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Edilul a făcut, în acest 
sens, referire la simularea 
cerută şi efectuată, pe 6 
aprilie a.c., de către Regia 
Autonomă de Transport 
Bucureşti (RATB), pe ru-
ta Romprim - Berceni. Po-
trivit declaraţiilor acestu-
ia, cei de la RATB au dorit 
să vadă dacă pot întoar-
ce autobuzele pe platfor-
ma betonată construită în 
comuna Berceni, la capăt 
de linie, şi s-au convins 
că acest lucru este posi-
bil. S-a mai solicitat de că-
tre RATB amplasarea unei 
toalete ecologice, în apro-
pierea platformei, pentru 
folosinţă de către şoferii 
autobuzelor.

Următorul pas ce ur-
mează a fi făcut este ca 
Primăria Berceni să fie 
contactată de către RATB 
pentru semnarea contrac-

tului privind prestarea 
acestui serviciu de trans-
port public de către regia 
bucureşteană.

Amintim că, într-un 
număr trecut al Jurna-
lului de Ilfov, vă preci-
zam, legat de (re)intro-
ducerea RATB în Berceni, 
că va fi vorba de linia 
preorăşenească 418, care 
va pleca de la staţia Ma-
mina (comuna Berceni) 
şi va întoarce la Romprim 
(Bucureşti). “Zilnic, se vor 
efectua 20 de curse, la un 
interval de 40-45 de mi-
nute. Costul unei călăto-
rii va fi de 1,5 lei, în timp 
ce un abonament întreg 
va costa 70 de lei, iar unul 
redus 35 de lei. În fieca-
re autobuz vor fi prezenţi 
supraveghetori autorizaţi, 
care se vor asigura că toţi 
călătorii vor valida cardu-

rile”, ne-a declarat atunci, 
primarul Gheorghe Covri-
gea.

În comuna Berceni, 
vor fi opt staţii, pe o ra-
ză de trei kilometri - pe 
lângă cele şase staţii care 
au existat şi în trecut, se 
vor introduce două noi, în 
Cartierul Nou şi Cartie-
rul Mamina. “Cu timpul, 
mulţi oameni se vor lămu-
ri că acest mijloc de trans-
port este foarte util şi îşi 
vor lăsa maşinile acasă. 
Dacă înainte mergeau cu 
maşina personală până la 
cea mai apropiată staţie 
de metrou, acum pot lua 
RATB-ul, care va trece pe 
lângă trei staţii de me-

trou: Berceni, Dimitrie Le-
onida şi Apărătorii Patri-
ei”, explica, la rândul său, 

Daniel Alexandru, vicepri-
marul comunei Berceni.

Pentru a atrage tine-

rii, cei doi şi-au propus să 
doteze linia 418 cu inter-
net wireless.

Primăria Berceni, încă un pas 
înainte pentru reintroducerea RATB

Primarul comunei Berceni, Gheorghe 
Covrigea, anunţă că, “după lungi aşteptări 
şi multe eforturi, ne apropiem tot mai 
mult de momentul în care vom putea 
spune că transportul în comun din 
localitatea noastră este unul civilizat”.

Doina Marin a cău-
tat şi a găsit metode ori-
ginale de a-i face pe copii 
să iubească învăţătura, să 
înţeleagă mai bine lumea 
asupra căreia de-abia îşi 
deschid ochii. Una din-
tre aceste metode este, 
să-i zicem, literatura pen-
tru copii, sau mai bine zis 
poezia. Vineri, 7 aprilie, 
în „Săptămâna literaturii 
pentru copii”, la Casa de 
Cultură din Brăneşti, pro-
fesoara Doina Marin şi-a 
lansat, în faţa unei nu-
meroase audienţe, primul 
său volum de poezii pen-
tru cei mici, pe care l-a 
numit, uşor nostalgic, „Să 
ne amintim de copilărie”. 

Printre cei prezenţi s-au 
numărat reprezentanţii 
Editurii Betta, care a ti-
părit cartea, profesorul şi 
scriitorul brăneştean Ni-
că D. Lupu, Horiana Pe-
trescu, bibliotecar la ca-
sa corpului didactic Ilfov, 
„autoarea morală”, du-
pă cum ne mărturisea, a 
editării acestei cărţi, Ma-
riana Liscan, directorul 
grădiniţei „Riţa Gărgăriţa” 
din Brăneşti şi scriitoare-
le Eliza Roha, Victoria Mi-
lescu şi Hanna Botta, cu-
noscută pentru cartea sa 
în care povesteşte despre 
experienţa sa petrecută 
printre canibalii din insu-
la Vanuatu.

„Copiii rețin mai 
ușor poeziile care 
le plac”...

... spune prof. Doina 
Marin. Aşa sunt, spunem 
noi, şi poeziile cuprinse în 
volumul amintit. Cu ajuto-
rul lor, prichindeii vor pu-
tea afla şi învăţa multe 
noţiuni despre lumea ca-
re-i înconjoară. Versuri-
le prof. Doina Marin sunt 
simple, pline de candoa-
rea copilăriei, dar, totoda-

tă, poartă în ele o încăr-
cătură didactică deosebi-
tă. „Copiilor, le plac poe-
ziile pe care le înţeleg şi le 
reţin cu uşurinţă. Un co-
pil căruia nu-i place o po-
ezie, nu o învaţă! De ace-
ea, am încercat să creez 
poezii special pentru co-
pii, care au şi un rol didac-
tic important şi micuţii au 
învăţat cu plăcere o bu-
nă parte dintre ele”, ne-a 
spus autoarea.

Despre cartea Doi-

nei Marin au vorbit toţi 
invitaţii prezenţi pe sce-
na Casei de Cultură, Eli-
za Roha, Victoria Milescu, 
Hanna Botta şi Nică D. Lu-
pu. Eliza Roha, a fost cea 
care a scos în evidenţă 
substanţa educativă a po-
eziilor Doinei Marin. „Poe-
ziile din acest volum tra-
tează o gamă largă de te-
me întâlnite în procesul 
educativ şi de formare a 
primelor noţiuni elemen-
tare de cultură generală, 

cum ar fi sărbători, tradiţii 
şi obiceiuri, anotimpurile, 
familia, elementele natu-
rii, formele de relief, is-
toria neamului nostru şi 
a ţării, noţiuni de igienă 
personală, cunoaşterea 
cor pului, a obiectelor din 
mediul înconjurător sau a 
locului în care trăiesc co-
piii, cu scopul de a le insu-
fla dorinţa de a cunoaşte 
şi dragostea pentru fru-
mos”, a subliniat Eliza Ro-
ha. 

La Brănești, profesorul Doina Marin ne îndeamnă „Să ne amintim de copilărie”

Poezia, ca mijloc de educație
Când ai un dascăl cu dragoste de copii şi meserie, 
care mai are şi studii de psihologie, rezultatul muncii 
sale este pe măsură. Un astfel de om îndrăgostit 
de profesie şi de cei mici cărora le călăuzeşte primii 
paşi în viaţă este şi prof. Doina Marin, de la grădiniţa 
„Riţa Gărgăriţa”, din comuna Brăneşti.
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