
 

 

Scrisoare de intenţie  

Stimate Domnule/Doamnă,  

  

Am redactat această scrisoare de intenţie ca răspuns la candidatura pentru postul de șef 

al căminului Moxa D.  

În prezent sunt student în anul II la programul de masterat Business, ce aparține 

Facultății de Business și Turism, din cadrul Academiei de Studii Economice din București.   

Părerea mea este că un cămin nu are nevoie de un șef; ci de un lider care să înțeleagă 

nevoile existente în cadrul acestuia, un lider care are nevoie la rândul lui de susținerea colegilor 

de cămin pentru a se putea face auzit, pentru a îndeplini necesitățile existente sau latente și 

pentru a găsi împreună cele mai bune soluții. În acest sens, comunicarea ne este cel mai bun 

prieten. Nimeni nu are nevoie de un singur erou; toți suntem eroi și avem nevoie unii de alții.  

Sunt o persoană ambițioasă și perseverentă care, atunci când are de îndeplinit sau când 

își creează un obiectiv, face tot posibilul să îl ducă la bun sfârșit. Nu sunt adeptul mediocrității și 

mereu cred că se poate mai mult decât ceea ce este în prezent; important este să-ți dorești cu 

adevărat acel lucru. Desigur că se poate să fac și greșeli, nimeni nu s-a născut perfect; însă de 

fiecare dată voi încerca să găsesc o cale și mai bună pentru a redirecționa lucrurile. Totodată, 

cred că binele comun al întregii colectivități trebuie să primeze de fiecare dată.  

Voi fi alături de colegii mei de cămin și îi voi susține în a avea confortul maxim pe toată 

perioada în care sunt cazați. De asemenea, vom încerca să venim cu propuneri pentru 

eventualele îmbunătățiri ce pot avea loc. Mi-ar face plăcere să am șansa de a ocupa acest post, 

unde aș puea să-mi pun în evidență cunoștințele de management și administrare dobândite până 

în acest moment, potrivit CV-ului atașat.  

Dacă veţi considera ca motivaţia și calificarea mea sunt oportune pentru obţinerea 

funcției de șef de cămin, sunt dispus să începem colaborarea!  

  

  

Cu deosebita consideraţie, 

Buliga Ioan Dănuţ  
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 INFORMAŢII PERSONALE  Buliga Ioan Dănuț   

   
LOCUL DE MUNCA PENTRU  

CARE SE CANDIDEAZĂ  

  
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Februarie 2016 - August 2016   
  

  

  

  

  

  
Octombrie 2014 - Iulie 2015  

  

  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

- Șef de cămin – Moxa D  

  

  

Dispecer  
SC.Grigman.SRL, Arbore, Suceava, România  

▪ Monitorizarea strictă a fiecărui tir în parte  
▪ Cunoașterea îndeaproape a diverselor site-uri specifice locului de muncă (Bursă transport, 

etc)  
▪ Arhivarea și menținerea în siguranță a datelor firmei  
▪ Întocmirea documentelor de angajare (contract de muncă, fișă cu date personale, etc.)  
  

Absolvent   
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică  

▪ Membru activ al proiectului „Dezvoltarea Învățământului superior bazat pe 

competențe prin îmbunătățirea calității și facilitarea accesului la programele de studii 
din domeniile Stiințe Administrative și Juridice - Acronim: DISSAJ”   

  

  
28 septembrie 2020 - Prezent   Student la Business (program de masterat)  

   Academia de Studii Economice, București  
 Facultatea de Business și Turism  
 Specializarea: Business  

  ▪ Managementul calității totale  
▪ Managementul operațiunilor  
▪ E- Business  

15.10.2021 - Prezent   Student la nivelul II psihopedagogic  

   Academia de Studii Economice, București  
 Departamentul de pregătire a personalului didactic  

6 iulie 2021 – 11 iulie 2021   Curs acreditat Management   

   Extreme training, București  

26 aprilie 2021 – 29 mai 2021   Curs Manager al sistemului de management al calității  

   Certind S.A., București  

24 martie 2021 – 24 aprilie 2021   Curs Auditor în domeniul calității  

   Certind S.A., București  
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Limba 

maternă   

Alte limbi străine 

cunoscute  

Engleză  
  

Franceză  
  

16 octombrie 2020 – 29.05.2021  

  

1 octombrie 2018 - Iulie 2020  

  

  

  

  

  

Septembrie 2016 - Iunie 2019  
  

Octombrie 2012 - Iulie 2015   

  

Septembrie 2008 - Iunie 2012  

  

  
COMPETENΤE PERSONALE  

 Absolvent al Nivelului I psihopedagogic  
 Academia de Studii Economice, București  
 Departamentul de pregătire a personalului didactic  

 Master în Management  
 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași  
 Facultatea de Economie și Administrarea  Afacerilor  
 Specializarea: Managementul Organizațiilor  
▪ Management strategic  
▪ Managementul riscului, recompenselor, cunoștințelor, 

achizițiilor  
▪ Leadership  
▪ Inteligență Economică  
▪ Analiză economică  

 Absolvent al Școlii populare de Arte „Ion 

Irimescu”  
 Școala populară de arte „Ion Irimescu”, Suceava  

▪ Canto muzică ușoară  
▪ Teorie și solfegii  

 Licențiat în Științe Economice  
 Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România; ID  
 Facultatea de Științe Economice și  Administrație Publică  
 Specializarea: Asistență Managerială și Secretariat  
▪ Marketing public  
▪ Management  
▪ Economie  
▪ Statistică  
▪ Tranzacții comerciale internaționale  
▪ Contabilitate  
▪ Finanțe publice  
▪ Drept  

 Absolvire liceu teoretic (matematică-informatică)  
 Grupul școlar „Tomșa Vodă”, Solca, România  
  

Română   

  

ΙNΤELEGERE   

  

VORBIRE   SCRIERE   

Ascultare   Citire   
Participare la 

conversaţie   Discurs oral      

B1  C1  B1  B1  B2  

      

A2  A2  A2  A2  B1  
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Competenţe de comunicare   

  

Competenţe  
organizaţionale/manageriale   

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat   
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

▪ bune competenţe de comunicare  

▪ spirit organizatoric: în timpul facultății (licenței) am format diverse echipe cu ajutorul cărora 

am participat la diferite concursuri  
▪ spirit de echipă – comunicare excelentă în echipă, diseminarea și transparența tuturor 

informațiilor din partea și pentru fiecare membru al echipei  
▪ perseverență  
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▪ consecvență  
▪ prudență  
▪ atitudine pozitivă  

▪ cooperare, activitate dobândită prin participarea la diverse activități  
   

Competenţe informatice   

  

Alte competenţe   

  

Permis de conducere   

  

▪ atestat de competențe profesionale  
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™  
▪ cunoștințe elementare ale aplicațiilor de grafică  
▪ scriere rapidă la tastatură prin metoda scrierii cu 10 

degete  
▪ cunoaștere a programului statistic SPSS  

▪ capacitate de adaptare la medii multiculturale  
▪ responsabilitate  

▪ B  
▪ BE  
▪ C  
▪ CE  
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