
 

 

 

 

 

 

 
 

Deutsche Schule Bukarest – Educația înseamnă Viață! 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

București, 03.10.2017 
 
 

 
Pe 27 septembrie 2017, Deutsche Schule Bukarest a sărbătorit, la Clubul Diplomatic, 10 ani în România. Au fost 
10 ani intenși, plini de evenimente, pe care i-au povestit cel mai bine elevii noștri. Găsiți poveștile lor aici: 
https://www.bildungistleben.ro/copiii-nostri/?lang=ro. 
 
În prezența unor personalități din lumea publică, doamna Primar General al Capitalei, Gabriela Vrînceanu-Firea, 
domnul ministru al mediului de afaceri, Ilan Laufer, Excelența Sa Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, 
Excelența Sa Ambasadorul Austriei, Gerhard Reiweger și alți înalți reprezentanți ai Guvernului României, alături 
de câțiva dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România: domna Mariana Gheorghe, directorul general 
OMV-Petrom, domnul Dragoș Anastasiu, președintele Eurolines si domnul Wargha Enayati, fondatorul retelei 
private de sanatate Regina Maria, am făcut public proiectul unei noi școli ultramoderne pe care o vom construi, 
până în 2019, în nordul Bucureștiului. Detaliile clădirii sunt aici: https://www.bildungistleben.ro/bildung-ist-
leben/?lang=ro 
 
Aniversarea ar fi fost un motiv îndeajuns de bun pentru a sărbători. Însă noi, cei de la DSBU, nu vrem să ne oprim 
aici. Așa că am lansat cu aceeași ocazie campania de strângere de fonduri pentru noua școală, pe care o vom 
construi în următorii 2 ani în nordul capitalei. Dincolo de planurile riguroase și desenele talentaților arhitecți, 
convingerea noastră profundă rămâne aceea că “Educația înseamnă Viață”. Așa se numește campania pe care 
tocmai am lansat-o. După donația generoasă a OMV Petrom, care ne-a dăruit terenul de 2,5 hectare, la care s-a 
adăugat finanțarea de 4,5 milioane de euro a Statului German, vom face o subscripție publică și vom încerca să 
strângem cel puțin 1 milion de euro de la mai multe firme. Diferența până la costul total de 13 milioane de Euro 
al proiectului va fi acoperită printr-un credit bancar. 
   
“Educația înseamnă Viață” înseamnă și că pe terenul viitoarei școli vom planta cel puțin 40 de copaci care vor 
purta numele sponsorilor noștri. Fiecare copac va reprezenta participarea cu 25.000 de euro la proiect. Peste 
câțiva ani, în jurul școlii va crește o mică pădure – o dovadă în plus că firmele din România înțeleg că viitorul 
sigur al copiilor noștri trebuie construit prin educație de calitate, pe o planetă curată.  
 
Cu ocazia evenimentului din 27.09, mai multe firme au anunțat deja participarea la proiectul noii DSBU: Lidl, TUI, 
Environ; le mulțumim și le suntem recunoscători. 
 
De asemenea, toți participanții la eveniment au primit, în mod simbolic, câte un copăcel pe care îl vor planta zilele 
acestea. Lucru care înseamnă că România este deja mai bogată cu 220 de copaci. Le mulțumim și pentru acest 
gest! 
 
Nu în ultimul rînd, trebuie să remarcăm prezența mare a jurnaliștilor la eveniment. Acest lucru ne onorează și ne 
obligă, în același timp, să fim foarte atenți la promisiunile pe care le-am făcut.  
 
Vă vom ține la curent cu evoluția campaniei noastre și vă vom invita la pornirea construcției.  
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