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Mă numesc George Alin Bazga și sunt student în anul II la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 

Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, din cadrul Universității din Pitești și am absolvit Liceul 

Ștefan Diaconescu din Potcoava, profilul Științe ale Naturii. 

Școala este libertatea de a merge ajutat și îndrumat într-un viitor mai bun, mai prosper și plin de 

succes pentru viitoarele generații, și în același timp, pentru viitorul țării tale și a întregii omeniri. 

Școala cu toate lucrurile plăcute, dar uneori mai puțin plăcute, prin toate materiile sale grele și 

uneori fără de înțeles, m-a ajutat, pentru ca într-un anumit moment mai greu din viața mea, am putut să-l 

depășesc ușor, folosind cunoștințele acumulate. 

Adevăratele abilitați pe care mi le-am însușit în școală sunt capacitățile de ai respecta pe cei care mă 

înconjoară, de a înțelege cum este construită societatea și conștiința oamenilor care trăiesc în ea.  

Școala, este locul in care mi-am petrecut cei mai frumoși ani, am avut parte de diferite experiențe 

frumoase și totodată am învățat foarte multe lucruri.  

Despre Universitatea din Pitești am aflat prin intermediul cadrelor didactice și cu ajutorul 

activităților desfășurate în timpul programului „Școala altfel", care m-au ajutat să îmi îndrept atenția asupra 

unui program de studii potrivit pentru mine.  

Participând la diferite ediții ale Târgului de Facultăți și accesând site-ul Universității, am constatat 

că Facultatea de Mecanică și Tehnologie este cea mai potrivită pentru interesele mele.  

Am dezvoltat o pasiune, atât pentru Mecanică cât și pentru mașini, bazată pe dorința de a înțelege 

cum funcționează acestea.  

Cred că această instituție de învățământ îmi poate oferi posibilitatea de a mă perfecționa și de a 

acumula informațiile și experiența necesare formării unei cariere de succes în acest domeniu.  

Îmi doresc ca după absolvirea acestei facultăți, să activez în domeniul cercetării, în cadrul unei 

instituții și să contribui la evoluția ei. De asemenea, pe parcursul studiilor, am intenția de a avea un job, 

prin care să îmi fundamentez cunoștințele teoretice, pentru că, pe acest lucru se bazează o meserie de 

succes. 

Consider că Facultatea de Mecanică și Tehnologie va avea un rol decisiv în formarea mea 

profesională și dezvoltarea mea ca individ apartenent al societății. 

In concluzie, pentru a avea succes în plan profesional cât și personal, trebuie să existe un scop bine 

definit la care să aspiram, trebuie să existe un plan clar pentru atingerea scopurilor propuse, ele ajutându-ne 

să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. 


