
Scrisoare de intenție  

Stimată doamnă/Stimate domn,  

             Vă adresez aceasta scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a aplica pentru 

postul de șef al căminului, care consider că mi se potrivește datorită următoarelor considerente:  

            Numele meu este Dima Andreea Georgiana și sunt studentă în anul III în cadrul Facultății 

de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.              Sunt o persoană dinamică, ambițioasă, 

comunicativă și deschisă spre noi oportunități.  

Consider că experiența de trei ani în calitate de șef de grupă mă ajută să fac față problemelor și 

să găsesc soluții optime în condiții de stres și timp redus în cadrului postului de șef de cămin. Îmi 

place să mă implic în cât mai multe activități extracurriculare, care consider că îmi pot dezvolta 

abilitățile necesare dezvoltării profesionale.   

            Motivele pentru care candidez sunt următoarele:  

1. Doresc să îmbunătățesc legătura dintre studenți și administratori/responsabilii în 

scopul menținerii unui climat liniștit în cămin.  

2. Pentru a rezolva problemele apărute în decursul anului universitare în cadrul 

căminului.   

3. Pentru a aduce un plus în ceea ce privește viața de cămin a studenților.  

  

Vă mulțumesc,   

Dima Andreea Georgiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        Andreea Georgiana Dima CV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

  

  

Who I am?   

My name is Andreea Georgiana Dima, I am 

20 years old and I am a final year student at 

the Academy of Economic Studies. I am a 

friendly, extroverted, cheerful person, I like 

to discover new things and I adapt quickly 

to new situations.  

My skills are: high group cooperation, quick 

problem solving, stress resistance, positive 

attitude.  

Hobbies: rollerblading, cooking, reading.  

My passions are: animals and music, travel.  
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Software used   

  
  

    

 

Spoken languages  

English: written and spoken B2   

 

 

Education  

• Olteni Theoretical High School 2015-2019  

• Academy of Economic Studies, Faculty of Finance 
and Banking, 2019-present        

  
 

 

Professional experience   

•  2016-2018 - Olteni Theoretical High School  

Secretary  

I was the students' secretary for 2 years in high school. The 
main attributions were:  

- drawing up minutes  

- participation in meetings with teachers  

• 2019 – present Faculty of Finance and Banking  

Group leader at the faculty   

Maintaining the connection between teachers and students.  

Preparation of various annexes, documents, etc.  

• 2019-2020  

Volunteering  

I participated as a volunteer in organizing events: cultural, 

sports, entertainment.  

Excel                                 

Pow er Point    

Word       

  


