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SCRISOARE DE INTENȚIE  
 
 
 

 

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

vederea alegerii candidatului perfect 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 dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite în 

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 ciclului de licență, 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 și reprezentant al Facultăţii de Marketing 
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, 

Claudia Miu    
      Semnătură, 

 
 

Data: 23.11.2021  

Tel.:
E-mail:



Claudia-Maria Miu 

Data na~eril: 05/09/1999 / Gen: Feminin I Cetatenle: romana 
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EXPERIENTA PROFESIONALA 

• Referent de specialitate in marketing 

Cosmovici si Asocialii 

0 1/0 1i20 19 - 0 1103i20 19 

0 Bucure!,iti , Romania 

~ l \inerea rela~i Of cu dien~i: 

Contactarea unor potentiali clienti: 

Crearea unei prezen~e online ~i men~nerea acesteia. 

• Voluntar 

Uniunea Studen\ilor Academiei de Studii Economice 

0 1103/20 19 - in curs 

0 Bucure~~ , Romania 

•i Digital Marketing Manager 
Moloso Limitless Agency 

01/031202 1 - in curs 

EDUCA'fJE ~ FORMARE PROFESIONALA 

• Academia de Studii Economice 

Facultatea de Marketing 

01 /10120 18 - 21/07/202 1 

Domenlul (domenille) de studlu: Marketing (engleza) 

• Colegiul National "Gib Mihaescu" 

Diploma de bacalaureat 
15109120 14 - 20106/2018 

Domeniul (domeniie) de studiu: M■temallcl lnformallcl 

•i Academia de Studil Economlce - Facultatea de Marketing 

Customer Relationship Management 
01 110/202 1 - Pre,enl 

,. 
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Mobile:

Home:

.'!'. E-mail:



COMPETENTE LINGVISTICE 
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COMPETENTE ORGANIZATORICE 

Coordonarea a numeroase echlpe de studentJ 

italianii 
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Coordonarea studen\jlor tn cadrul mai multor proiecte din cadl'\II asociatiei precum Bucharest Summer University sau ASE Job Fair au ajutat la 

consoUdarea $1 tmbun:AtAtirea capactta~lor organlzatorice exlstente. 

COMPETENTE DOBANDITE LA LOCUL DE MUNCA 

Competent• dobAndite pe parcursul facultiitii 

At.at la tocul de munca cat ~ rn cadrul activitatifor intreprinse prin inlermediul Uniunii Studentilor Academiei de Studii Economice mt-am dezvoUat 

capacitatea de a comunica, lucrul in echlpa, rabdarea fata de ceilal~i ~i problemefe acestora. 

De asemenea, capacitate de redactare, sintetlzare $1 rezumare a textelor, articolelor necesare pentru asociatie ~ nu numai am fmbunatatit-o 

voluntartatului ~i anUor de facultate. pe parcursul 
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