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NADINA ELENA NEGRU
O tânără hotărâtă

S-a născut pe 11 februarie 1997 în București,  are 21 de ani  și  este studentă la Universitatea
Politehnică București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.
Trăiește în Chitila și de curând s-a întors din Olanda, University of Groningen, unde a obținut o
bursă de studii ERASMUS. Cum a ajuns aici? Dragostea pentru chimie a început în școala generală
și a continuat la liceu, iar când a ajuns în clasa a-XII-a, a realizat că trebuie să se hotărască ce va
face cu viața ei. Și-a adus aminte că atunci când era mică prefera mașinuțele în loc de păpuși,
„numai pentru că, dacă le dezmembram, aveau mai multe piese în interior pe care să le studiez”. Cu
pasiunea pentru chimie și cu toate mecanismele care nu au rămas neanalizate, a decis că ingineria
este drumul ei. Acum este o veritabilă studentă la Politehnică și nici că se vede făcând altceva.
CV-ul ei este impresionant, altfel nici nu ar fi convins comisia în fața căreia a trebuit să susțină un
interviu să o aleagă pe ea dintr-un număr impresionant de studenți pentru a-i oferi bursa necesară
plecării în schimbul de experiență. Zece ani de teatru la Clubul Copiilor Sector 1 București, unde
singură sau împreună cu colegii  ei  de trupă a  obținut  numeroase premii  naționale,  regionale,
județene sau municipale la festivalurile, concursurile sau manifestările artistice la care a participat,
sportul pe care l-a făcut, Karate, unde a obținut numeroase premii importante, voluntariatul la
Fundația PRO Chitila și multe alte activități de susținere și împărtășire a propriei experiențe elevilor
mai mici, premiile obținute în cadrul Școlii Gimnaziale și a Liceului în care a studiat au ajutat la
formarea unui tânăr de excepție.
Fascinată de experimentare, descoperire, autodescoperire, autodepășire, Nadina trăiește pentru a
ajuta pe oricine are nevoie: „Îmi place să fac asta, indiferent dacă este vorba de a căra o canapea
sau de a fi ascultătorul tăcut care așteaptă să îți termini povestea atunci când simți că totul merge
prost, atâta timp cât la sfârșit văd că am reușit să pun un zâmbet pe fața cuiva”.
Datorită experienței acumulate în urma atâtor activități la care a participat de-a lungul timpului,
găsește că e foarte ușoară interacțiunea cu oricine și îi place socializarea ca urmare a perspectivei
pe care scena i-a format-o asupra vieții, ajutând-o
prin personajele pe care le-a jucat să înțeleagă diverse tipologii umane și să vrea să le cunoască.
„Pâna acum câțiva ani nu am înțeles acest lucru, dar din momentul în care am făcut-o chiar pot
spune că viața mea s-a schimbat radical, realizând cât de importantă este comunicarea. Abordând
această atitudine, am descoperit aspecte ale vieții sociale pe care foarte mulți dintre noi le trec cu
vederea. Mi se pare foarte interesant cum putem aprecia frumusețea unui loc de joacă plin de copii
sau a unui cățeluș în poșeta unei doamne, exteriorizând aceste sentimente, dar nu putem empatiza
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cu povestea unei mâini întinse. Această «revelație» a dus la dorința mea de a face voluntariat. Am
început voluntariatul în vacanța
de după bac dintr-o întâmplare. Mă duceam într-o sâmbătă dimineață la aerobic și m-am întâlnit cu
Mona și două prietene, Adela și Anca. Ele mi-au zis puțin de fundația unde activau și de câteva
activități, dar nu am putut sta prea mult de vorbă deoarece ne grăbeam. În seara aceea am sunat-o
pe Anca și am întrebat-o dacă pot să fac parte și eu din fundație, pentru că mi-a surâs ideea de a
ajuta din primul moment și de aici a început totul.
Ignorând, probabil, timiditatea mea exagerată la început, toată lumea m-a primit foarte bine și în
scurt timp consider că am devenit prieteni buni. Îmi place foarte mult că mai toate activitățile pe
care le organizăm se axează în special pe educația copiilor din Chitila prin joc. Mi se pare o îmbinare
perfectă a utilului cu plăcutul și sunt un mare fan al acestei metode, având în vedere că așa am
învățat eu actorie.  Educația,  din punctul  meu de vedere,  este unul dintre cele mai importante
aspecte al vieții. Pentru că pot ajuta într-o oarecare măsură în acest proces, mă simt mândră și voi
face întotdeauna tot ce îmi stă în putință pentru a face lumea să înțeleagă importanța lui”.

Timpul  petrecut  în  cadrul  facultății  și  studiul  aprofundat  ulterior  nu-i  mai  permit  să  combine
activitatea la fundație cu teatrul, sportul și prietenii, dar asta nu înseamnă că a renunțat la ceva doar
pentru confortul propriu. Facultatea o consideră o pasiune și crede că ceea ce o ajută cel mai mult
să facă față provocărilor sunt prietenii ei și faptul că este convinsă că atunci când va reveni la
activități vor avea parte de momente extraordinare împreună.
„Când mă gândesc la trecut, un inevitabil zâmbet îmi apare în colțul gurii tocmai datorită acestor
evenimente și a tuturor momentelor pe care nu le-am trăit singură, așa că planurile mele de viitor se
leagă tot de teatru, chimie și voluntariat. Probabil nu voi ajunge niciodată o mare actriță sau un
mare inginer, dar mereu voi face tot posibilul să ajut, să fac oamenii fericiți și să îmi iubesc familia și
prietenii. Motivația mea sunt părinții și bunicii mei, cărora vreau să le răsplătesc eforturile pe care
le-au depus cu copilul neastâmpărat și adolescenta cu idei fixe, și motivația supremă este mica mea
scumpă și dragă soră, pentru care îmi doresc să fiu un exemplu aproape perfect”.
Pentru că tot spunea că din viitorul ei face parte și teatrul, eu vă invit să o vedeți jucând la Teatrul
Elisabeta  în  spectacolul  „O petrecere  alan-dala”,  produs  de  Asociația  Cultural  Artistică  „JOC”-
B.M.R, alături de colegii de la Trupa de Teatru „Joc” în cadrul căreia activează de peste zece ani.
Nadina Elena Negru este o tânără minunată, un exemplu bun de urmat, este „un copil mare” ce a
crescut frumos și sub ochii mei, sunt tare mândră de ea și de realizările ei și sunt sigură că-și va
pune numele pe o descoperire/invenție în domeniul ingineriei chimice. Îi adresez, dacă îmi este
permis, rugămintea să nu plece din țară, să rămână aici unde s-a născut, a crescut și unde s-a format
pentru că avem nevoie de tineri minunați ca ea.
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Eu îi doresc succes în tot ceea ce face și să nu aibă nici o îndoială că-i voi urmări traiectoria vieții!
Motto-ul ei: „Să ai curajul să spui da” (Arta de a invinge-Rudyard Kipling).

Prof. MAGDA BĂCESCU
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