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Numele meu este Anamaria Pavel, sunt născută în 1999 și locuiesc în Pitești.
Am absolvit Liceul Teoretic “Ion Barbu” din Pitești, profilul “Matematică-Informatică”.
Pot spune ca acest profil m-a ajutat în alegerea specializării de la facultate si m-a făcut să- mi
doresc cariera de inginer.
PASIUNEA MEA
Pasiunea mea pentru desen am deprins-o de la bunica mea, ea fiind Pictor și grafician și ma încurajat să particip la diverse concursuri de desen și de pictură. Pasiunea mea pentru mașini
și pentru desen nu a apărut în timp, pot spune că m-am născut cu ea. Aceasta s-a amplificat în
timp ce creșteam. In prezent, pasiunea mea a devenit ș un mic “business”. Acesta constă în
repararea mașinilor avariate, modificarea aspectului sau modificarea calităților motorului,
pentru a crește puterea acestuia.
LICEUL
Pe toată durata liceului, am participat la diverse concursuri de fizică. Liceul nefiind unul
cu profil tehnologic, nu am făcut practică, acest lucru fiind un dezavantaj în fața celor cu profil
tehnologic. Profesorii pe care i-am avut pe perioada celor 4 ani de liceu au contribuit la evoluția
mea m-au încurajat și m-au ajutat să iau una dintre cele mai mari decizii din viața mea. Ei m-au
pregătit în acel domeniu și mi-au explicat când nu am înțeles ceva. Materiile pe care le-am
studiat în timpul liceului m-au ajutat foarte mult pe perioada aceea.
FACULTATEA
După patru ani în care am învățat, a venit perioada bacalaureatului, momentul în care m-am
maturizat și am devenit mai responsabilă. Am reușit să-mi îndeplinesc visul și să intru la
Facultatea de Mecanică și Tehnologie, la TCM, prin muncă și seriozitate.
Consider că am făcut cea mai potrivită alegere. Astfel, voi reuși să-mi construiesc cariera
la care am visat, una de succes.
Este important să știi ceea ce-ți dorești în viață, să te cunoști pe tine și să-ți setezi
obiectivele și scopurile pe care vrei să le îndeplinești.
CONCLUZII???
Ceea ce m-a ambiționat să ajung până aici este pasiunea mea pentru frumos, pentru
mașini. La aceasta, au contribuit cei mai importanți oameni din viața mea: părinții, bunica și
logodnicul meu, care mereu m-au susținut și mi-au fost aproape.
Un rol important în luarea deciziei de a deveni inginer l-a avut și liceul și profesorii care
m-au ajutat să înțeleg disciplinele de bază ale ingineriei.
“Un om este înfrânt nu când eșuează, ci când renunță.”
R. Nixon

