
Stimate Consiliu al Studenților, 

Va scriu această scrisoare de intenție că răspuns la anunțul dumneavoastră pentru postul de 

candida pe unul din cele 6 locuri disponibile pentru studenți, în cadrul Consiliului Facultății de 

Economie Agroalimentară și a Mediului! 

Sunt interesată de acest loc, deoarece experiența mea pe care o dețin în comunicarea cu oamenii 

m-a ajutat să evoluez în carieră. Îmi doresc foarte mult să mă folosesc de această experiență, 

pentru a fi vocea colegilor mei, dar tot odată să mă dezvolt pe mine ca și persoană. 

 

Cu cele mai bune gânduri,  

   Cristina Ionela Stoica! 
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Încă de când eram mică, am lucrat in domeniul comerțului la afacerea familiei mele. Pasiunea mea pentru economie și
organizare a evenimentelor a început să crească prin munca depusă la afacerea părinților mei. Posed abilități sociale
puternice și o atitudine colocvială pentru colegii mei. Totuși, pot fi autoritară în aceeași măsură la nevoie. În acest moment,
lucrez într-o poziție de contabil de gestiune în județul Dâmbovița, dar caut mereu să am cât mai multe realizări în carieră.
Ambiția mea este să lucrez cu oamenii, îmi face mare plăcere să comunic și să fiu organizator de evenimente!

Contabil de gestiune
SC STRUTUL DELICIOS SRL, Găești
În acest moment sunt angajată ca și contabil de gestiune la o fabrică de mezeluri.

nov 2021 - Prezent

Contabil junior
PORSIM BLUE PROJECT SRL, Târgoviște
În cele 4 luni lucrate la firma de consultanță pe fonduri europene mi‑am însușit cunoștințe pe
programul PNDR, dar și a contabilități primare, lucrând acolo în Saga PS.

iun 2019 - oct 2019

Vânzător
ii Marin Stoica Liliana, Pitești
În acest domeniu m‑am ocupat cu gestiunea mărfii, vânzarea ei, cât și distribuția la magazine a
produselor!

sep 2018 - nov 2020

Economie și Administrarea Afacerilor Agroalimentare
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, Bucuresti

oct 2021 - Prezent

sep 2021 - iul 2021
Licențiat în Științe Economice
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, București

oct 2018 - iul 2021

Îmi place să călătoresc!, Să ascult muzică, de orice gen..., Să citesc. Cu timpul am creat o frumoasă bibliotecă acasă!, Îmi
place să socializez și să cunosc oamenii de la care am ce învăța.
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