
Nicolae
 CĂPRĂRESCU

„În fiecare zi 
veneam la liceu 

cu drag.“

NICOLAE CĂPRĂRESCU este 
absolvent al Colegiului Național 
„Spiru Haret“ din București, 

promoția 2009.
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Toată 
perioada 

din „Spiru“ 
a fost, de 
departe, 
cea mai 

frumoasă 
perioadă 
din viața 

mea. .

Interviu realizat de: 
Maria CARANICA (11 F),

Daria Pană (11 F)
Diana SAVU  (9 F)
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 Nicolae CĂPRĂRESCU a absolvit Colegiul 
Național „Spiru Haret“ din București în anul 2009. Și-a 
continuat studiile în Anglia, la Manchester (Compuer 
Science), recunoscând că baza formării sale profesionale 
s-a clădit în anii de liceu. Răspunsurile domniei-sale 
la întrebările echipei noastre despre perioada liceului 
evidențiază, ca punct forte, atmosfera degajată, 
favorabilă dezvoltării personale pe toate planurile.

D.P.: Spiru Haret a fost primul liceu pentru care ați 
optat? Ce v-a determinat să terminați studiile liceale 
aici?
Nicolae Căprărescu: După admitere, țin minte că s-a 
organizat o întâlnire  la liceu ca să ne cunoaștem viitorii 
colegi (înainte de a începe școala). Am petrecut ceasuri 
bune în laboratorul de informatică alături de ei, lucru 
care mi-a plăcut foarte mult. Legat de a doua parte a 
întrebării: specializarea intensiv-informatică (care a 
fost, literalmente, intensiv) și reputația liceului. Era 
ceea ce căutam și pentru mine a fost foarte bine că s-a 
pus accentul pe informatică, așa cum au spus că va fi. 
De exemplu, erau zile de luni în care aveam doar info, 
opt ore, și nu erau singurele din săptămâna respectivă. 
Aceasta nu s-a petrecut doar în primul an, ci în toți anii, 
dacă îmi aduc bine aminte. 

M.C.:  Care este cea mai plăcută amintire a 
dumneavoastra în „Spiru“?
Nicolae Căprărescu: Aceasta este întrebarea la care 
m-am gândit cel mai mult, pentru că am luat în 
considerare mai toate lucrurile făcute atât în cadrul 
liceului (în ore, în pauze), cât și în timpul petrecut în 
afara liceului. Dar n-am putut să aleg o singură amintire.



   Toată perioada din 
„Spiru“ a fost, de departe, 
cea mai frumoasă 
perioadă din viața mea. 
Orele erau minunate, la 
fel și pauzele și timpul cu 
colegii de după cursuri. 
Aici era toată frumusețea: 
că nu trebuia să facem 
ceva anume sau să se 
întâmple ceva special ca 
totul să fie plăcut și acesta 
este, de fapt, motivul 
pentru care nu m-am 
putut concentra pe o 
amintire anume. În fiecare zi veneam la liceu 
cu drag și toate amintirile mele din „Spiru“ sunt 
numai zile frumoase cu zâmbete. 

D.S.: Considerați că liceul a fost o perioadă 
decisivă pentru cariera pe care ați urmat-o 
după absolvire?
Nicolae Căprărescu: Da! În cazul meu, anii 
petrecuți în „Spiru“, ca parte dintr-o clasă cu 
specializare matematică-informatică intensiv 
informatică, au fost chiar mai mult de atât, adică 
nu m-au ajutat doar cu decizia, ci și cu pregătirea 
pentru facultate și pentru carieră. Pentru mine, 
alegerea de a continua cu informatica a devenit 
clară încă din timpul liceului, iar legat de 
pregătirea în sine, m-a ajutat foarte mult pentru 
următorul pas.  Eu am făcut facultatea în Anglia, 
la Manchester (Computer Science), iar lucrurile 
pe care le-am învățat în liceu au fost mai mult 
decât relevante, făcând tranziția și procesul 
de învățare de acolo foarte plăcute și ușoare. 
Concret, îmi aduc aminte cum, în anul întâi de 
facultate, multe dintre conceptele noi care ne 
erau predate, le studiaserăm în clasa a XI-a, dacă 
nu mă înșel. Așa că a fost bine atât decizional, cât 
și ca pregătire.
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M.C.: În liceu au 
existat modele 
care v-au ajutat să 
vă alegeți drumul 
mai departe?
N. Căprărescu: 
Da, au fost 
câțiva profesori, 
pe destul de 
multe planuri, 
atât academice, 
cât și non-
academice. Mi-
am dat silința să 

mă gândesc la aceasta, la toate momentele din 
liceu și din afara lui, și cred că a fost un avantaj 
faptul că am avut două diriginte. 
 Noi am început cu doamna Ștefania 
Penea, care ne-a fost, de fapt, dirigintă și 
profesoară de informatică și cu care ne-am și 
văzut în prima zi de dinaintea începerii școlii 
(cum vă spuneam). Dacă îmi aduc bine aminte, 
la un moment dat, dumneaei a trebuit să facă 
ceva la inspectorat, având o altă funcție, și așa 
am primit o nouă dirigintă, iar acest lucru, până 
la urmă, a fost benefic, pentru că am avut parte 
de mai multe modele decât am fi avut în mod 
normal. În cazul meu, a mai fost și doamna 
Șerban Steliana, care ne-a fost profesoară de 
matemaitcă și cea de-a doua dirigintă, care cred 
că este încă în liceu, nu? Apoi a urmat domnul 
Constantinescu, de care știu că este încă în liceu, 
deoarece m-a sunat, acum o săptămână. A mai 
fost și doamna Dumitrescu Petronia, profesoara 
noastră de fizică. [...] 

M.C.: Ce credeți că ar trebui să facă un elev 
de liceu pentru a face față cât mai bine acestei 
perioade?
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Aici era toată 
frumusețea

CĂ NU TREBUIA SĂ FACEM CEVA ANUME 
SAU SĂ SE ÎNTÂMPLE CEVA SPECIAL CA 

TOTUL SĂ FIE PLĂCUT.



Nicolae Căprărescu: Răspunsul 
meu e destul de generic... mai 
toată lumea ar trebui să se 
concentreze pe echilibru. 
Înainte, felul în care ne 
petreceam timpul era diferit 
față de cum o facem acum. 
Echilibrul activităților 
dintr-o zi oarecare ar trebui 
în continuare să existe, 
deoarece modul în care îți 
petreci respectiva zi este 
diferit față de cum era înainte 
de această perioadă. Evident, 
un echilibru pe care contextul 
actual îl permite, respectând 
reguli, recomandări și 
evitând factori de risc. 

D.S.:  După cum știți, în 
curând (12 Decembrie) 
sărbătorim atât ziua liceului 
(Ziua Absolventului). Aveți 
un mesaj pentru spiriștii de 
acum și pentru cei care vor 
urma?
Nicolae Căprărescu: 
Mesajul meu este legat de 
opțiunile spiriștilor pentru 
viitor. România are nevoie 
de antreprenori. Europa, 
la fel. Când va gândiți la 
ce o să faceți mai departe, 
recomandarea mea este 
să luați în considerare și 
antreprenoriatul. Cu toate 
că este o opțiune mai puțîn 
vizată, comparativ cu altele, 
calea voastră către succes nu 
trebuie să fie neapărat și cea 

mai bătătorită.

M.C.:  Ați mai păstrat 
legătura cu foștii colegi sau 
cu foștii profesori?
Nicolae Căprărescu: Noi am 
avut reuniunea de 10 ani de 
la terminarea liceului anul 
trecut și a venit destul de 
multă lume. Ne-am văzut 
chiar și cu profesorii despre 
care v-am vorbit – modele pe 
care eu le-am urmat, și da, 
țin legătura foarte strâns cu 
un număr nu foarte mare de 
colegi, dar și cu restul, chiar 
dacă nu e o legătură foarte 
puternică. Sincer, cu doi, trei 
dintre ei vorbesc chiar zilnic.

D.P.:  Dacă ați avea din nou 
ocazia să alegeți la ce liceu 
să mergeți, ați alege din nou 
„Spiru“?
Nicolae Căprărescu: În 
mod cert. Am și un motiv 
întemeiat. Comparativ cu 
alte experiențe ale prietenilor 
mei, care au urmat alte licee 
în aceeași perioadă, partea 
academică poate a fost 
similară, dar când vorbim 
despre celelalte părți ale 
vieții de licean, ei nu au avut 
parte de mai nimic. Și aici 
mă refer la toată atmosfera 
de licean. Atmosfera de 
spirist e una foarte plăcută, 
iar aceasta nu afectează cu 
nimic viața de licean. 
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Calea 
voastră 
către 
succes 
nu 
trebuie 
să fie 
neapărat 
și cea mai 
bătătorită


