
 Scrisoare de intenție  

În atenția Serviciului de Cazare Studenți  

Numele meu este Dumitrescu Sidonia, sunt studentă în anul 2 la facultatea de Business și Turism. 

Prin prezenta scrisoare doresc să îmi exprim intenția de a desfășura activități în interesul Academiei de 

Studii Economice din București, în cadrul Serviciului de cazare pentru a candida pentru postul de șef de 

cămin.   

Consider că implicarea mea în aceste activități mi-ar putea pune în valoare abilitățile și 

competențele dobândite până acum în anii de studiu, dar în același timp pot aduce și un beneficiu 

universității prin acțiuni bine realizate , seriozitate, determinare și dorința de învățare.   

Experiența mea în cadrul facultății nu este vastă, de aceea îmi doresc să mă implic în cât mai multe  

activități care să mă dezvolte, să îmi ofere noi experiențe de muncă și să mă ajute să îmi depășesc limitele. 

În anul 1, am fost responsabil de grupă și am învățat să comunic eficient atât cu colegii cât și cu profesorii 

pentru organizarea echipelor, testelor chiar și examenelor. Am fost deschisă la activitățile care s-au 

organizat pentru noi, cei de anul 1, așa că m-am înscris în proiectul Perform BT și am participat la ședințele 

pentru Consiliere și Orientare în Carieră care, de altfel, consider că au avut un rol foarte important atât în 

gestionarea propriilor emoții, dar și a activităților pe parcursul anului și în sesiune.   

De asemenea, am avut ocazia ca în liceu să mă implic în programul Erasmus “ Dezvoltare durabilă 

prin formare de resursă umană performantă în domeniul furnizării de servicii comerciale” care s-a 

desfășurat în Portugalia, timp de 3 săptămâni.    

Mă dedic situațiilor neprevăzute și îmi place să învăț lucruri noi așa că îmi doresc ca în acest an să  

mă implic în cât mai multe activități și sa devin tot mai responsabilă.   
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PROFILUL PERSONAL   Dumitrescu Sidonia Ioana  
  

  

  

 Sex Feminin | Data nașterii 13/04/2002 | Naționalitate Română  

INFORMAȚII PERSONALE  Sunt o fire pozitivă, deschisă spre activitățile care mă ajută să îmi dezvolt anumite abilități. În 

urma absolvirii liceului și terminând primul an de facultate am dobândit cunoștințe în domeniul 

economic, comerțului, marketingului, turismului și managementului. Am devenit capabilă de o 

comunicare activă, constructivă și sunt determinată să învăț lucruri noi. Sunt familiarizată cu 

munca în echipă și datorită faptului că am fost responsabil de grupă în anul 1 am reușit să-mi 

manageriez bine relațiile cu colegii.   

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   
Septembrie 2016 – Iulie 2020  Tehnician în achiziții și contractări  

Colegiul Economic “Virgil Madgearu’’, Ploiești  

Octombrie 2020 – Prezent  

COMPETENȚE LINGVISTICE  

         Limba maternă  

 Business și Turism  
     Academia de Studii Economice din București, România  

 

Română  



      Engleză  

Competențe digitale  Utilizarea bună a programelor de comunicare (e-mail ; messenger ; skype etc ) / Utilizare 

rețele sociale (Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp) / Navigare Internet ( Google 

Chrome, Firefox, Opera, etc.) / Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Access)  
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ÎNȚELEGERE   VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare   Citire  Interacțiune  De specialitate   
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