
Scrisoare de intenție 

Subsemnatul Tarbă Sabin, student al Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică 

Economică, specializarea Informatică Economică în limba română, an II, reprezentant al seriei E 

și al grupei 1059, doresc să înaintez această scrisoare cu intenția de a-mi depune candidatura 

pentru un post vacant destinat studenților în Consiliul Facultății la care sunt înmatriculat. 

Această poziție ar reprezenta pentru mine următorul pas pe care aș vrea să-l fac în 

mediul universitar, pentru că mă simt pregătit având în spate exepriența mea de aproape un an 

și jumătate ca reprezentant al unei serii întregi și al unei grupe de altfel.  

Sunt o persoană foarte organizată, punctuală și îmi place să-i informez pe ceilalți privind 

anumite aspecte cunoscute în orice situație familiară mie. Respect termenele de orice fel și 

întotdeauna sunt prezent la ședințe / întâlniri. Mă informez rapid despre lucruri noi și mă asigur 

că informațiile transmise de mine mai departe sunt clare și percepute de toate celelalte 

persoane. 

Cu deosebită considerație, 

Tarbă Sabin 



Date contact 

TARBA SABIN 

Din Târgoviște 

Email:  Tel:  

Despre mine 

Sunt ambiţios, modest și vreau mereu să învăţ lucruri noi. Sunt pasionat de programare și orice este legat  de domeniul IT / 

Tehnologie. Studiez în acest moment C# si vreau să mă familiarizez cu tehnologia .NET, in special ASP.NET Core MCV 

pentru crearea full stack a aplicaţiilor web. Deţin cunoștinţe destul de dezvoltate în Python (Django) și în C++. Sunt familiar de 

asemenea și cu HTML /CSS. În viitorul apropiat sper că voi putea să acumulez cunoștinţe puternice despre JavaScript. Vreau să 

lucrez ca Web Developer / Software Developer și chiar vreau să-mi încep cariera de la această vârstă printr-un loc de muncă care 

mă va pune la încercare sau printr-un internship. 

Experienţă profesională 

Fără experienţă profesională 

Educaţie 

2020 - prezent Facultate - Faculteatea de Cibernetică, Statitstică și Informatică Economică 

Informatică Economică | București 

2016 - 2020 Liceu / Școală profesională - Colegiul Naţional "Ienăchiţă Văcărescu" 

Matematică-Informatică | Targoviste 

Abilităţi 

Abilităţi generale 

css - nivel incepator, c/c++ - nivel incepator, Python - nivel mediu, HTML - nivel mediu, Oracle SQL 

Limbi străine 

română - Avansat, engleză - Mediu 

Alte informaţii 

Calificări 

Atestat Competenţe Profesionale - I.Realizarea managementului site-urilor web, sistemelor de operare II.Furnizarea facitilăţilor de 

procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport; 

dobândit în Iul 2020 

mailto:sabintarba01@gmail.com


Certificări 

Certificat de Competenţe Lingvistice (RO) 

dobândit în Iul 2020 

Comunicare orală în Limba Română 

Certificat de Competenţe Digitale 

dobândit în Iul 2020 

Punctaj: 100 - Utilizator Experimentat 

Certificat de Competenţe Lingvistice (EN) 

dobândit în Iul 2020 

Limbă de circulaţie internaţională ENGLEZĂ - B2 

Conferinţe 

Conferinţa Naţională 200 ani de inginerie - trecut, prezent și viitor 

perioada Dec 2018 - Dec 2018 

Diplomă de Participare 

Hobby-uri 

plimbari, drumetii, Tehnologie, Programare, intalnire oameni noi 

Traininguri 

Lead your life 

perioada Mai 2019 - Mai 2019 

Programul de voluntariat "ORACLE WINGS", ediţia a IV-a 

Permis de conducere 

Categoria: B / dobândit în: 03 feb 2020 
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