
Dragi colegi,  
  

Numele meu este Puiu Iuliana-Karina, sunt studentă în anul I la programul de licență al  

Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București, iar prin prezenta scrisoare vă propun candidatura mea pentru șef de 

cămin în căminul Belvedere A8.  
  

Motivațiile mele pentru a candida pe postul de șef de cămin sunt: dorința profundă de 

a mă implica cât mai mult posibil în cât mai multe activități, dezvoltarea la maximum a 

abilității de a lucra în echipă, cât și cu oameni, dorința de a da tot ceea ce este mai bun din 

mine pentru a avea un cămin așa cum trebuie să fie: curat, liniștit, cu toate condițiile necesare, 

în care să te simți ca acasă.   
  

Abilitățile mele sunt mult mai numeroase datorită programului de voluntariat 

Empowering Youth Academy, unde am avut ocazia de a fi voluntară pe parcursul liceului. De 

asemenea, de când am început facultatea, am avut oportunitatea de a întâlni cât mai multe 

persoane cu vechime în domeniul voluntariatului și al comunicării cu oameni, respectiv 

studenți, înscriindu-mă și devenind, ulterior, voluntară în cadrul ASCIG. Din momentul în care 

m-am alăturat asociației, mi-am dorit să mă pot implica cât de mult posibil în activitatea cu 

oamenii, dar și în activitățile ce țin de studenți în general. Din acest motiv, sunt reprezentanta 

grupei din care fac parte la facultate și pot spune cu mâna pe inimă că în cadrul grupei mele am 

reușit să rezolv orice problemă sau să ajut pe oricine cu orice informație de care avea nevoie.   
  

Sunt o persoană ambițioasă, care atunci când își propune ceva face tot posibilul ca acel 

lucru să se întâmple, calmă, creativă, sociabilă, înțelegătoare, deschisă și mereu alături pentru a 

ajuta. Accept orice feedback din partea oricui, fie el negative sau nu, deoarece ele sunt 

importante în dezvoltarea socială cât și cea profesională.  
  

Sper că veți considera motivația și aptitudinile dobândite ca fiind oportune pentru postul 

de șef de cămin.  
  

  

Cu stimă și prietenie,  

Iuliana-Karina Puiu                                      
  



Iuliana-Karina Puiu  

 Data nașterii: 17/09/2002  Cetățenie: română  Gen: Feminin   

     

   

    

Despre mine:  
Participând la numeroase activități extrașcolare cum ar fi activități de voluntariat în cadrul 

asociației Empowering Youth Academy sau în cadrul activităților organizate de Uniunea 

Elenă din România, am reușit să-mi dezvolt abilități de care poate nu eram conștientă 

până atunci, calități care sunt de folos în viața de zi cu zi: organizare, social skils, 

comunicare, înțelegerea unor situații delicate, diplomație, etc.  
Pot spune că sunt o persoană calculată, care încearcă să fie alături de oricine are nevoie și 

care vrea să învețe zilnic ceva din ce-i oferă viața. 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

09/2017 – 06/2021 – Onești, România  

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – Colegiul Național "Grigore Moisil"  

 

10/2021 – ÎN CURS – București, România  

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR – Academia de Studii Economice - Facultatea de Contabilitate și informatică de 

gestiune  

 

COMPETENȚE LINGVISTICE  

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ Altă limbă 

(Alte limbi):  
  

 COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS 



 Comprehensiune 
orală 

Citit Exprimare scrisă Conversație 
 

ENGLEZĂ  B2 B2  B2 B2 B2 

FRANCEZĂ  B1 B2  B1 B1 B1 

GREACĂ  A1 A1  A1 A1 A1 

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat 

COMPETENȚE DIGITALE  

 

Activități de voluntariat 

Google Drive  Competențe organizaționale și de comunicare dobândite prin activități de voluntariat si consilier  

Zoom  Social Media  

Atestate  

Atestat ECDL  Atestat competențe profesionale  Atestat in limbaje de programare (C, C++, JAVA, PHP, CSS, HTML, 

Arduino)  Internet and Computing Core Certification(IC3)  
Abilități practice 

Navigare Internet  Internet Explorer Edge Mozilla Google Chrome  Microsoft Office ( Excel ; PowerPoint 

; Word ) - nivel experimentat  Abilitatea de a comunica eficient într-o limbă străină (engleză);  

VOLUNTARIAT  

2018 – 2021  

Voluntar Alumn  

 

Empowering Youth Academy  

2018 – 2019  

Săptămâna Bobocilor  

 

Colegiul Național "Grigore Moisil"  

2019 – 2020  

Săptămâna Bobocilor  

 

Colegiul Național "Grigore Moisil"  

2021 – ÎN CURS  

Voluntar  

 

ASCIG  
Departamentul Educațional  

2021 – ÎN CURS Voluntar  

 

AEGEE  



HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES  

Uniunea Elenă din România 

Karate Shotokan  

 

Club sportiv "Zamolxis" 

 


