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ANDREI-DANIEL BĂLAN
„Visul meu e medicina“

Andrei-Daniel Bălan s-a născut pe 21 octombrie 1997 și este student la Universitatea de Medicină și
Farmacie „Carol Davila” din București.
Încă de la grădiniță a fost  atras de activități  diverse,  cum ar fi:  cursuri  de limba engleză,  de
gimnastică (foarte mândru că era flexibil și putea face podul), desenul de roboți și interpretatul
diverselor roluri în cadrul unor manifestări artistice cu ocazia sărbătorilor sau a finalurilor de an
școlar.
În școala generală a continuat activitățile extrașcolare și nu numai.
A participat la concursul Cangurul sau Eurojunior, a obținut premiul II la un concurs de desen, multe
premii  și  medalii  de aur/argint  și  bronz la  concursuri  de Karate.  Începând cu clasa a  VII-a  a
frecventat  cursurile  de teatru din cadrul  Clubului  Copiilor  Sector  1,  București.  A participat  la
festivaluri,  concursuri și alte manifestări cultural artistice, alături de colegii de trupă, obținând
premii semnificative.

În clasa a XII-a a obținut locul I la un concurs în limba franceză, „ Dix mots de la Francophonie”, și
și-a luat atestatul în Informatică.
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În clasa a X-a s-a hotărât să dea la medicină: „Principalul motiv și răspunsul la întrebarea «De ce
medicină?» este că nu mă văd făcând altceva și este răspunsul pe care cel mai probabil o să îl
primești de la fiecare persoană pasionată de ceea ce face”.
„Sunt anul întâi momentan, însă deja prietenii mă consultă pentru asistență medicală. Cu siguranță
o să trebuiască să mai aștepte pentru un diagnostic corect. La facultate am întâlnit unele dintre cele
mai minunate persoane pe care, probabil, le voi cunoaște în viața mea; colegi, profesori, doctori
excelenți ce își dau silința să ne ajute, pe noi, tinere vlăstare, să descoperim și să tratăm, pe cât ne
este permis, corpul uman. În facultate particip la diverse activități ale SSMB (societatea studenților
în medicină din București), cursuri (ca de exemplu de prim ajutor) și congrese de specialitate.

Cât timp am fost elev am avut într-un mod involuntar mai multe pasiuni ce țineau de școală dar și o
mulțime de activități extrașcolare care m-au ajutat să mă dezvolt atât pe plan individual cât și pe
plan social, mi-am făcut o mulțime de prieteni și am întâlnit oameni, exemple demne de urmat, ce nu
țineau cont de salariile modeste sau de resursele limitate pe care le aveau, munceau cu plăcere și se
vedea că pun pasiune în tot ceea ce fac. La sfârșitul zilei nu contează cu ce te ocupi sau ce facultate
ai terminat, contează să faci ceea ce îți place, ceea ce te pasionează și dacă mai primești și bani
pentru asta te poți declara un om fericit și împlinit. Auzim asta atât de frecvent, dar câți dintre noi
se pot bucura cu-adevărat, câți chiar aplică ceea ce aud și își doresc?”.
Eu mă bucur că l-am întâlnit în drumul meu pe acest minunat băiat, sunt mândră de el, este un
exemplu bun de urmat și cred că va deveni un medic dedicat profesiei și oamenilor.
Succes, Andrei, și să fii un medic dorit și iubit de pacienții tăi!

Prof. MAGDA BĂCESCU
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