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-Georgiana-Andreea MUŢ a fost influenţată de părinţi
SĂ FACEM CUNOŞTINŢĂ…
în alegerea profilului. Are ca hobby-uri înotul şi muzica.
În rândurile care urmează vom încerca să
-Ionuţ-Răzvan MUŢ doreşte să devină contabil. Îi plac
răspundem la două întrebări:
1. De ce ai ales acest profil? 2. Ce hobby-uri ai?
fotbalul şi matematica.
-Mariana-Elena PAŞCONDEA a ales acest liceu
-Gyönyver BENEDEK a fost influenţată de părinţi în
datorită renumelui şi condiţiilor pe care le oferă. Profilul
alegerea liceului şi a profilului. Îi place muzica şi
pentru care a optat îl consideră de viitor. Are ca hobby-uri
distracţiile cu prietenii.
dansul şi călătoriile.
-Diana-Natalia BOC a ales profilul economic deoarece
-Adelina-Florina PETROIAN a ales acest profil pentru
vrea să devină contabilă. Are ca hobby-uri muzica şi
că îl consideră bun. Are ca hobby-uri sportul, muzica şi
dansul.
cititul.
-Gabriel-Ioan BORHA a ales acest profil deoarece
-Diana PIŢ a ales profilul economic deoarece îl
absolvindu-l speră să ajungă cineva în viaţă. Îi place:
consideră bun, iniţiată fiind de mama ei în tainele
handbalul şi internetul.
meseriei. Are ca hobby-uri internetul, plimbările cu
-Anca-Georgiana BURTIC, optând pentru profilul
prietenele ei, alergările, glumele, fiind o fire veselă..
economic, a aflat că acest liceu este unul dintre cele mai
-Larisa-Georgiana PUŞCĂU a fost influenţată de
bune din Beiuş. Are ca hobby-uri dansul, pictura,
prieteni când a ales profilul. Are ca hobby-uri: muzica,
călătoriile.
pictura şi dansul.
-Iulia-Andreea BURTIC a ales acest liceu datorită
-Paula-Olimpia ŞANDOR este la acest profil datorită
renumelui pe care îl are în Bihor. Îi place să asculte
modelelor din familie. Are ca hobby-uri dansul, muzica şi
muzică, să călătorească, să urmărească emisiunile
sportul.
sportive.
-Tudor-Daniel SELEJANU a fost influenţat de părinţi
-Mariana-Lăcrimioara BURESCU a ales profilul
când şi-a ales profilul. Hobby-ul lui este sportul, în
economic deoarece îşi doreşte să devină economistă, o
general, fotbalul, în special.
meserie de viitor. Hobby-uri: muzica, sportul şi jocurile
-Arnold-Janos SIME a ales acest profil deoarece vrea să
pe calculator.
ajungă contabil. Are ca hobby-uri înotul şi fotbalul.
-Roxana-Larisa CUC a ales acest profil pentru că în
-Judit SZATMARI a ales acest profil deoarece îi place
viitor vrea să-şi ajute părinţii la firmele lor. Îi plac
să lucreze în economie. Hobby-urile ei sunt muzica,
muzica, cititul, dansul, călătoriile.
emisiunile de la televizor şi distracţiile cu prietenii.
-Cosmina-Ioana CODREAN a ales profilul economic
-Florina-Ioana TIRLA şi-a ales acest profil deoarece îl
deoarece vrea să devină manager, iar acest profil îi oferă o
consideră bun. Hobby-urile ei sunt muzica, dansul şi
bază pentru această profesie. Are ca hobby-uri: muzica,
călătoriile.
cititul, călătoriile şi distracţiile cu prietenii.
-Liviu-Ionuţ TIRLA a ales profilul economic la sugestia
-Delia-Codruţa-Florina DUMEA a ales acest liceu
părinţilor. Are ca hobby-uri: fotbalul şi jocurile pe
pentru că este cel mai aranjat, iar profilul economic îl
calculator.
consideră de viitor. Îi place să călătorească şi să asculte
-Anca-Ioana TRIP a ales acest profil deoarece îi place
muzică.
mult contabilitatea şi a auzit de renumele acestui liceu.
-Şerban Alexandru GOILEAN a ales acest profil fiind
Are ca hobby-uri muzica, dansul, călătoriile şi distracţiile
influenţat de prieteni. Hobby-urile lui sunt fotbalul şi
cu prietenii.
muzica.
-Dumitru-Viorel HERMAN a ales profilul economic
-Cristina-Mirela VAIDA a fost influenţată de sora ei în
alegerea profilului. Hobby-urile ei sunt cititul, dansul şi
pentru că vrea să devină poliţist. Hobby-urile lui sunt
istoria.
cititul romanelor de aventuri şi muzica.
-Elisabeta VURA a ales acest profil deoarece consideră
-Marius-Ionuţ ILE a ales acest profil deoarece a fost
că, absolvindu-l, va deveni „cineva în viaţă”. Are ca
influenţat de părinţi. Hobby-urile lui sunt sportul şi
hobby-uri jocurile pe calculator, muzica şi sportul.
istoria.
-Cristian-Adrian VESA a ales acest profil pentru că a
-Cristian-Paul ILLE vrea să devină contabil,
urmat sfatul părinţilor. Hobby-urile lui sunt: fotbalul şi
considerând este o meserie bună. Hobby-ul lui este
cititul.
sportul, în special baschetul.
Cine suntem noi? Viitori specialişti în
activităţi financiare şi comerciale
Unde ne vom desfăşura activitatea? În
birouri sau în spaţii similare, unde mediul
de lucru nu prezintă probleme deosebite.



Ce instrumente/echipamente folosim?
Tehnologia computerizată, programe
speciale de contabilitate, echipament uzual
de birou, ustensile de birotică şi
exprimarea verbală.

Ce calităţi trebuie să avem pentru a
reuşi? Să avem precizie, abilitatea de a
învăţa, putere de concentrare, răbdare şi să
fim persoane de încredere.
Unde ne puteţi contacta? În sala A1.7,
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş.



