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Testimoniale 

 

Culea Lavinia Cristina, profesor 

                 “  Activitatea “Fii pregatit pentru cariera” a insemnat pentru elevii mei  un 

prilej  de a-si clarifica ce obiective au pentru viitor, dar  si ocazia de a se cunoaste mai 

bine, de a-si descoperi limitele si de a-si explora abilitatile intr-un cadru informal si  

relaxat. Cu totii am invatat foarte multe lucruri care le vom folosi in viata de zi cu zi, iar 

intalnirea cu Stefan Ciobotaru a lasat o amprenta foarte puternica asupra parerilor si 

viziunii mele si a elevilor asupra vietii. Elevii au avut ocazia de a lucra si a primi sfaturi 

de la unul dintre cei mai buni profesionisti care  a reusit in cariera.”  

 

Constantin Mihaela, XI C 

         “Ultima intalnire de la Junior Achievement m-a incantat ,deoarece am primit 

ponturi bune despre cariera si am fost sfatuiti intr-un mod inedit. Ceea ce vreau sa spun 

este ca nimeni nu ne-a dat directii atat de clare,dar care totusi presupun  mai degraba 

cunoasterea de sine  si nu neaparat concentrarea pe o cariera care in timp poate aparea ca 

fiind nepotrivita caracterului nostru. In alta ordine de idei, nu cred ca o persoana care a 

participat la aceea sedinta nu a plecat cu o noua viziune asupra viitorului si implicit a 

carierei, asa ca am fi incantati daca domnul Stefan Cristi Ciobotaru ne-ar onora cu o alta 

prelegere, unde sper ca vom demonstra ca acele frumoase cuvinte despre cum ar trebui sa 

abordam viitorul au fost ascultate si apreciate. “ 

 

 

Paraschiv Simona, XI B 

               ”Intalnirea cu domnul Stefan Cristian mi s-a parut foarte interesanta si 

educativa.Sper sa se mai tina si semestrul acesta intalnirea, cel mai mult mi-a placut ca 

ne-a invatat sa imbinam cariera cu viata personala. Sper ca data viitoare sa aiba mai mult 

timp. “ 

 

Antonia Flueras, XI C 

                 “Activitatea cu voluntarul J.A. mi s-a parut foarte interesanta si utila, iar in 

urma acesteia am invatat cum sa-mi planific si organizez lucrurile in viata astfel incat sa-

mi pot implini orice scop. As mai dori astfel de activitati pentru ca au fost de asemenea 

educative, iar voluntarul a fost o prezenta foarte placuta si s-a ridicat peste limita 

asteptarilor.” 

 



Mihaela Sfetcu , XI C 

         “Nume voluntar JA : Stefan Cristi Ciobotaru 

Eu consider ca intalnirea din decembrie a fost una benefica pentru viitorul meu dar si al 

colegilor mei.Am invatat multe lucruri importante atat pentru cariera noastra cat si pentru 

noi ca persoana.Eu as dori ca in viitor sa mai existe astfel de intalniri. “ 

 

 

 

Purice Diana ,XI B 

           “Opinia mea despre activitatea cu d-nul STEFAN CRISTI CIOBOTARU este ca 

aceasta a fost una benefica. Am aceasta parere deoarece acesta a reusitsa ma faca sa ma 

gandesc mai mult la viitorul pe care mi-l doresc si la metodele prin care sa pot reusi ce 

imi doresc. Cred ca acest lucru s-a datorat felului in care d-nul CIOBOTARU ni  s-a 

adresat. Tonul acestuia a fost atat prietenos cat si plin de convingere in ceea ce ne 

explica.” 

 

                                                                                         

Paduraru Roxana Mihaela, XI C 

           “Fiind unul dintre participantii la activitatea cu voluntarul de la J.A. pot spune ca 

discutia a fost neasteptat de interesanta si chiar mi-ar placea sa avem ocazia sa reluam 

aceasta tema sau asemenea ei. Consider ca tema a fost foarte bine aleasa, dar si subiectele 

care au pornit de la aceasta., ele fiind de asemenea explicate logic si clar, care cu 

siguranta au ajutat. 

        Cum spuneam anterior, mi-ar placea sa mai avem o astfel de intâlnire cu 

voluntarul STEFAN CRISTI CIOBOTARU si sper sa avem aceasta posibilitate.” 

 

 

Alexandra Gagiu, XI C 

         “ Consider ca activitatea la care am participat are o mare importanta pentru noi 

tinerii, deoarece am invatat cat de important este sa fii calculat, sa stii sa-ti gestionezi 

banii si sa ai un plan bine stabilit pentru viitor. Intrucat suntem inca in perioada 

adolescentei, banii pe care ii detinem se limiteaza la alocatia lunara si in unele cazuri si la 

banii oferiti de parinti. Bugetul nostru este unul limitat si trebuie sa tinem cont inca de la 

inceputul lunii de cheltuielile pe care le avem. De exemplu: abonamentele la metrou si 

RATB. Deasemenea exista si cheltuieli neprevazute, de aceea este bine ca in fiecare luna 

sa pastram o suma de bani.  

        Imi doresc  sa-l mai intalnesc pe d-nul Stefan Cristi Ciobotaru , deoarece dansul a 

reusit sa ne transmita multe informatii utile de care o sa tinem  cont si care ne vor ajuta pe 

tot parcursul vietii.”     

 

 

 

                                                                                                

 

 

 


