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ESEU MOTIVAȚIONAL 

„Lumea este condusă de numere” (Pitagora) 

 

Mă numesc __________ și am absolvit Liceul ________, profilul matematică-informatică, din orașul 

________, județul ________, sesiunea iunie-iulie 2019. 

 

Proaspăt absolventă de liceu și dornică de a-mi continua studiile într-un domeniu care m-a atras încă 

de mica, site-ul oficial al Academiei de Studii Economice București, prin oferta sa educațională mi-a 

fost de un real ajutor pentru a-mi contura și definitiva alegerea pasului următor în viață, iar lungile 

discuții purtate cu părinții care dintotdeauna m-au sprijinit și m-au îndrumat, respectându-mi alegerile, 

toate acestea m-au determinat să aleg incontestabil Facultatea de  Contabilitate și Informatică de 

Gestiune.  

 

Consider că am o inclinație naturală pentru cifre, că sunt o fiinta super ordonată și tipicară, îmi place 

munca la birou și îmi doresc o meserie care să îmi asigure un trai peste medie; iată de ce am decis să 

aleg această facultate care va fi, cu siguranță, rampa mea de lansare în viață, cea care îmi va face 

posibilă practicarea unei meserii dragi și aproape sufletului meu, aceea de contabil. 

 

Da, este o meserie care te obligă încontinuu să înveți ceva nou, ceea ce, din punctul meu de vedere este 

foarte benefic, înlăturând astfel plafonarea de care această meserie este adeseori acuzată. Dar nu va 

trebui să înveți lucruri de bază noi, ci doar să îți împrospătezi cunoștințele și să le updatezi la noile 

reglementări. 

 

În zilele noastre, tehnologia a luat o mare amploare în toate domeniile, iar un contabil bun va fi acela 

care va face conexiuni, va oferi soluții pentru un top management, fapt ce poate fi concretizat atât prin 

completarea studiilor printr-un master în domeniu, cât și prin participarea la un stagiu oferit în cadrul 

facultății, pentru a acumula experiență, acesta fiind un real avantaj în momentul integrării pe piața 

muncii. 

 

În acest sens, în cei patru ani de liceu am participat la diverse activități de voluntariat, la schimburi de 

experiență realizate cu licee din Franța și am fost într-o tabără de limba engleză în Olanda, deoarece 

cunoașterea unei limbi străine la un nivel peste medie reprezintă un atu, indiferent de domeniul ales.  

 

În consecință, cunoștințele și experiența frumoasă pe care le-am acumulat în situațiile menționate mai 

sus mă fac să îmi doresc să le continuu și pe parcursul studiilor universitare, prin implicarea  și prin 

participarea în  diverse activități de voluntariat, concursuri, schimburi de experiență cu alte instituții 

educaționale și nu numai. 

 

Un bagaj solid de cunostințe, informația actualizată și maleabilitate, acestea sunt, după părerea mea, 

principiile cu care oricine poate face față azi societății noastre aflate într-o continuă schimbare. 
 

                     Data,                                                                                            Semnătura,  


