
 
 

Maria PETRESCU 
 

Maria Petrescu s-a născut la data de 19 noiembrie 1971, în București, dar 

cu rădăcini strămoșești în Gorj. A început cariera ca asistent medical, apoi expert în 

comunicare. Este profesor la Colegiul  Universitar Spiru Haret. 

 

Studii 

Liceul Sanitar București; Universitatea „Petrol-Gaze" Ploiești - Licențiat 

Economist; Universitatea Spiru Haret – Licențiat Științe sociale; Școala Națională de 

Studii Politice și Administrative – Master Managementul sectorului public; 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Master Educație pentru 

comunicare și carieră profesională; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău, Școala Doctorală Știintele    educației – Anul II. 

 

Activități  

Șef Serviciu Relații Publice Poliția Locală Sector 2; Profesor titular Colegiul 

Universitar Sanitar Spiru Haret; Profesor Școala de asistenți medicali Pestalozzi Sibiu. 

 

Asociații  

Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – filiala București; Director 

Executiv România, Consiliul Mondial Român; Președinte la Asociația Mihai Eminescu – 

Luceafărul; Voluntar Asociația Prietenia – Centrul de Socioterapie Pantelimon – 

activități în domeniile asistență, servicii sociale și umanitare; Membru Asociația 

Culturală Apollon România; Membru Asociația Literară „Creneluri Sighișorene”; 

Fundația Literar-Istorică „Stoika"; Membru Asociația Dacia Nemuritoare;Membru 

Societatea Scriitorilor Români. 

 

Cărți publicate 

2017– Romanul ,,Rătăcind prin universul copilăriei”- debut literar – versuri și 

proză; 2021– Volumul de poezie multulingv „Străina” - Editura Astralis; 2022– Publică 

Florile deschid cerul– Album de pictură și poezie, realizat împreună cu Carmen Florian, 

Editura Fast Editing 2022 –Manualul de prevenire „Să învățăm! Atenție copii!Atenție 

părinți!”, realizat cu Maria Niculescu, Editura UZP; 2022– Publică Cartea de cronici, 

comentarii, interviuri „Gânduri pe hărtie de ziar” – Editura UZP; 2022 – Publică Lucrarea 

de Master cu tema „Dezvoltarea parteneriatului cadrelor didactice și a familiei în 

proiectarea și realizarea educației nonformale cu elevii din învățământul primar” – 

Editura; 2017 – 2022 – Publică versuri, proză, articole, comunicări științifice, în 

numeroase de antologii, reviste de specialitate, volume poezie/proză. 

 

 



Antologii realizate 

   2018 – Antologie de poezie, scrisă de copii „100 de ani, copile!” - carte dedicată 

Centenarului Marii Uniri, Editura Anamarol; 2021 – Antologie de poezie și proză 

ECO, scrisă de copii „ Mesaj către Pământ!” – Editura Destine. 

 

  Apariții în presă 

2005 – 2022, publică articole în: Publicația Poliției Capitalei, Revista ASPRO Habitat, 

Revista InfoCons, Libertatea, Revista Readers Digest, Revista Independența 

Română – Independența prin cultură, Publicația Dacia nemuritoare, Revista 

Bogdania, Convorbiri literar – artistice, Clipe Albastre, Destine, Cervantes, 

Eminesciana, Astralis, Voluntarul, Elite tinere, Foișorul de Foc, Apollon, Arena 

Literară, Creneluri Sighișorene, “Foișorul de foc”, publicație a Primăriei Sector 2. 

 

  Activităti publicistice 

2020 – Redactor la Revista Independența Română- Independența prin Cultură; 

2020- Redactor al Revistei Cervantes; 2020 – Colectivul de redacție al Revistei Elite 

Tinere; 2021-2022 – Membru juriu concurs poezie, proză. 

 

  Prezență în antologii 

2017 – 2018 - Comunicări științifice Universitatea Spiru Haret,  Editura USH; 2018 

– Volumul XII din Antologia lirică Verba Volant, Scripta Manent, Ed. Anamarol; 2018 

– Antologia „România, țara mea de dor”, Ed. Life Art; 2019 – Publică în antologii 

apărute la Editura Ro. Cart; 2019–„Retrăiri istorice în veacul XXI” – sesiune de 

comunicări științifice, Editura Ro.Cart; 2020- Antologia „Vis cu Nichita”, Editura Ro. 

Cart; 2018- Vol. XIX, XXI, XXVII din Antologia lirică Carmen, Ed. Anamarol; 2018 -

Antologia multilingvă Simfonia poeziei, Ed. Anamarol; 2018- Antologia multilingvă 

Întâlnirea poeților, Ed. Anamarol; 2019 - Publică în Antologia multilingvă Simfonia 

poeziei, Ed. Anamarol; 2019– Antologia lirică Carmen, Ed. Anamarol; 2019– 

Antologii apărute la Editura Ro. Cart; 2019- Antologia „Undeva, cândva, frumoși 

liceeni" – poezie și muzică, Editura Scriitorilor; 2019- Antologia lirică Metamorfoze, 

Ed. Anamarol; 2020- Antologia ,,Parfumul clipei" – poezie și muzică, Editura 

Scriitorilor; 2020– Antologia lirică Metamorfoze, Vol VIII, Ed. Anamarol; 2020-

Antologia „Vis cu Nichita”, Editura Ro. Cart; 2021 - 2022– Antologii de poezie și 

proză la Editura Anamarol. 

 

  Cenacluri literare 

Octavian Goga de la Centrul Cultural Mihai Eminescu; Arena Literară, sub auspiciile 

Editurii Betta; Literar ing, Astralis, sub editura cu acelaşi nume, „LUCEAFĂRUL”; 

Apollon. 

  

  Diplome și premii 

2018 – Diplomă de excelență pentru susținerea și promovarea tinerilor și a a 

valorilor autentice românești – Editura Anamarol/Asociația Culturală JOC – BMR; 

2018 - Diplomă de Excelență pentru contribuția săvârșită pe altarul culturii 

naționale – Editura Life Art;  

2019 - Diplomă de Excelență pentru activitatea desfășurată în slujba educației, 

formării tinerei generații și pentru păstrarea identității poporului român – Asociația 



„La noi la români”; 2019– Diplomă de Merit pentru participarea la „Concorso di 

Poesia Internazionale Gocce di Memoria”, Edizione 2019, Sezione Poesia Estera, 

Italia; 2019 – Diplomă Editura Scriitorilor pentru sensibilitatea și frumusețea 

versurilor despre anii de liceu; 2019 – Premiul III – Festivalul Internațional de 

Poezie „Grigore Vieru”; 2019 – Diplomă de participare Concursul de catrene 

organizat de Asociația Culturală Apollon;  

2020 – Mențiune specială la Concursul de creație literară „Iubirea ca o Poezie”, 

pentru cea mai  frumoasă poezie patriotică, Buzău; 2021 – Premiul I - la ediția a II-a 

a Concursului de creație literară „Voi sunteți lumina lumii!" - Secțiunea proză, 

organizat de Asociația Liga Scriitorilor Filiala Buzău, Asociația CEDEX și Editura 

Alchimia Cuvântului;  

2021 - Diploma pentru înaltă măiestrie artistică – Chișinău, Moldova; 2021 - 

Diploma de Excelență oferită cu ocazia împlinirii a 5 ani de la fondarea revistei și 4 

ani de la fondarea Cenaclului Arena Literară; 2021 – Diplomă de excelență pentru 

promovarea culturii în lume – Montreal, Canada;  

2021 - Premiul „Emilia Russo”, acordat poemului „La straniera”, în cadrul 

Consursului Internațional de poezie  Taranto, Italia, ediția a IV-a; 2021 - Premiul 

„Loja poetică de safire", obținut de poezia „Străina", Gala poeziei „Șapte inimi 

România”, Ediția I; 2022 – Meritul Academic oferit de Academia Internațională de 

Literatură și Artă și Societatea Culturală Apollon; 2022 - Premiul III la Categoria 

Poesia inedita a tema libero, pentru Poemul „1Străina", varianta în limba italiană, 

Asociației ARTAVA, Taranto, Italia. 

 

 Extrase din cronici 

 

 Victor Gh. Stan despre Antologia ”Mesaj pentru Pământ”: 

„Cunoscutul antolog, doamna Maria Petrescu, la rugămintea celor două 

profesoare au strâns într-un buchet editorial creaţiile lirice şi epice ale unor copii, care 

prin cuvintele lor metaforizate ne îndeamnă, cum şi altă dată veneau sfaturi de la 

înaintaşii noştri, să avem grijă de Planeta noastră Albastră, care încă mai este vie. ... 

Mesaj pentru Pământ, o rugăminte izvorâtă din sufletul copiilor către toţi factorii 

mondiali care diriguiesc lumea pentru a găsi o soluţie globală pentru o viaţă Eco. 

”(Prefață Antologie de poezie și proză ECO, scrisă de copii „Mesaj către Pământ!” –  

Editura Destine, 2021) 

 

 Victor Gh. Stan despre Antologia ”100 de ani, copile!”: 

„... Găsim în această carte, ca o fântână de suflet, limpezimea gândirii copiilor 

din România şi a copiilor din Basarabia noastră dragă pe care o purtăm parte de întreg 

a trupului românesc.” (Cronică lansare Antologie de poezie, scrisă de copii „100 de 

ani, copile!” - Revista Destine, 2018) 

  

Eugenia Duță despre „Florile deschid cerul”: 

„Nici nu se putea o potrivire mai bună între frumusețea delicată a imaginilor 

create pe pânză și transpunerea sentimentelor produse, exprimate de poeta Maria 

Petrescu, cea care alătură fiecărui tablou câte o mică bijuterie în versuri. Aceste mini-

poeme le descriu cu finețe, creînd o poveste ce se alătură artei picturale, într-un glob 

de energie pozitivă. Câte două catrene, așezate sub tablou, prelungesc starea de 

visare a privitorului, care, coborând privirea plină de imaginile înflorite, continuă către 

altfel de imagini, zugrăvite în cuvinte meșteșugit combinate și care crează o atmosferă 



specială, ca o scenografie bine pusă la punct....Maria Petrescu a pătruns în esența 

tablourilor și ne-a redat convingător ceea ce ea a simțit în fața artei pictoriței, dar în 

mod ciudat, parcă se contopește cu simțirea noastră, pentru că versurile sale izvorăsc 

parcă din noi înșine ”. (Prefață „Florile deschid cerul” – Album de pictură și poezie,  

Editura Fast Editing, 2022) 

 

Rodica Elena Lupu despre „100 de ani, copile!” 

„O carte şi o lectură ca puţine altele!  

Scrisul îţi cere, pe lângă darul înnăscut, multă trudă, puţină îndrăzneală, enormă 

exigenţă şi nu de puţine ori înţelepciunea de a suporta dureroasele înfrângeri, de a 

înghiţi amarul propriei neputinţe de a depăşi limitele unor bariere nevăzute. Dar zidirea 

nu se înalţă fără jertfă.” (Prefață Volumul de poezie „100 de ani, copile!”, Editura Anamarol, 

2018) 

 

 George Călin despre „Străina”: 

„Spre final pot declara că în cazul poetei Maria Petrescu, nu numai omul face 

poezia, ci şi poezia îl face pe om, în asemenea măsură, încât, dacă poezia ei e 

ilustrativă pentru un anumit ideal de umanitate, atunci şi omul e ilustrativ pentru 

ideea corespondentă de poezie. 

Frumuseţea versurilor ei este, în primul rând, frumuseţea concentrării şi 

autolimitării, a elipsei şi subînţelesului, metaforei şi plurisemantismului.” (Volumul de 

note şi comentarii literare „Interpretarea timpului”, Editura Ro.cart, 2020) 

  

Geo Călugăru despre „Străina”: 

„...Nu te întâlnești decât foarte rar cu o poezie care să se adreseze, cu aceeași 

forță, tuturor dotărilor cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, încât s-o asimilezi, până la a o 

simți parte din tine și nu este exclus ca și realitatea oglindită în poezie să te simtă la fel. 

Această împletire între elemente ce se adresează ferestrelor sufletului – ochii și celelate 

care se adresează auzului, mirosului, atingerii ca astfel, cititorul să se poată extazia, în 

fața unui miracol, nu doar pentru a-l contempla ci și pentru a-l simți și  înțelege.” 

(Coperta 4 la  Volumul de poezie multulingv ”Străina” - Editura Astralis, 2021) 

 

 Prof. Marin I. Arcuș despre “RĂTĂCIND PRIN UNIVERSUL COPILĂRIEI” 

„...De un farmec aparte sunt paginile de proză prin care se evocă momente 

relevante din perioda copilăriri și vacanței petrecute la bunicii din Piscu Rugului 

Narațiuni atât de atractive completate cu imagini specifice vieții de la țară.” (Postafață 

la  Volumul de poezie multulingv ” Străina” - Editura Astralis, 2021”) 

  

Prof. Marin I. Arcuș despre „Străina”: 

„Aceste poeme impregnate de suficiente elemente romantice încântă de-a 

dreptul și  provoacă emoții lectorului prin sintagme și versuri memorabile” (Postafață la  

Volumul de poezie multulingv ” Străina” - Editura Astralis, 2021) 

 

Ing. Gaiu Eugeniu despre Maria Petrescu 

„Este un tip exuberant, plin de vervă și afectuos în cel mai înalt grad...Este un om 

întreg și adevărat, neexistând nici o constrângere asupra firii sale omenești. Pe chipul 

său expresiv, nu poate fi găsită nicio linie rece sau indiferentă, ci toate, foarte mobile și 

vii, par că adulmecă și așteaptă... Prada pe care o caută ea este, mai ales, acel 

amestec de îngâmfare, prostie și răutate, precumpănitoare în „lumea bună“ a timpului 

nostru...Simte tot atât de organic nevoia să se bucure de viață, cât și să-și bată joc de 



aceia care, prin nulitatea lor sufletească, o ofensează. Ceea ce produce multă iritare 

contemporanilor săi este, în fond, râsul unui om sănătos, înveselit de artificiile și 

ridicolul unei lumi moralmente minusculă, cu care se descoperă într-o enormă 

disproporție…În aceasta lume schimonosită de pofte nemărturisite și roasă de viciul 

neiertator al înavuțirii și al lăcomiei, Petreasca este un Gulliver în Țara piticilor...” 

(Postfață Volumul de poezie ”100 de ani, copile!”, Editura Anamarol, 2018) 

 

 Ovidiu Zanfir despre ”Gânduri pe hârtie de ziar”: 

„Când hartia de ziar se răsfață primind în coordonatele ei gândurile unui scriitor, 

se naște o simbioza culturală perfectă; sub forma unui volum, devin o veritabilă 

colecțiedecronici șiinterviuri, gestionată cu originalitate de scriitoarea Maria Petrescu. 

Profilul autoarei se vădește încă din primele pagini, dintr-o perspectiva proprie , î ntr-

o biografie ascunsă într-un interviu. Maria Petrescu jongleaza iscusit între genurile 

jurnalistice, dela relatare la comentariul liber și dela critică la interviu. Întregul volum 

este ·o pledoarie pentru lectură. (Coperta 4 – a volumului „Gânduri pe hârtie de ziar” 

Editura UZP, 2022) 

 

Doina Bârcă despre „Mesaj către Pământ” 

„Ca o concluzie, Dna. Maria Petrescu (antolog cu chemare spre astfel de scrieri) a 

reușit să creioneze în antologie, accentuarea preocupării cu grija pentru lumea vie, 

adunând reflecții despre realitatea din jurul nostru. 

Pornind de la trăirile celor ce fac parte din paginile cărții, a reușit să atragă atenția 

asupra unui  lucru vital – EDUCAȚIA, care ține de noi adulții, insuflată generațiilor care 

vin.” (Postfață Antologie de poezie și proză ECO, scrisă de copii „Mesaj către Pământ!” – 

Editura Destine, 2021) 

 

 Nicu Doftoreanu despre ”Mesaj către Pământ” 

„Din punctul meu de vedere această carte tocmai asta încearcă: Să ne prezinte prin 

creațiile elevilor adunate cu atâta trudă de doamna Sociolog Maria Petrescu cum se 

poate modela un viitor mai prietenos cu mediul înconjurător.  

 Reprezintă o continuatoare demnă a unor încercări anterioare de a angrena copii 

în diverse proiecte ale momentului și de a scoate de la ei cât mai multă substanță 

poetică, pe care doamna  Sociolog Maria Petrescu a dus-o cu brio la îndeplinire.” 

(Postfață Antologie de poezie și proză ECO, scrisă de copii „Mesaj către Pământ!” – 

Editura Destine, 2021.) 

 

Maria Niculescu, poet despre ” Străina”: 

„Lumina se contopeste cu sinele liric și virginal, acesta din urmă este iluminat. Vă 

puteți imagina ce poezie frumoasă, cu teme pline de înțelepciune, de iubire – acea 

iubire necondiționată – scrie Maria? Vă rog, dragi prieteni, citiți-le, vă vor încânta, vor 

trezi în voi sentimente de apreciere, tandrețe, admirație, sufletul vostru va deveni 

mult mai bogat.” (Nota traducătorului la  Volumul de poezie multulingv ”Străina” - 

Editura Astralis, 2021)  

 

Frederica Dochinoiu, traducător despre ”Străina”: 

„...Maria are și un talent ieșit din comun de a scrie poezii foarte frumoase și 

interesante, cu un spirit poetic deosebit. Și trebuie să adaug că versurile ei sunt cu 

rimă, care pare să îi vină cu multă naturalețe.  

Maria îmbină cu mult talent idei interesante în versuri rimate, ușor de înțeles. 

Varietatea tematică a poeziilor ei dovedește un caracter incisiv, dar și poetic, și pot 



spune, încă o dată, un talent deosebit.” (Nota traducătorului la  Volumul de poezie 

multulingv ”Străina” - Editura Astralis, 2021)  

 

Monica Sofron, Președinte Asociația Umanitară-Codrin Piatra-Neamț despre 

”Rătăcind prin universul copilăriei”  

”Sunt locuri… sunt zile… sunt sentimente… sunt date în calendar… dar mai ales, sunt 

persoane care nu se uită niciodată…  

Un om special nu îl recunoști după chip, ci după suflet. Oamenii frumoși nu sunt 

întotdeauna buni, dar oamenii buni, sunt întotdeauna frumoși....  

Am avut șansa să cunosc un om frumos,... o femeie deosebită, un suflet plin de 

dăruire, Maria Petrescu.” (Postafață la Volumul de poezie și proză ”Rătăcind prin 

universul copilăriei” - Editura PIM, 2017) 

 

 Extrase din operă 

 

 Fragment din „VIAȚA NU E MEREU CE PARE”: 

„Viața nu e mereu ceea ce pare//Sunt clipe, după clipe, pe pământ,/Sunt doruri 

și speranțe călătoare/Înlănțuite-n zale, legământ.//E-un bulgăr de lumină-n 

sărbătoare/O pasăre cu aripi de înger, creatoare,/E o călătorie astrală, către vise/Un 

adevăr cu clipe compromise.// 

Viața nu e mereu ceea ce pare/E uneori durere și alteori iertare,/E bulgăre de timp, în 

gânduri siderale/Și norul de lumină ce curge în spirale.//E timpul care caută 

răspunsuri/Cuvinte fermecate puse-n scrisuri,/Destin, iubire-s margine brodată/Nu e 

fără speranță niciodată.//Viața nu e mereu ceea ce pare.” 

 

 Fragment din „GRĂDINA MAMEI”: 

„Acolo sus, pe culmea unui deal,/Se-nalță falnic, casa mamei/Bătrânul gard 

aproape-i ireal/Și poarta veche de culoarea toamnei…/De la intrare saltă 

trandafirii,/Iar după ei, zambilele surate./Văd lămâița, floare a iubirii/Și garofițe multe, 

parfumate!/ Iar după flori, ivite-s cu-ndrăzneală,/Pe rânduri cu migală așezate,/Niște 

legume ce-și fac mare fală/Că-s mult de soare, răsfățate…/În spate, lângă gardul cu 

pricina/Copacii înverziți și-n plină semeție/Cu rodu-n flori, ei străjuiesc grădina;/E așa 

frumos; câtă minunăție!...” 

 

 Rătăcind prin universul copilăriei – 2017; Fragment din „O ALTFEL DE 

VACANȚĂ…”: 

„Situată pe Dealul Muierii, denumire căpătată în vremea războiului, casa 

bunicilor era o casă vopsită în tonuri de verde, iar prispa era desenată cu flori rustice, 

care deseori se regăseau pe costumele populare tradiționale, specifice zonei. Casa, se 

afla situată într-o curte foarte mare, iar alături de ea, erau construite ca anexe, o 

fânărie și un pătul, în care se depozitau fânul și grânele, pentru iarnă. Curtea propriu-

zisă, era plină întotdeauna cu multe „oare”, (așa cum le spunea bunica păsărilor din 

curte), porci și capre. Era un adevărat spectacol de zgomot și imagini dimineața, când 

erau lăsate în curte. Alergam după ele, le hrăneam și le puneam apă. Bunica îmi 

explica deseori, că păsările și animalele sunt suflete nevinovate, ca și noi copiii 

(lucru pe care îl știu și astăzi), că ele trebuie tratate cu blândețe și atenție. Îmi 

amintesc cu plăcere de imaginea bunicii, înconjurată de vietățile din gospodărie, care o 

iubeau, veneau în grabă și îi ciuguleau din palmă semințele, de parcă- i răspundeau 

salutului de dimineață. 

La oraș, nu puteam avea toate aceste lucruri și de aceea, profitam din plin de 



perioada vacanțelor. 

În spatele curții, bunica amenajase o grădină de legume și flori, pe care o uda 

în fiecare dimineață. Intram zilnic, după ce se ridica roua și admiram trandafirii roșii, 

cârciumăresele și daliile pe care le îngrijea cu mare atenție. Fiecare vizită în grădină era 

o nouă lecție de botanică; descopeream zilnic, puțin câte puțin, lumea plantelor și a 

pomilor. Le analizam cu atenție, le mângâiam, le miroseam și admiram culorile variate 

și prospețimea lor. Vorbeam cu ele ca și cum îmi erau prietene și-mi închipuiam că, 

fiecare dintre ele, îmi răspund. Răsplata, erau fructele și florile pe care le culegeam 

zilnic. Rândurile drepte, pământul negru, îngrijit, roadele și imaginea acelei grădini 

frumoase, erau dovada grijii și a hărniciei bunicii. Am încă vie, în minte, imaginea 

grădinii de la țară și chiar și acum parcă mai simt gustul fructelor și al legumelor 

coapte, iar la fiecare adiere de vânt simt parcă și mirosul florilor. 

Bunica era o femeie aprigă la mânie dar, se și îmbuna la fel de repede. Se 

trezea întotdeauna la ora patru dimineața și o auzeam vorbind cu ea, stabilindu-și 

programul de lucru pentru ziua care abia începea. Nu se oprea niciodată din treburile 

gospodărești, până nu se însera. La câmp, în grădină, acasă, la biserică, era într-o 

continuă cursă, contracronometru… 

Bunicul era exact opusul ei. Calm, blând și foarte zâmbitor. Pleca în fiecare zi cu 

animalele la păscut. Din când în când, mergeam și eu cu el. Înjuga boii la carul de 

lemn cu leuci, uns cu păcură și mă urca alături de el, pe proțap. Tot drumul îmi 

povestea despre ororile războiului sau îmi cânta. Era foarte fericit în zilele în care 

alegeam să merg cu el. Se străduia, împotriva voinței bunicii și a părinților mei, să 

facă din mine o femeie războinică. Îmi ascuțea săgeți din lemn și mă învăța cum să 

arunc cu ele, mă învăța cum să călăresc, pe cei doi boi ai familiei sau îmi explica cât 

de important este să înțelegi animalele și cum să le domini. Zilele cu el erau 

întotdeauna foarte frumoase. 

Câteodată, ne jucam, îi făceam coronițe din flori, cu care îl încoronam rege și ne 

bucuram împreună de momentele petrecute în doi. În zilele în care se simțea singur 

(se-nțelege înainte sau după plecarea mea), părea că vrea să păstreze doar pentru 

sine, momentele noastre unice. Uneori mă privea fix și îmi spunea că se hrănește 

suficient, cât să poată avea rezerve până la anul, când aveam să mă întorc iar…” 

 

 Fragment din „SĂ ÎNVĂȚĂM! ATENȚIE COPII! ATENȚIE PĂRINȚI!”, 2022: 

„Activitatea mea de peste 17 ani cu școlile și elevii din învățământul primar din 

București, dar și experiența de peste 6 ani, în calitate de coordonator voluntar și 

organizator al atelierelor extrașcolare, în zona de prevenire pe diferite domenii 

(violență, bullying, consum alcool, tutun, droguri, educație rutieră), mi-a demonstrat 

interesul elevilor pentru aceste ateliere. În același timp am sesizat că manualele pe 

care lucrez, elaborate de structuri de prevenire specializate, propuse ca materiale 

suport, au un limbaj greoi, nu întotdeauna pe înțelesul copiilor din învățământul 

primar (clasele I-IV) și care nu le captează atenția în timpul atelierelor. 

Concluziile și experiențele anterioare m-au determinat să fiu creativă, să caut 

soluții și așa am experimentat tehnica versificării mesajelor preventive. Astfel a crescut 

atenția și interesul copiilor, care au luat aceste ateliere ca activități de învățare prin 

joacă și poezie. Aceste observații m-au determinat să regândesc strategia de lucru și 

am decis elaborarea împreună cu poeta Maria Niculescu, un excelent versificator, unui 

manual didactic de prevenire în versuri, cu titlul ”Atenție elevi! Atenție părinți!”, 

manual care abordează câteva din temele de interes pe zona de prevenire, în corelație 

cu nevoile și riscurile depistate la nivelul unităților de învățământ, mesaje în versuri 

pentru copii, noțiuni de dicționar, definiții, explicații pe înțelesul copiilor, adresate și 



părinților. 

Versurile din manual au fost inspirate din materialele de prevenire utilizate în 

lucrul cu copiii, elaborate de specialiști și au fost realizate în totalitate de poet Maria 

Niculescu, specialist în tehnica acrostihului, iar cercetarea pentru elaborarea 

materialului de specialitate și noțiuni de dicționar a fost realizată de mine. 

De ce un manual de prevenire? 

Consider acest manual ca un punct de pornire pentru viitoarele iniţiative în 

domeniu, considerând că siguranţa, în şcoală și în afara ei, reprezintă una dintre 

condiţiile necesare şi importante pentru asigurarea unei comunități de copii fericiți. De 

aceea, manualul trebuie privit ca un ghid, care poate fi permanent revizuit şi 

perfecţionat, adresându-se atât specialiștilor în domeniu cât și elevilor din 

învățământul primar. Manualul poate fi în egală măsură o sursă utilă de informare şi 

pentru părinţi, care pot afla astfel mai multe despre nevoile în domeniul prevenirii, dar 

și eforturile depuse de şcoli, profesori, poliţie, autorităţi centrale şi locale, de 

organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, pentru ca tânăra generaţie să se 

simtă în siguranţă, atât pe drumul casă-şcoală, cât şi în incinta şcolii. 

Cartea de față are rolul de a sprijini şcoala, deoarece provocările actuale nu pot 

fi combătute numai de şcoală, iar educaţia tinerei generaţii în spiritul corectitudinii, 

prevenirii tendinţelor delincvente nu poate fi lăsată exclusiv pe seama şcolii şi 

asumată numai de şcoală, este nevoie de implicarea activă a organizațiilor și societății 

civile. 

Manualul are inserate, la fiecare capitol, desene realizate pentru copii, care 

redau tema abordată, desenul fiind una dintre cele mai vechi forme de expresie umană, 

care precedă comunicarea scrisă. Am utilizat desene pentru că ele ascund mesaje, ce 

trebuiesc descifrate de copii, fiind câteva dintre piesele acestui puzzle, format din 

versuri și explicații. 

De ce desene și nu fotografii? Pentru că „Desenul are rolul de a oferi o 

alternativă a universului imaginar, construit odată cu fiecare cuvânt citit”, ne spune 

Georgiana Butnaru, o tânără ilustratoare extrem de înzestrată. Aceste desene vin și 

completează textul, sunt pe înțelesul elevilor și îi conduce pe aceștia în mijlocul 

acțiunii. 

Desenele cresc motivația copiilor de a cunoaște mai multe lucruri despre un 

subiect, fiind un instrument de învățare pe placul lor. Culorile atrag întotdeauna 

atenția și îi mențin conectați la informație pe copii o lungă perioadă de timp. 

De ce prevenire în versuri? 

Versurile sunt un instrument excelent pentru educația copiilor, dar și de a aduce 

veselie în clase. Îi ajută pe copii să își dezvolte mai bine gândirea, vocabularul, 

inteligența emoțională, care promovează și aplică dezvoltarea armonioasă (trup, 

minte, suflet) în rândul copiilor din clasele primare. 

Se știe că poezia clădeşte rezistenţă şi flexibilitate, stimulează învăţarea socială 

şi emoţională. Un vers bine scris ne oferă o perspectivă nouă asupra unei experienţe, 

ne îndeamnă să gândim, să auzim, să vedem lumea, utilizând şi alte căi de învăţare. 

Poezia cu rimă ajută copiii în dezvoltarea limbajului, a minţii (cognitiv), fizică 

(coordonare respiraţie, limbă, gură). Ritmul şi rimele îi pot stimula pe copii să se 

îndrăgostească de cuvinte. De scris şi de citit. 

Toate aceste piese, text, versuri, desene, au creat un puzzle pentru copii și părinți.” 

 

 Fragment din „GÂNDURI PE HÂRTIE DE ZIAR”, 2022: 

”De ce o carte de cronici, comentarii și interviuri? 

Pentru că oamenii nu citesc. Nu au timp.... nu au bani pentru cărți... nu citesc 



cărți ale autorilor români... 

Sunt atâtea cărți de literatură română care merită citite! 

Scriu cronici, comentarii și realizez interviuri pentru că îmi doresc să vă vorbesc 

despre aceste cărți, despre acești oameni, pentru că îmi doresc să-i cunoașteți și să-i 

citiți. Încerc să scot la iveală autori ce merită să fie descoperiți și să vă ajut să 

pătrundeți în lumea din cărțile lor. 

Veți citi în carte despre scriitori ca Victor Ghe. Stan, Rodica Elena Lupu, George 

Călin, Nică D. Lupu, Nicolae Rotaru, Aura Ungureanu, Ștefan Doroftei Doimăneanu, 

Maria Niculescu, Liliana Ghiță Boian, Doina Bârcă, Nicu Doftoreanu, Dan Anghel, Corina 

Serac, Lucia Elena Locusteanu, Nicoleta Tudor, Maria Aiftincăi, Iosefina Brătulescu 

Dănciulești, Marilena Ban, Prof. Violeta Dascălu, Prof. Înv. Simona Spirescu, jurnalistul 

Ștefan Apostol, artistul plastic Magda Dumitru și artistul plastic Carmen Florian. 

Volumul de față este dedicat literaturii române, scriitorilor acestei generații, 

elitelor din educație, alături de care mă simt onorată că sunt contemporan. 

De ce ”Gânduri pe hârtie de ziar...?” Pentru că fiecare carte citită, fiecare capitol 

lecturat, m- a provocat să scriu, oriunde, oricând, pe colțuri de masă, pe ciorne sau 

margini de ziar.” 

 

 Fragment din „CARPE DIEM...”: 

„Cred că toată viața mi-am dorit să mă ghidez după acest motto. Poate reușeam 

să fiu fericită. Nu am făcut asta niciodată până acum. Am lăsat momentele frumoase 

să treacă pe lângă mine, sperând că vor veni mereu altele. Dar nu este așa. Ai pierdut 

trenul vieții, nu te-ai urcat în el, ai ratat clipa. 

Celelalte trenuri merg în alte direcții, au alte gări. 

Am pus întotdeauna mai presus decât viața mea, viețile celorlalți, nevoile lor, 

reușitele lor... Cu ce m-am ales? Cu aproape nimic. Am pus mai presus bucuriile lor, 

fericirile lor. Am încercat să nu fac pe nimeni să sufere și totuși nu am știut să fac 

asta. 

I-am făcut pe cei din jur să sufere, m-au urât, m-au îndepărtat, chiar dacă am 

ratat clipa, momentul și n-am fost fericită. Nici fericirea mea, nici nefericirea mea nu i-

au făcut fericiți pe ceilalți.  

I-am făcut să sufere și am suferit și eu. Am renunțat la mine, la o parte din visele mele 

și tot am suferit. Am fost fericită pentru ei și tot am suferit. 

Trăiește clipa... 

Îmi place, dar nu am știut să fac asta. Nu mi-a ieșit. Tânjesc încă după trăiește 

clipa...Vreau să ajung să trăiesc momentul, vreau să-l simt, vreau să văd dacă sunt 

fericită. Cum trebuie să fac asta? De unde știu când este clipa? De unde știu care este 

clipa? Cum să fac ca ceilalți să nu sufere? Să mă înțeleagă? 

Trăiește clipa... trăiește clipa ...aud din ce în ce mai des gândurile mele. Îmi place 

cum sună! 

Îmi place ecoul gândurilor mele! Trăiește clipa... trăiește clipa... 

Vreau să trăiesc clipa! Vreau să văd ce înseamnă, să trăiesc momentul, să trăiesc 

fără să gândesc prea mult, pentru a nu fi tentată să renunț, fără să privesc în jurul 

meu. Să fiu doar eu, singură, cu clipa mea. Pot face asta? Nu știu. Dar pot încerca. 

Aștept clipa. Vreau momentul meu unic de fericire. Vreau să fac o nebunie, fără să stau 

pe gânduri, sub impulsul momentului. Vreau să încerc asta...” 

 

  Profil realizat de Geni DUȚĂ, scriitor și editor, membru UZPR 

 


