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ESEU MOTIVAȚIONAL 

 

Mă numesc ________ și am absolvit Liceul _______, profilul matematică-informatică, oraș 

______, județ _______, sesiunea iunie-iulie 2019. 

 

Ne place sau nu, ne dorim sau nu, lumea de azi este guvernată de cifre, totul se măsoară în cifre, 

ajungem, de foarte multe ori chiar să și vorbim în cifre. Viața noastră însăși este măsurată tot în 

cifre: atâtea ore de muncă, atâtea pentru odihnă, atâtea minute pentru masă, pentru studiu și tot 

așa. Prin urmare, de aici nevoia imperativă de a avea cunoștințe, fie ele și minimale, în acest 

domeniu, în această lume a cifrelor, iar dacă cumva ai reale priceperi, poți afirma că stăpânești, 

oarecum, lumea. Căci cifrele nu mint niciodata sau, cum spunea Pitagora, ”Lumea este condusă de 

numere”. De aici și binecunoscuta analogie dintre cifre și bani, având ca rezultat replica ”Timpul 

înseamnă bani.”  

Plecând de la aceste premise, consider că una dintre meseriile cele mai binevenite, necesare și 

căutate din ziua de azi este cea de contabil, iar site-ul oficial al Academiei de Studii Economice 

București, prin oferta sa educațională de la Facultatea de  Contabilitate și Informatică de 

Gestiune este, desigur, cea mai potrivită pentru cineva care îsi dorește să cunoască în detaliu 

secretele acestei meserii.  

 

Trebuie să menționez faptul că am deprins această pasiune de a gândi în cifre de la bunica mea 

care, la rândul ei, a terminat aceeași facultate și, deși anii au trecut, pasiunea îi este mereu vie, 

lucru care mă motivează, mă inspiră și totodată m-a convins fără echivoc să urmez această cale.  

 

Consider că un bun contabil, ancorat în realitatea zilelor noastre trebuie să facă dovada unor 

cunoștințe solide atât în domeniu, cât și pluri și interdisciplinar; acesta va fi întotdeauna la curent 

cu ultimele soft-uri necesare profesiei și nu numai, deci și un bun cunoscător al tehnologiei 

informaționale, va trebui să dea dovadă de foarte multă ingenuozitate și inventivitate, se va 

informa regulat asupra noilor reglementări legislative, iar toate acestea laolaltă formează 

argumente solide pentru a contracara eticheta pe care mulți o pun acestei meserii, acuzând-o de 

monotonie.  

Urmând cursurile acestei facultăți, sunt convins că voi avea ocazia de a învăța de la profesionişti, 

de a participa la ore de curs susținute de către profesori pasionați, iar ulterior celor trei ani de 

facultate consider oportună aprofundarea studiilor printr-un master în domeniu. Și nu în ultimul 

rând, cred că practica făcută în programele de tip internship este procesul ce stă la baza formării 

deprinderilor necesare la momentul angajării. 

Încă din anii de liceu am participat la diverse activități de voluntariat și la schimburi de experiență 

realizate cu licee din Franța și Croația din cadrul proiectelor Erasmus⁺. 

 

Sunt sigur că experiențele avute în această perioadă îmi vor fi de folos și mai departe, căci uneori 

nu este suficientă doar știința de carte punctual, educația interdisciplinară este, poate, primordială, 

iar participarea la cât mai multe activități care să vizeze domenii variate fac anii de studenție mult 

mai valoroși, dar și mult mai frumoși. 

 

                              Data,                                                                                            Semnătura, 

 


