
 

 

Daniel Onişor (clasa a XII-a, an școlar 2010-2011) – calificat la etapa națională a 

olimpiadei de istorie 
 

R.: Cum te-ai descrie? Şi care sunt punctele tale forte şi punctele slabe? 

D.O.: O persoană care se adaptează uşor circumstanţelor noi din viaţă, 
încerc să ies din tiparele de gândire, din prejudecăţi, stereotipuri şi încerc 
să privesc lucrurile cât mai obiectiv şi din cât mai multe perspective ca să 
pot avea o imagine corectă şi realistă asupra realităţii. Punctualitatea este 
un punct din viaţă mea unde trebuie să mai lucrez, colegii mei de şcoală şi 
profesorii îmi vor da cu siguranţă dreptate, îmi vine greu să iau iniţiativă, 
dar când simt că e necesar nu ezit. 
 
R.: De unde a început pasiunea pentru istorie? 

D.O.: Din clasa a 7-a, de când am învăţat despre războaiele mondiale la 
şcoală şi citeam Memoriile lui Napoleon. Învăţam de plăcere la istorie, 
când ascultam lecţiile mă gândeam la modul în care aveau loc bătăliile, 

mă puneam în pielea generalilor. 
 

R.: Ce perioada a istoriei te fascinează cel mai mult şi de ce? 

D.O.: Nu am o perioadă anume, dar cred că Evul Mediu e o perioadă fascinantă datorită cavalerilor, 
cruciadelor, bătăliile românilor cu turcii şi pentru că viaţa atunci era mult mai simplă, lipsită de toate 
teoriile şi de toate ideile care au apărut după, atunci trăiai viaţa, nu filozofai modul în care trebuie 
trăită. 

 
R.: Cu ce crezi că o să te ajute pe viitor? 

D.O.: La admitere la facultate am o probă scrisă la istorie şi aşa îmi va fi mult mai uşor să actualizez 
informaţiile necesare. 

 
R.: Care sunt primele reuşite semnificative la acest obiect? 

D.O.: În clasa a 8-a am reuşit să ajung la naţională, fără însă obţin vreo notă spectaculoasă la acea 
etapă. 

 
R.: La ce facultate doreşti să îți continui studiile? 

D.O.: Intenţionez să urmez Academia de Poliţie. 
 

R.: Doreşti să optezi pentru o facultate din România sau preferi să pleci în străinătate? Dacă da, de 

ce ai face această alegere? 

D.O.: Ofertele facultăţilor din străinătate devin din ce în ce mai atrăgătoare, dar depinde foarte mult 
ce doreşti să faci pe viitor, ce carieră alegi. Personal, poate asta mă face mai patriot, am optat pentru 
o facultate internă. Odată cu schimbarea ţării, trebuie să rupi în mare parte şi legăturile pe care le 
aveai până atunci. Câteva vizite înapoi în ţara nu vor satisface niciodată apetitul de a fi cu cei 
apropiaţi, cu prietenii din copilărie sau, pur şi simplu, să auzi vorbindu-se limbă maternă. Personal, 
dacă aş fi nevoit să plec în afară, nu aş petrece o perioadă mai mare de 3-5 ani. 

 
R.: Unde te vezi peste 10 ani? 

D.O.: Depinde cum va decurge admiterea la facultate, poate peste 10 ani voi, iar în situaţia în care 
răspund la un interviu, dar nu din perspectiva unui elev, ci din perspectiva unui funcţionar al M.A.I. 
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