
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POPLĂCEAN GABRIELA RALUCA 

Motivul pentru care am ales să 

urmez C.N.P. „Andrei Șaguna” 

Sibiu este atracția pe care o am față 

de copii. 

POPA CRISTIANA 

Am ales să vin la C.N.P. „Andrei 

Șaguna” Sibiu pentru diversitatea 

materiilor studiate și dezvoltarea 

mea personală. 

PETROȘAN ANA 

Eu am venit la C.N.P. „Andrei 

Șaguna” Sibiu, deoarece am o 

atracție specială față de acest liceu și 

față de copii. 

PAUL ANA-MARIA 

Am ales acest liceu datorită orelor 

de practică cât și a experiențelor de 

neuitat. 

RADU SABINA IOANA 

Cel mai important motiv pentru 

care am ales acest liceu este pentru 

ca vreau să cunosc mai departe arta 

copiilor. 

SOBOLU SABRINA IOANA 

Am ales acest liceu deoarece vreau 

să duc mai departe tradiția familiei 

și să îndrum copiii în drumul lor. 

PANDREA PATRICIA CRISTIANA 

De când eram mică visam să devin 

învățătoare, ceea ce m-a motivat să 

intru la acest liceu. 

PANAINTE IULIA 

Am decis să vin la C.N.P. „Andrei 

Șaguna” Sibiu deoarece eu consider 

că mi se potrivește și  îmi doresc să 

continui în învățământ. 

TOCĂNEL IOANA CRISTIANA 

Am ales acest liceu deoarece mă 

atrage mult profilul și îmi place să îi 

învăț pe ceilalți la rândul meu și să îi 

ajut. 

MORARIU ANAMARIA 

Motivul pentru care am ales acest 

liceu este datorită faptului că îmi voi 

forma un limbaj bogat și totodată 

îmi voi dezvolta gândirea. 

 

OPREAN ANA 

Am ales acest liceu datorită 

oportunităților pe care mi le 

oferă,dar și datorită pasiunilor mele 

pentru muzică și desen. 

 

NEGRILĂ MIHAELA ADINA 

Am ales C.N.P. „Andrei Șaguna” 

Sibiu deoarece îmi oferă multe 

oportunități după terminarea 

acestuia. 

 

MIRCEA ANDREEA 

Eu am venit la C.N.P. „Andrei 

Șaguna” Sibiu deoarece am auzit 

multe povești frumose care s-au 

adeverit. 

 

MUNTEAN ALESIA ELENA 

Motivația care m-a făcut să vin la 

C.N.P. „Andrei Șaguna” Sibiu a fost 

pentru a oferi o schimbare în 

educația copiilor. Și iubesc copiii. 

MUNTEAN MARIA ȘTEFANIA 

Motivul pentru am venit la C.N.P. 

„Andrei Șaguna” Sibiu este datorită 

plăcerii pe care o am atunci când 

stau cu cei mici. 

MÂNDREAN MARIA DANIELA 

Am ales acest liceu deoarece îmi 

doresc să lucrez în învățământ. 

 

MAȘCA ROXANA MARIA 

Am ales acest liceu deoarece îmi 

plac foarte mult copiii, iar la finalul 

liceului poți lucra în învățământ. 

 

 

 

MANTA ANCA IOANA 

Motivul pentru care am venit la 

C.N.P. „Andrei Șaguna” Sibiu este 

de a-mi împlini visul de a deveni 

educatoare. 

IRIMIA DIANA IOANA 
Alegerea mea în funcție de liceu este 

bazată pe opțiunile pe care le ai dupa ce 

termini clasa a XII- a, mai exact faptul că 

poți să te angajezi într-un loc de muncă 

interactiv, în care contribui la dezvoltarea 

unei țari educate. 

GÎRBOVEAN GEORGIANA 

MARIA 

Am venit la C.N.P. „Andrei 

Șaguna” Sibiu pentru că îmi doresc 

să fiu cadru didactic. 

GÎNDILĂ CASIANA ELENA 
Am ales acest liceu deoarece îmi 

oferă oportunitatea de a aprofunda 

materii precum psihologia și 

pedagogia. 

FOLEA SEBASTIAN PATRIK 

Am ales C.N.P. „Andrei Șaguna” 

Sibiu deoarece îmi place să îi învăț 

pe alții. 

 

 

 

FARCAȘ OCTAVIAN ALEXANDRU 

Am venit la C.N.P. „Andrei 

Șaguna” Sibiu deoarece mulți 

membrii din familie sunt cadre 

didactice. 

 

DRAGOMIR MIHAELA ANDREEA 

Eu am venit la C.N.P. „Andrei 

Șaguna” Sibiu deoarece îmi doresc 

foarte mult să devin cadru didactic. 

DORDEA DARIA CLAUDIA 

Eu personal am ales acest liceu, 

deoarece vreau să devin educatoare. 

Consider că acest liceu îți poate oferi 

multe oportunități. 

DOBRILĂ DENISA-MARIA 
Am ales acest liceu pentru că îmi 

oferă posibilitatea să îmbin 

cunoștințele cu jocul și spiritul 

copilăresc. 

CUC DARIA 

Mi-am dorit să-mi împlinesc visul de 

a forma și a dirija alți copii în viață, 

în calitate de dascăl. 

CÎRȚOROȘAN DARIA ȘTEFANIA 

Ceea ce m-a făcut să aleg acest liceu 

este faptul că aici îmi împilnesc 

dorința de a deveni cadru didactic.  

 
 

CINEZAN ȘTEFANIA CRISTIANA 

Am ales acest profil deoarece mereu 

mi-a plăcut să stau, să mă joc și să îi 

ajut pe cei mici.  

BRATU ANDREEA PARASCHIVA 

Am venit laC.N.P. ,,Andrei Șaguna” 

Sibiu pentru experiențe inedite și 

pentru materiile pe care la alte 

profile nu le faci. 

 
 

DE CE AM ALES CNPAȘS? 

MOTIVAȚIA NOASTRĂ 

 

DIRIGINTE:  

Prof. Dr. Misachevici Adriana 


