
În atenția studenților Facultății de Construcții 

Subsemnata Radomir Amalia, studentă la Facultatea de Construcții din cadrul 
Universității Politehnica Timișoara, secția Inginerie Civilă Engleză (ICE), anul II, înaintez 
această scrisoare pentru ocuparea postului de Student Reprezentant în Consiliul Facultății de 
Construcții. 
 

Am fost membru în Organizația Studențească “Traian Lalescu” în ambele semestre din 
anul 1, fapt care m-a ajutat să mă integrez ca student. În decursul anului, am avut 
oportunitatea să particip la training-ul ABC-ul Reprezentării, să îmi dezvolt abilitățile de 
muncă în echipă, să îmi îmbogățesc cunoștințele despre ceea ce înseamnă reprezentare 
studențească; am fost membru al departamentului de Resurse Umane, iar apoi în ultimele 
luni de activitate am fost membru al departamentului de PR & Imagine. 
 

În prezent sunt membru al asociației “IACES LC Timișoara” (International Association 
of Civil Engineering Students) unde am șansa de a cunoaște persoane din diferite țări care 
studiază Ingineria Civilă și de a realiza schimburi de experiență. În echipa acestei asociații îmi 
pot împreuna pasiunea pentru domeniul construcțiilor si pasiunea călătoritului. Astfel, sunt 
membru activ iar până acum am participat la două evenimente internaționale care m-au 
ajutat să mă dezvolt pe plan personal, profesional și academic, să îmi dezvolt spiritul de 
inițiativă, sensibilitatea și expresia culturală. 
 

Sunt reprezentant de an al secției ICE, anul II, începând această activitate din anul I. 
Cu ajutorul acestei poziții, m-am implicat și mi-am reprezentat cu succes colegii prin 
participarea activă la fiecare ședință și prin atingerea celorlalte responsabilități pe care le are 
un reprezentant de an. 
 

Despre mine pot spune că sunt o fire prietenoasă, deschisă mereu la lucruri noi și 
creativă. Calitățile care mă reprezintă cel mai bine sunt responsabilitatea, devotamentul și 
faptul că de fiecare dată pun accent pe importanța pe care o acord muncii mele și pe scopul 
de a obține rezultate măsurabile. Capacitatea de a găsi soluții, de a implementa diferite idei 
si de a mă adapta cu ușurință în situații noi, reprezintă atuuri suplimentare ale pregătirii mele 
profesionale (conform CV-lui anexat). 
 

Datorită faptului că de fiecare dată mi-am îndeplinit atribuțiile specifice, am atins 
scopul fiecărei responsabilități avute și am ajutat fiecare student atunci când mi-a cerut 
ajutorul, consider că sunt o persoană potrivită pentru a reprezenta nevoile și interesele 
studenților și sunt pregătită să fac față oricărei noi provocări care mi-ar putea fi adusă în 
poziția de Student Reprezentant în Consiliul Facultății. 

Cu deosebită considerație,  
Radomir Amalia 

 


