
Scrisoare de motivație  

Bună ziua. Mă numesc David Nicolae, dar toată lumea mă cunoaște 

drept Luci. Așa că, bună, eu sunt Luci, pentru cei care nu mă cunosc.  

Dacă nu sunteți din anul meu, înseamnă că n-ați fost la cele 5 zile de 

proiecții pentru examenul de la IFU de anul trecut. Nici o grijă, ne 

paște sesiunea în curând și va trebui să vă luați un Luci ca să vă 

organizeze proiecții cu filmele pentru examen. Intenția mea a fost 

aceea de a trece examenul, trebuie să recunosc, dar nu numai. Mi-am 

dorit să creez un eveniment prin care să ne putem cunoaște între noi, 

toți cei din anul I de la toate specializările. Cum nu există prilej mai 

bun decât disperarea,  proiecțiile de câte 7 ore/ zi pentru Istoria 

filmului universal au fost ocazia ideală de afla după câte ore se 

adoarme pe scaun. N-a ieșit rău. Majoritatea a luat note neașteptat de 

mari.  

Am considerat din primul moment în care am intrat în facultate că este 

nevoie de o comunicare cât mai rapidă și directă între noi, indiferent 

de secție. Așa că m-am format grupul de WhatsApp al anului, cu toți 

colegii din anul meu, pentru a ne fi mai ușor să colaborăm și să ne 

cunoaștem. Orice eveniment, informație sau știre importantă din 

cadrul facultății a trecut direct prin acest grup, și evident la fiecare 

student din anul meu. De asemenea, m-am străduit să dau o mână de 

ajutor în cadrul facultății oricând a fost nevoie și continui să fac acest 

lucru cu tot cu limitele de acum ale distanței. 

Am o grămadă de idei, generate de nevoile și dorințele voastre, iar 

acest fapt stă la baza candidaturii mele. Vreau să reprezint ceea ce 

gîndiți și simțiti voi, noi, de fapt. Îmi doresc să nu se piardă ideile 

foarte bune răsărite din interminabile discuții la 

școală/cantină/grup/țigară. Vreau să nu ieșim din facultatea asta cu 

nerealizări care ni se datorează. Tot ce pot să vă promit este că voi 

asculta oricând tot ceea ce vine din partea voastră și sunt sigur că 

împreună vom putea face schimbările de care avem atâta nevoie.  

Mulțumesc! 


