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Despre mine
Aţi ales această şcoală sau părinţii v-au determinat să o urmaţi?
Am decis să aleg acest liceu încurajată fiind de părinţii mei şi de prieteni. Un motiv care a cântărit
enorm în luarea deciziei a fost renumele pe care acest liceu şi l-a conturat peste ani.
Cum v-aţi simţit în clasa a IX-a?
Contrar temerilor pe care orice boboc le are la început de drum, am fost primită cu multă căldură
de către colectivul excepţional de profesori şi de către colegi.
În ce mod v-a ajutat să vă dezvoltaţi personalitatea şi cariera alegerea făcută?
Profilul economic al colegiului mi-a schimbat total perspectiva în ceea ce priveşte modul în care
întreprind orice formă de activitate, indiferent de domeniul de specializare ales în cadrul facultăţii.
Cu alte cuvinte, m-a determinat să gândesc într-un mod cât mai propice în ideea dezvoltării unei
afaceri de succes.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră „Familia API”? O puteţi descrie în trei cuvinte - cheie?
Când mă gândesc la anii petrecuţi în marea ,,familie API”, îmi vin în minte o sumedenie de oameni
şi de întâmplări a căror memorie mă va însoţi în drumul meu prin viaţă, dar, dacă ar fi să mă
rezum la trei cuvinte, acestea ar fi: prietenie, performanţă şi respect.
Ce v-a impresionat mai mult?
Un lucru care m-a impresionat la acest liceu încă de la început, a fost numărul mare de clădiri în
care se desfăşurau zilnic orele de teorie şi laboratoarele. Toate acestea se prezentau într-o stare
impecabilă şi erau organizate în aşa fel încât orice elev să se simtă încurajat să înveţe, să inoveze,
să se dezvolte.
Despre colegi
Ce vă amintiţi despre colegii dumneavoastră?
Cei 30 de colegi ar fi, cu siguranţă, unul dintre „amănuntele” pe care nu le voi putea uita
niciodată.
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Aveţi fotografii cu clasa/şcoala unde aţi învăţat?
Aş minţi dacă aş spune că nu am imortalizat o frântură din momentele minunate scurse în aceşti
patru ani.
Cine era liderul clasei? Exista un criteriu anume pentru selectarea acestuia?
Un lider este, în opinie mea o persoană demnă, cu un caracter puternic. În cazul nostru, acest lider
era colega şi prietena mea, Simona Meseşan. A fost aleasă în fruntea clasei prin vot, datorită
caracterului ei persuasiv.
Aţi organizat şi aţi participat la întâlniri cu colegii în afara şcolii?
După cum am mai spus, noi, cei din clasa a XII-a C, eram mai mult decât colegi. Eram prieteni
buni, iar prin aceasta se înţelege că ne plăcea să ne petrecem timpul liber împreună, la un suc, ori
la iarba verde. Atmosfera pozitivă şi interesele comune ne ţineau alături.
Cum vă petreceaţi timpul liber?
În decursul liceului, am cunoscut multe persoane şi am ajuns în şi mai multe locuri. Totuşi, lungile
plimbări prin parcul central şi ieşirile în oraş, alături de colegi, au fost obiceiuri frecvente şi care
m-au făcut mereu să mă simt bine în oraşul meu.
Care a fost cea mai frumoasă întâmplare?
De departe, cea mai frumoasă şi, totodată cea mai emoţionantă amintire este aceea de la
festivitatea de absolvire, când am reuşit să încununez cu succes patru ani de realizări şi bucurii,
reuşind performanţa de a termina ca şefă de promoţie.
Aţi păstrat legătura cu colegii după ce aţi finalizat studiile liceale?
O bună parte dintre noi am optat pentru continuarea studiilor în cadrul uneia dintre facultăţile din
Cluj-Napoca. Când timpul ne permite, ne face o deosebită plăcere să ne revedem şi să depănăm
amintiri din timpul liceului.
Despre profesori
Colectivul de profesori a fost un sprijin esenţial în dezvoltarea mea, ca om. Mi-au insuflat dorinţa
de cunoaştere, lucru pentru care le voi fi mereu recunoscătoare.
Vă amintiţi în mod deosebit de…
Poate cel mai bun exemplu în sprijinul afirmaţiei anterioare a fost domnul diriginte, căruia îi port o
deosebită stimă şi, admiraţie aparte. El m-a îndrumat către facultatea la care sunt studentă acum şi
mi-a deschis, totodată, apetitul pentru matematică.
Cine v-a influenţat, în mod special, viaţa?
Consider ca viaţa mea, de la copilărie şi până acum a fost un şir lung de întâlniri cu persoane care
aduceau câte ceva bun în sufletul meu şi în mintea mea, fiecare cu ce se îndeletnicea.

2

Care era cea mai mare recompensă pe care un profesor putea să o acorde?
De departe cel mai mare premiu pe care mi-l puteam închipui era recunoştinţa, urmată de un
zâmbet cald, părintesc.
Când auziţi cuvântul diriginte, la ce vă gândiţi?
La domnul diriginte, care mi-a călăuzit paşii către reuşită şi m-a ajutat să mă formez ca om. Cum
aş putea să-l uit?
Aţi mai păstrat legătura cu profesorii şi dirigintele după terminarea şcolii?
Deşi dorinţa de a continua studiile m-a determinat să părăsesc oraşul în care m-am născut şi am
copilărit, am profitat de puţinele vacanţe pe care le-am avut pentru a face o vizită şi a aduce un
moment de bucurie celor ce m-au călăuzit.
Şcoala
Multe discipline de învăţământ şi multe manuale…
Întrucât aveam multe materii de specialitate, manualele erau transmise an de an de la o generaţie
la alta. Cu toate astea, erau păstrate cu grijă şi date mai departe într-o stare bună.
Aveaţi o materie preferată?
Deoarece aveam mintea fixată pe ştiinte exacte, matematica a fost mereu prima mea alegere, lucru
ce m-a ajutat enorm la examenul de admitere. Probabil că excelenţa, în sine, e o bornă greu de
atins, însă pot spune că încercam să mă pregătesc temeinic pentru fiecare test în parte, indiferent
de materie.
Notele obţinute de dvs. în timpul liceului au fost foarte bune…
Cunoştinţele acumulate în timpul liceului au atras după sine un lung şir de note bune şi foarte bune.
Acestea m-au propulsat până la final în fruntea listei, terminând cu media 10.
Aţi participat la olimpiade şi alte concursuri şcolare?
Am fost mereu atrasă de ideea de competiţie, dacă nu cu alţii, atunci cu mine însămi. Încercam
mereu să mă depăşesc, să ajung mai sus, să ştiu mai mult, mai bine.Astfel, am participat la diferite
olimpiade şi concursuri şcolare, cel mai important rezultat fiind Premiul I obţinut la Concursul
Naţional de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”.
Puteţi să descrieţi o oră de curs?
Orele de curs începeau mereu cu un gând bun din partea profesorilor. Nu simţeam niciodată
presiunea notelor sau a testelor neanunţate. Se punea mare accent pe partea de exerciţiu, de aceea
tot ce studiam teoretic era urmat de aplicaţii practice pentru fixare. Acest stil a contribuit decesiv
la formarea omului care sunt acum. Orele parcă zburau şi ziua se consuma cu mult timp înainte ca
discursul profesorilor să devină tern, plictisitor.
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Aţi chiulit de la şcoală? Ce făceaţi în timpul acela?
Nu există elev care să nu fi simţit măcar o dată nevoia de a se furişa pe uşa liceului către banca ce
îl aştepta în parc, ori către localul unde mai schimba vreo glumă cu ceilalţi colegi. Totuşi, nu am
făcut niciodată un obicei din aceasta „activitate”, însă scăpările sporadice au rămas şi ele bine
întipărite în capitolul ce cuprinde viaţa mea de licean.
Care erau motivele pe care le invocaţi atunci când nu vă pregăteaţi pentru orele de curs
sau când absentaţi?
Nu simţeam nevoia unei scuze, deoarece nu ajungeam în situaţia de a nu îndeplini cerinţele ce se
impuneau la diverse ore de curs ori laborator. Volumul de muncă nu era unul absurd, ci exact atât
cât e necesar unui elev să rămână în contact cu ceea ce studiază la clasă. Profesorii aveau acest
har, de a ne convinge - fără prea mulă trudă - că temele nu sunt un rău necesar, ci mai degrabă
un mod de a performa, de a deveni tot mai bun.
Diverse
Cum vă petreceaţi timpul liber?
În timpul liber, îmi plăcea să ies cu prietenii la suc, să alerg ori să mă plimb prin parcul central, să
fac fotografii şi să citesc noutăţi din lumea hi-tech.
Ce făceaţi în pauze?
Uneori, pauza era prea scurtă pentru a te relaxa suficient, dar mereu apucai să schimbi două-trei
vorbe cu un coleg sau altul, ori să iei o gustare pentru un plus de energie. Dacă vremea ne
permitea, aveam - aproape toţi colegii - obiceiul de a ieşi puţin la soare şi la aer curat.
Cum a fost la Balul bobocilor, la Balul majoratului, la Banchet?
Iată trei repere temporale ce definesc drumul unui licean: începutul timid – marcat de Balul
Bobocilor, trecerea la maturitate –Balul majoratului şi finalul „glorios” - Banchetul.
Ce ne puteţi spune despre colaborarea dvs. la Revista de Matematică şi Informatică a Colegiului,
„MI API”- Revista celor cu minţi…?
Mândria de a face parte din marea ,,familie API” mă împingea să cumpăr această revistă.
Principalele subiecte abordate erau din domeniul matematicii. Fiind pasionată de această materie,
am contribuit şi eu cu un articol la revistă, articol pe care colegii l-au găsit foarte interesant.
Organizaţi discoteci, excursii, drumeţii? Unde se organizau acestea?
Distracţia era ceva omniprezent în cadrul clasei noastre. Ieşeam aproape toţi colegii în timpul
weekend-urilor, în diverse excursii şi drumeţii pe dealurile din apropierea oraşului. Cu ocazia
diverselor aniversări sau, când pur şi simplu, statul în casă devenea o povară imposibil de suportat,
ne pricepeam să petrecem aşa cum se cuvine. Este de înţeles că nu voi intra în amănunte .
Aţi fost îndrăgostită în timpul liceului…
Am fost şi îndrăgostită, sentiment care mi-a completat până la urmă, experienţa de liceu. Una peste
alta, amintirea lui, a colegilor, a profesorilor şi a liceului sunt zâmbete care vor trece testul
timpului.
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Pe scurt
Învăţătura este pentru mine: „Forţa care, în momentele de ezitare şi de necunoaştere, plăsmuieşte
zei, iar, în momentele de platitudine, îi dărâmă”.
Talentul şi pasiunea sunt pentru mine: „Motor al evoluţiei.”
Motivaţia învăţării este: „Frica de plafonare.”
Să ne imaginăm că suntem în anul 2025. Cum crezi vă vei fi? Fericită. Atât!
Ce nu ai învăţat în şcoală, dar ai fi dorit? Ştiinţa de a fi obiectiv.
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