
Lazariste de nota 10
Colege de clasa, Iulia Muntean si Ştefania Ramona Barburiceanu nu s-au gandit niciodata ca vor deveni
mandria Sibiului. Ele sunt singurele din judet care au reusit sa obtina media generala zece la Bacalaureat.
in vreme ce alti absolventi de liceu au picat examenul maturitatii si dau vina pe orice si pe oricine pentru
esecul lor, lazaristele vorbesc cu respect despre scoala, parinti, profesori si Dumnezeu. Sfioase, fetele
spun ca rezultatul lor la Bacalaureat nu a venit peste noapte. invatand constant si stiind tot timpul ce iti
doresti de la viata, doar asa si-au vazut visul implinit. Iar de acum, alte vise se tes pentru ele. Iulia vrea sa
devina medic si va urma Facultatea de Medicina din Sibiu, unde va avea examen de admitere in 23 iulie,
iar Ştefania, fiind olimpica la Matematica, va intra fara examen la Politehnica, in Cluj. 
  
  Colege de 10
  
  Cele doua fete care au obtinut media generala zece la Bac in Sibiu spun ca visul lor este sa profeseze in
tara. Iulia Muntean si Ştefania Ramona Barburiceanu sunt singurele eleve din judetul nostru care au
reusit sa obtina media zece la Bacalaureat. Cele doua sunt colege de clasa la Colegiul National "Gheorghe
Lazar " , la profilul Ştiinte ale Naturii. "Nu ma asteptam la media 10. Cel putin la Romana nu ma
asteptam, clar, iar la Matematica m-am asteptat. Dupa barem, credeam ca voi lua zece, dar nu eram sigura
deoarece am rezolvat un exercitiu in alta metoda si nu stiam daca il puncteaza cu suta la suta. Dar se pare
ca si aici am primit ajutor divin. La Biologie - Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie, aici,
dupa barem, am stiut ca o sa iau zece. Vreau sa dau si la Medicina si de aceea aici stiam ", a spus Iulia
Muntean.
  
  Ştefania Ramona Barburiceanu este obisnuita cu succesul. Lazarista este olimpica nationala si urmeaza
sa fie admisa la facultate in urma rezultatelor obtinute la Matematica. "Voi merge la Cluj, la Politehnica,
pentru ca imi plac foarte mult Matematica, Fizica si cred ca mi s-ar potrivi ", spune Ştefania Ramona
Barburiceanu.
  
  Media zece la Bacalaureat este doar un motiv de mandrie pentru cele doua colege de clasa. Cum Iulia va
trebui sa dea examen pentru a intra la Medicina, iar Ştefania va intra la facultate ca olimpica, media de la
Bacalaureat nu va conta pentru ele. "E o ironie ca am luat zece la Bacalaureat si mie nici macar nu imi
trebuie nota de la Bac pentru admiterea la facultate decat pentru un eventual baraj. Media aceasta este
multumirea mea, dar este si o multumire adresata lui Dumnezeu. Eu sunt sigura ca fara ajutorul Lui nu as
fi reusit asta si sunt sigura ca sunt foarte multi elevi mult mai buni ca mine, dar poate doar pentru ca ei au
gresit din neatentie, iar eu nu, nu este meritul meu. Aici cred ca se pune toata problema, in a gresi din
neatentie. De invatat sunt sigura ca au invatat multi, cel putin din liceul acesta, eu sunt sigura ", a spus
Iulia Muntean. 
  
  Promotia Lazarului, una de exceptie
  
  Directorul Colegiului National "Gheorghe Lazar ", Gabriel Octavian Negrea, spune ca generatia de anul
acesta de la liceul pe care il conduce a fost una foarte buna.
  
  "As spune ca rezultatele in general anul acesta au fost foarte bune la Colegiul National «Gheorghe
Lazar». Este o promotie foarte buna. Rezultatele copiilor li se datoreaza in mare parte, dar s-a si lucrat
foarte mult cu ei. Anul acesta am depus eforturi suplimentare fata de ceilalti ani pentru pregatirea
examenului de Bac. S-a lucrat in plus fata de ore, s-a lucrat cu copiii care au reprezentat cazuri mai
delicate si rezultatele in general cred ca dovedesc acest lucru. in ceea ce le priveste pe cele doua eleve,
evident ca este un rezultat foarte frumos de care ne bucuram foarte mult si de care suntem foarte mandri.
Am vazut ca sunt doar doua medii zece pe tot municipiul Bucuresti si noi in scoala aceasta avem doua
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medii zece. Pentru noi este o mandrie. Suntem mandri de copiii nostri, suntem mandri ca reusesc sa
obtina un astfel de rezultat si confirma la sfarsitul celor patru ani munca pe care au depus-o timp de patru
ani ", afirma Gabriel Octavian Negrea.
  
  Bacul, un examen usor
  
  Iulia Muntean este de parere ca notele obtinute de ea la examenul de Bacalaureat se datoreaza faptului
ca s-a pregatit constant, si nu doar pe ultima suta de metri. "Cand am inceput probele de bacalaureat nu
eram multumita de cat am stat sa invat, dar tinand cont de rezultate, poate ca a fost de ajuns. La romana,
am invatat pe tot parcursul anilor. Operele le-am citit in cei patru ani de liceu, altfel ar fi fost foarte greu
sa acumulez toata informatia de care aveam nevoie doar in clasa a XII-a. La matematica, in clasa a XII-a
am pus din nou bazele, acolo ele au fost puse pe parcursul anilor, iar la biologie, in clasa a XI s-a predat
anatomia si fiziologia umana, iar acum, in clasa a XII-a, am reluat-o in mod special pentru admiterea la
facultate ", precizeaza lazarista de nota 10.
  
  intr-o vreme in care toata lumea viseaza sa plece peste hotare, Iulia Muntean vrea sa fie medic in
Romania. "Vreau sa profesez in tara, dar niciodata nu spun niciodata. Nu stiu ce imi rezerva viitorul. Nu
stiu cum o sa fiu calauzita. Acum stiu ca vreau sa raman in tara ", spune tanara, care are ca pasiuni
sportul, in special voleiul si inotul, dar si invatatul, pentru ca i-a oferit mereu satisfactii. 
  
  Iulia si Ştefania spun ca subiectele nu au fost deloc grele, insa necesitau o mai mare atentie, iar
examenul de bacalaureat ar fi trebuit sa li se para tuturor important si sa se fi pregatit foarte bine pentru
el. "Mi s-a parut destul de usor, intrucat am invatat, am fost pregatita si sper ca parintii mei sunt mandri
de mine. Ma asteptam sa iau note mari pentru ca mi-am dat seama ca am stiut, dar chiar zece nu ma
asteptam. M-am pregatit constant, nu doar in clasa a XII-a si cred ca s-a vazut rezultatul. Am avut timp
anul acesta si de distractie, am avut timp de toate. Poate multi nu s-au pregatit suficient, poate nu au
considerat acest examen ca fiind important si de aceea au picat. Eu sper ca in curand se vor mobiliza si
vor obtine rezultate mai bune ", spune Ştefania Ramona Barburiceanu.
  
  "Ţinand cont ca bacalaureatul este un examen de nivel mediu pentru liceele foarte bune, elevii care fac
parte din aceste licee au reusit, cred eu, sa obtina rezultate cat de cat bune. Cred ca examenul de anul
acesta a fost la nivelul anilor trecuti. Am facut si variantele din alti ani si pot spune ca a fost cam la fel.
Cred insa ca ar trebui un bacalaureat diferentiat. Ni se cere sa stim acelasi lucru, sa avem aceleasi
inclinatii, dar fiecare e creat individual si fiecare are alte inclinatii, ii plac alte materii ", considera Iulia
Muntean.
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