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Profilul meu … ECONOMIC

Totul a început în anul 1990, când la Grupul
Şcolar „Ioan Ciordaş” Beiuş a luat fiinţă o clasă de liceu
economic, domeniul Finanţe - Contabilitate. În 1994
şi-au finalizat pregătirea profesională din liceu prin
Examenul de Atestat profesional prima promoţie în
specialitatea „contabil-statistician”. Începând cu anul
2000, în cadrul reformei sistemului de învăţământ
specializarea –economic- se obţine prin filiera
Tehnologică profilul Servicii cu finalitatea de Tehnician
în activităţi financiare şi comerciale în urma susţinerii
Examenului
de
Certificare
a
Competenţelor
Profesionale.
Încă de la înfiinţare, la profilul economic era cea
mai mare concurenţă din liceu şi din zonă. Elevii care
au urmat acest profil îl consideră fascinant. S-ar putea
asemăna cu profilul de „Biologie” unde studiul se
începe de la miracolul microscopic, numit celulă, la
nivelul căreia au loc transformări mai complexe decât în
cel mai mare combinat chimic din lume. La profilul
economic studiul porneşte de la altă celulă„întreprinderea”, celula de bază a economiei. Celulele
vii sunt „ţesute” în organe ale căror funcţii se
armonizează perfect în organismul uman capabil să
producă opere de artă sau arme distrugătoare. Celălalt
tip de „celulă” – întreprinderile – sunt ţesute într-un
sistem economic care dă cele mai diverse produse
pentru satisfacerea nevoilor individuale şi colective din
societate.
Economia întreprinderii este studiată în clasele
a X-a şi a XI-a dezvăluind elevilor structurile intime ale
întreprinderii şi relaţiile dintre acestea, precum şi cu
mediul extern.
Toate transformările interne ale întreprinderii
sunt surprinse în coduri cifrice la disciplina
Contabilitate, pe parcursul a trei ani de studiu (clasele
X-XII).
Contabilitatea a avut la început un caracter
rudimentar. În timp, a crescut rolul ei de cunoaştere a
realităţilor. Noţiunea de contabilitate, în înţelesul ei de
astăzi, nu este echivalentă cu nici una din însemnările
sau urmele scrise folosite de unele triburi indiene, nici
cu tăbliţele de lut ars, nici cu alte însemnări descoperite
în Persia, aceasta constituind etapa evidenţei
rudimentare.
Contabilitatea a început să se contureze în Evul
Mediu odată cu apariţia capitalismului, a extinderii
economiei monetare. Studii superioare de dezvoltare a
atins contabilitatea în unele oraşe mari ale Italiei de
nord – Florenţa, Veneţia – dezvoltarea afacerilor în
secolul al XV-lea
impunând conceperea metodei
veneţiene de organizare a contabilităţii.
În anul 1494 a apărut la Veneţia prima lucrare
de literatură contabilă aparţinând italianului Luca
Paciolo sub titlul „Summa de arithmetica, geometrica,
proportionoi et proportionalita”.

În cartea a IX-a a acestei lucrări, denumită
„Tractatus de computis et scripuris”, se descrie
pentru prima oară partida dublă, care reprezintă şi
astăzi una din trăsăturile definitorii ale contabilităţii.
Începând cu a doua jumătate a secolului al
XIX-lea se remarcă evoluţia contabilităţii româneşti,
mai ales în planul literaturii contabile, care apare cu
un decalaj de aproape trei secole faţă de ţările
Europei Occidentale, deoarece în spaţiul românesc
formele economice capitaliste au apărut cu întârziere,
folosindu-se până în prima parte a secolului al XVIIIlea lucrări de contabilitate ale unor autori străini.
Calitatea produselor şi serviciilor constituie
tot o disciplină pe parcursul a trei ani de studiu
(clasele X-XII).
Sistemul normativ-legislativ după care
funcţionează economia naţională este studiat pe
parcursul a doi ani (clasele X-XI) la disciplina
Elemente de Drept şi Legislaţie Economică.
Poziţia întreprinderii pe piaţă este studiată pe
parcursul a doi ani la disciplina Marketing (clasele
XI-XII).
Constituirea şi utilizarea resurselor financiare
publice sunt studiate la disciplina Finanţe (clasa a XI-a).
La Examenul de Bacalaureat la proba E,
absolvenţii profilului Economic pot opta între
disciplinele Contabilitate şi Economia întreprinderii.
Dintre elevii care au absolvit acest profil,
mulţi au îmbrăţişat forme de învăţământ superior de
specialitate cum ar fi: Boţa Avram Florin- absolvent
al Facultăţii de Ştiinţe Economice – Cluj, actualmente
funcţionar al unei bănci din Cluj; Matei Mirelaadmisă la Facultatea de Ştiinţe Economice –
Timişoara, câştigătoare a unei burse la o Facultate din
Paris, pe care a absolvit-o, şi-a luat apoi masteratul la
Paris şi are posibilităţi de încadrare; Laza Ioanastudentă la Facultatea de Ştiinţe Economice –
Timişoara a obţinut o bursă în Clermont-Ferrand –
Franţa; alţii au urmat învăţământul superior în alte
domenii, cum ar fi: Joca Cristina Maria- absolventă a
Facultăţii de Drept – Cluj, jurist în cadrul Primăriei
Beiuş; Ojică Roxana- absolventă a Facultăţii de
Psihologie, actualmente activând în cadrul Direcţiei
Protecţiei Copilului – Oradea), Balint Ioanaabsolventă a secţiei de calculatoare de la
Universitatea Politehnică din Timişoara, actualmente
încadrată la ALCATEL Timişoara, Driha Ionelaabsolventă a Facultăţii de Ştiinţe economice din Cluj,
în prezent încadrată la BCR Oradea. O parte dintre
absolvenţi s-au încadrat în muncă, în domeniu, după
absolvirea liceului.
„Dragi elevi, dacă îndrăgiţi acest profil,
înscrieţi-vă la el şi veţi deveni colegii noştri mai
mici.”
IONUŢ Haidu, XIID
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