente informatice:  

Nivel experimentat la competențe digital la Bacalaureat 

▪ Competențe medii-avansate de Office (Word, Excel, Power Point), Prezi 
▪ Competențe începător-mediu de Adobe Photoshop și Premier Pro 

Permis de conducere  Categoria B 
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Publicații 

Proiecte 

 

În timpul facultății: 

- co-autor al articolului „The values, perception and attitudes of potential 
domestic tourists regarding themedical tourism offer of Romania” 

publicat în Balneo and PRM Research Journal, revistă indexată ISI, 
volumul 12, Iunie, 2021 

- participare la Sesiunea Națională pentru Comunicări Științifice Studențești 
din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Științe 
Economice și Administrație Publică „Economie europeană - prezent și 
perspective“. 

- participare la Conferința „The International Conference on Sustainable 
Tourism Development and Global Crises”, 13-14 mai 2021, Hong Kong în 
calitate de co-autor cu articolul intitulat „Sustainable Tourism During 
Pandemic - from Staycation to Slow Travel”. 

- Premiul Special pentru Originalitatea Abordării la Olimpiada Națională a 
Economiștilor în Formare – 2021 

- Premiul 1 la Sesiunea de comunicări științifice 2021 de la Facultatea de 
Business și Turism 

- co-autor al articolului „Tourist in My Town: How Attractive is the City for its 
Inhabitants?”, publicat în CACTUS Tourism Journal, Vol. 2, No. 2 (new 
series), 2020 

- locul 1 la competiția de proiecte studențești „Digitalizarea în sprijinul 
creșterii vizibilității naționale și internaționale a Facultății de Business și 
Turism”, decembrie 2020 

- co-autor al articolului „How Interested Young People Are in Film 
Festivals?”, publicat în CACTUS Tourism Journal, Vol. 2, No. 1 (new 
series), 2020 

- participare la a 6-a ediție a Conferința BASIQ 2020 „New Trends in 
Sustainable Business and Consuption” cu lucrarea „How Do Business 
Students Evaluate the Atractiveness of a Potential Job in the Field of 
Sales” 

- participare în calitate de co-autor la The 7th International Conferenece on 
Tourism “Contemporary Approaches and Challenges Sustainability” 
CACTUS 2019 

- autor al articolului „What is the Perception of Economic Students about a 
Career in Sales”, publicat în CACTUS Tourism Journal, Volume 1, 2019 

- Premiul Special de Aplicabilitate la Olimpiada Națională a Economiștilor în 
Formare – 2019 

- Premiul 1 la Sesiunea de comunicări științifice 2019 de la Facultatea de 
Business și Turism 

- autor al articolului „Film-Induced Tourism among Students – an Exploratory 
Study” publicat în CACTUS Tourism Journal, Volume 1, 2018 

- participarea la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare – 2018 
- Premiul 1 la Sesiunea de comunicări științifice 2018 de la Facultatea de 

Business și Turism 
- selectat pentru 3 ședințe de mentoring la Veeam Software cu Managing 

Director Software, Andrei Romănescu, 2017  
 
În timpul liceului: 

- participarea într-un proiect având ca scop conștientizarea pericolului pe 
care îl are corupția în societate;  promovare online a unei campanii cu 
numele: „Fața hidoasă a corupției” 

- participarea ca voluntar la ITO 2016 
 

Autor al cărții “Temele lui Vlad”, publicată la Fundația Justin Pârvu, 2011, ISBN 
978-973-0-08851-9 
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