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Testimoniale 

 

Culea Lavinia Cristina, profesor 

                         “D-na Dinu Ioana a dovedit rabdare si tact pedagogic in parcurgerea 

fiecarei etape a activitatii “Carduri si modalitati moderne de plata”. A adus in fata 

elevilor informatii precise cu trimitere la exemple concrete, utile in viata de zi cu zi , 

facilitand intelegerea problematicii. Dialogul cu copiii a fost permanent, determinandu-i 

sa-si exprime propriile opinii despre tema abordata.Pot spune ca activitatea a fost o 

experienta placută pentru mine si elevi si dorim sa colaboram in continuare .” 

Andrei Puiu, clasa a X-a C 

                    “In opinia mea activitatea desfasurata de voluntara Dinu Ioana Raveca a fost 

utila deoarece am aflat mai multe informatii despre sistemul bancar,nedumeririle care 

le aveam legate de acest subiect au fost lamurite,iar comunicarea dintre mine si volutar a 

fost peste nivelul asteptarilor mele. 

As dori,daca este posibil, sa se mai organizeze o activitate de acest tip.” 

 

Puiu Anton, clasa a X-a C 

                    “Pe mine m-a ajutat sa inteleg mai bine cum functioneaza un card de debit , 

dobanzile cardului de credit , sistemul bancar si multe informatii despre un depozit. Am 

fost foarte multumit de doamna DINU IOANA RAVECA deoarece a comunicat foarte 

deschis . As mai dori sa mai planificam inca o intalnire de genul. “ 

 

 

Barbu Mihai Gabriel, clasa a X-a C 

 

                  “Cursul petrecut a fost foarte frumos si folositor de asemenea.A fost placut si 

as vrea sa facem acest curs mai des.” 

 

 

Zica Andrei, cls.a X-a C 

                  “ Activitatea petrecuta in ultimele luni mi-a schimbat planurile mele pe viitor, 

in sensul bun, deoarece stiu ce voi face pe viitor.” 



               

 

Pascariu Cosmin,  clasa a X-a C 

                “Dna.DINU IOANA RAVECA m-a lamurit in legatura cu   nelamuririle pe 

care le aveam in legatura cu aceasta tema si as fi onorat daca am mai avea o 

intalnire cu dansa.” 

 

 

Bancianu Daniel ,  clasa a X-a C 

                            “Activitatea de la Junior Achievement ma ajutat foarte mult, deoarece 

sfaturile pe care doamna DINU IOANA RAVECA mi le-a dat m-au invatat sa-mi 

economisesc bani si sa pun pe primul plan necesitatile mele. As mai dori o alta 

activitate, sa pot invata mai multe lucruri care imi pot fi utile pe viitor.” 

 

Chiran George ,clasa a X-a C 

 

           “Consider ca activitatea "Junior Achievement" m-a ajutat foarte mult. 

Doamna DINU IOANA RAVECA ne-a raspuns la foarte multe intrebari despre cardurile 

de credit, ne-a  ajutata sa imi calculez veniturile lunar si as dori ca aceasta activitate sa se 

repete.Multumesc frumos.” 

 

Ghita Stefania, clasa aX a C 

 

    “Consider ca activitatea cu voluntarul de la Junior Achievement mi-a fost de ajutor in 

foarte multe privinte. Doamna DINU IOANA RAVECA m-a ajutat sa imi gasesc un 

raspuns la toate intrebarile in legatura cu cardurile de credit, m-a convins sa am mai 

multa grija cu banii si sa imi calculez in fiecare luna veniturile mele. M-a invatat sa imi 

folosesc banii pe lucruri folositoare care ma pot ajuta pe parcursul vietii.  

    Mi-as mai dori astfel de activitatii cu un alt voluntar pentru a ne invata lucruri noi.” 

 

                  

 

 

 

 

 


