
 

 

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE 

 

 

În atenția Biroului Erasmus+ din Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

 

Numele meu este IONESCU POPESCU , sunt student în anul II la Facultatea de Inginerie 

Marină, specializarea Electromecanică Navală şi doresc să aplic pentru o bursă în cadrul unei 

mobilități de plasament Erasmus+ la Compania CMA CGM GROUP, Franța în perioada 

octombrie 2018 – aprilie 2019. 

Consider că acest program răspunde aşteptărilor mele în domeniul de activitate pe care 

am ales să îl urmez, oferindu-mi oportunitatea de a îmi îmbunătăţi şi perfecţiona cunoştintele. 

De asemenea, această bursă îmi oferă o experienţă unică atât educaţională, având 

posibilitatea de a pune în practică cunoștiințele dobândite în primii ani de studiu, cât şi personală, 

în condiţiile în care voi avea posibilitatea de a interacționa cu oameni din diferite culturi și 

naționalități. 

Şansa de a obține un grant Erasmus+ mi-ar da ocazia să-mi pun în evidenţă capacităţile 

intelectuale şi experienţa acumulată pentru dezvoltarea carierei și totodată de a-mi perfecționa 

cunoștințele de limba engleză. 

 

Vă mulțumesc. 

 

 

   Data           Semnătura 

 

 

 



 

   

 

 

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE 
  

 

În atenția Biroului Erasmus+ din Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Va adresez aceasta scrisoare de intentie ca raspuns la anunțul dumneavoastra pentru 

granturile Erasmus+, pentru anul universitar 2018-2019.  

Numele meu este IONESCU POPESCU , sunt student în anul II la Facultatea de Inginerie 

Marină, specializarea Electromecanică Navală şi doresc să aplic pentru o bursă în cadrul unei 

mobilități de plasament Erasmus+ la Compania CMA CGM GROUP, Franța în perioada 

octombrie 2018 – aprilie 2019. 

Urmez această facultate din anul 2017 şi astfel am avut oportunitatea de a urma cursuri cu 

adevărat interesante, de a mă lansa în anumite activităţi extracuriculare precum Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice şi bineînţeles de a participa într-un mod activ în cadrul Asociaţiei 

Studenţilor Academiei Navale.   Perseverenţa, spiritul de cunoaştere şi de inovare de care îmi 

place să cred că dau dovadă, împreună cu o adevărată capacitate de adaptare sunt unele din marile 

mele calităţi pentru obţinerea acestei burse.   

Dincolo de scopurile academice, care includ bineînţeles o perfecţionare a cunoştinţelor de 

limbă engleză, experiența unei mobilități Erasmus+ va reprezenta o veritabilă deschidere către 

cultura internațională, o adevărată îmbogăţire culturală.   Doresc să vă mulţumesc pentru timpul 

acordat candidaturii mele şi am speranţa că în timpul interviului vă veţi convinge că sunt un 

candidat demn de a obţine Bursa Erasmus+.   

Aştept cu interes deosebit răspunsul dumneavoastră.  

Vă mulțumesc. 

 

 

   Data           Semnătura 


