
  Data: 11/11/2021  

Stimate Domnule/Stimată Doamnă,  
  

  

Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a lua parte la 

procesul de recrutare desfășurat de Serviciul de Cazare Studenți desemnat pentru alegerile de Șef 

de Cămin, astfel particip pentru poziția liberă din cadrul căminului Belvedere A6 din Complexul 

Studențesc Belvedere Nou, al  Academiei de Studii Economice.  

Sunt student în anul trei la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 

din cadrul Academiei de Studii Economice, București. Consider că sunt o persoană activă, 

implicată, devotată, responsabilă, cu abilități de comunicare și lucru în echipă, calități care mă 

reprezintă ca persoană pentru această funcție. De asemenea, perseverența mea contribuie la 

rezolvarea situațiilor dificile pe care o să le întâmpin, având cunoștiintele necesare pentru o 

gestionare cât mai eficientă și eficace a acestora.  

Totodată, experiența mea profesională acumulată de-a lungul anilor în cadrul ASE-ului, 

conform CV-ului, alături de faptul că pot asculta și rezolva problemele și nevoile studenților 

cazați în căminele Academiei de Studii Economice, fiind la rândul meu un student locatar al 

căminelor, mă recomandă pentru poziția pentru care doresc să particip, dobandind astfel puterea 

de a rezolva mai multe probleme semnalate de către studenții cazați.  

  

Vă mulțumesc,  

  

Cojocaru Alexandru- Andrei  

Mobil:  

Email:  



  

  

  

  

  E-mail:   

  Adresă:   

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Voluntar  

Academia de Studii Economice [ 03/2018 – În curs ]  

Adresă: Bucuresti (România)  

Ucenic/Voluntar  

SC SystemPro SRL [ 07/2019 – 08/2019 ]  

Adresă: Piatra Neamt (România)  

-Reparatii software si hardware calculatoare si laptop-uri de nivel mediu-avansat cu supervizare 

QA - Game Tester  

EA Sports Romania [ 03/2019 – 04/2019 ]  

Adresă: Bucuresti (România) 

-Testare de build-uri de jocuri in vederea bunei functionari a acestuia 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ Student  

Academia de Studii Economice [ 10/2017 – În curs ]  

Adresă: Bucuresti (România)  

Domeniul (domeniile) de studiu: Informatică  

Facultatea de Cibernetica,Statistica si Informatica Economica 
Specializarea Informatica Economica 
Competente generale 

 

       

    

  

    



-economice 
Competente specifice 
-informatica/programare 
Competente profesionale 
-informatica/programare intensiv 

COMPETENȚE LINGVISTICE  

Limbă(i) maternă(e): română Altă 

limbă (Alte limbi):  

engleză  

COMPREHENSIUNE ORALĂ C1 CITIT C1 SCRIS B2 EXPRIMARE SCRISĂ C1 

CONVERSAȚIE B2  

COMPETENȚE DIGITALE  

Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar / Navigare Internet / Social Media / - utilizator experimentat n 

procesarea informaiilor i comunicare pe calculator / Buna cunoastere a sistemului de operare Windows / Buna Utilizare a PC / - 

capacitatea de lucru in programe precum Notepad sau HTML CSS  

ALTE COMPETENȚE  

Alte competențe  

-Fost Sportiv de performanta in Dans Sportiv la clubul de dans Dance Energy Iasi 

 
  

      

 
    


