
                                                                   SCRISOARE DE INTENTIE 
 
 
 
Ma numesc Pavel Elena Bianca, studenta la Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata, anul 3 
Licenta si doresc sa imi aplic candidatura pentru postul de sef de camin al caminului Moxa D. 
Motivul pentru care doresc aceasta functie o reprezinta dorinta mea catre o continua imbunatarire a 
calitatii vietii studentesti. 
 
Un bun exemplu de moment in care am dat dovada de aceasta dorinta  il reprezinta o cerere inaintata de 
catre mine catre decanul facultatii in anul 1 de cand eram locatar al caminului Agronomie C1 si mi-am 
exprimat nemultumirile cu privire la caminul respectiv si schimbarile care as vrea sa fie facute.Asadar, 
cu ajutorul decanului si al administratiei caminului, la 2 saptamani dupa depunerea cererii, au fost 
renovate bucatariile si amplasate camere de supraveghere pe holurile caminului din motive de 
securitate. 
 
Imi place sentimentul   victoriilor rezultate din urma eforturilor mele pentru a schimba si a imbunatatii 
unele aspecte la care chiar se poate lucra. Vreau sa fiu vocea studentilor pentru ca stiu ca ii pot face sa 
se simta auziti si sa nu treaca prin aceleasi clisee pe care le tot auzim de la diferiti studenti ai anumitor 
facultati. Problema principala fiind faptul ca studentii nu isi exprima nemultumirile tocmai din cauza ca 
au o idee preconceputa despre cum sunt rezolvate unele probleme; pe scurt, considera ca nu se va 
rezolva nimic niciodata si ca isi pierd timpul degeaba. Fiind o persoana care de cele mai multe a fost 
auzita, stiu cat de bine se simte ca cineva sa se gandeasca la ceea ce ai spus si sa aiba bunavointa sa te 
ajute. 
 
Consider ca studentul are atat drepturi cat si responsabilitati. Cred in viata de student, in ideea de 
distractie dar in acelasi timp sunt constienta de contextul actual in care ne aflam si cum acesta afecteaza 
in mod direct vechile obiceiuri ale studentiei in camine. Tocmai din cauza nerespectarii acestui aspect 
m-am mutat din Belvedere in Moxa. Imi place sa stiu ca exista respect intre studenti si la Moxa mereu 
am gasit acest respect. Pentru mine Moxa reprezinta ‘acasa’. Acest camin si aceasta comunitate de la 
Moxa m-au primit cu o caldura de care nu pot spune ca am avut parte de multe ori si acum simt ca este 
randul meu sa dau inapoi; este randul meu sa ajut si sa ma implic. 
 
In mod evident nu voi lua aceasta functie drept un titlu ce imi aduce privilegii si avantaje. Consider ca 
sunt la fel ca toti studentii atata tot ca ma voi ocupa si de problemele altora, nu doar ale mele. Pentru ca 
imi pasa. 
 
Sunt devotata voluntariatului, astfel incat am activat ca voluntar in cadrul mai multor festivaluri din 
Romania, activitati din orasul meu, iar in prezent sunt voluntar al Uniunii Studentilor din Romania. 
 
Acestea fiind spuse, va multumesc pentru timpul acordat si nu pot decat sa sper la ce este mai bine, sa 
sper ca voi fi vocea studentilor de ‘acasa’. 
 
Toate cele bune! 
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