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Volumul de față reprezintă o fascinantă călătorie de viață și 

un manual inspirațional de învățătură prin puterea 

exemplului. Alături de Cristina Grigore cititorul va fi purtat 

prin peisajul de basm al unui destin de activist comunitar, 

bogat sortimentat cu sfaturi și modele, dintr-o gamă variată a 

domeniilor Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor, 

prioritare fiind următoarele sfere de realitate: 

- o viață model - 

- puterea exemplului- 

- inovație și avangardă - 

- dezvoltare comunitară - 

- mentorat și dezvoltare umană - 

 

Vă urăm drum bun alături de eroina noastră și ne dorim să 

vă simțiți cel puțin la fel de încântați de farmecul povestirii, 

pe cât am fost și noi. Avem, cu toții, de cules multe roade 

necesare creșterii și evoluției personale, din această superbă 

călătorie alături de Cristina. 

 

Cu drag,  

Echipa Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor 
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Dragă cititorule, 

îți urez „Bun venit” în universul meu!  

 

Sunt Cristina Grigore. La Cluj mi se spune „mama PEDITEL”, „mama 

părinților” sau cel mai simplu: „părintele”. Am început voluntariatul și 

implicarea în comunitate încă din liceu, acum 25 de ani, iar pasiunea 

de a face BINELE bine, este la fel de vie și astăzi. 

Cred într-o lume mai bună prin implicare, respect și integritate. 

N-am avut niciodată un „job” în adevăratul sens al cuvântului, ci 

am îmbinat mai multe pasiuni: să deschid oportunități pentru copii ca 

profesor, gustul pentru citit ca director într-o editură, marketing și 

relaționare în mass-media și să schimb în bine comunitatea în care trăiesc.  

Îmi doresc de la oameni să se implice în comunitatea lor, fie că 

vorbim de stradă, cartier, oraș sau țară. Am schimbat legi locale sau am 

determinat legislație națională, toate în interesul comunității.  E atât de 

simplu să faci BINE, important e să începi astăzi.  

Pasiunea și dedicarea mea de a face BINELE CONTAGIOS s-au 

întâlnit în misiunea Fundației Părinți din România: „viața mai bună 

pentru familiile și copiii din România”. 

Cred în fericire, dezvoltare armonioasă, noncompetitivitate, identitate 

și integritate. 

Cred în BINELE contagios făcut din suflet, iar acesta este motivul 

pentru care în 2014 a luat naștere Peditel 1791: urgențe și sfat medical 
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pediatric non-stop. Singurul call center pediatric non-stop din România, 

care a ajutat până acum peste 171,000 de copii sa fie mai fericiți și 

părinții mai liniștiți. 

Cine sunt eu? Un om simplu, care se joacă și speră ca fiecare dintre 

noi să nu uite inocența copilăriei. 

Cine sunt eu? Un om care a decis să se implice în comunitate, pentru 

că îmi pasă. Cred că dacă fiecare dintre noi se implică și ne unim, putem 

să schimbăm comunitatea în care trăim. A face BINELE, bine, este... 

(aproape) gratuit. 

Sfatul meu: 

„Când nu știi ce să faci, fă BINE! Așa Binele prinde rădăcini”. 
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Adevărata nevoie de care are trebuinţă societatea actuală este revoluţia 

spiritului, care trebuie să arate individului un ideal superior egoismului 

biologic, care să-l facă pe om să simtă solidaritatea lui cu umanitatea întreagă, 

înfăţişându-i nobleţea şi demnitatea creației ca scopuri imediate ale vieţii sale. 

Petre Andrei 
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CAPITOLUL I 

O COPILĂRIE CA-N BASMELE LUI CREANGĂ 

 

Când un tânăr creşte frumos, iese parcă din strâmbătate o lume întreagă. 

(Constantin  Noica) 

 

AEMV*: cineva spunea la un moment dat, că atunci când Dumnezeu 

vrea să schimbe lumea, pune o idee în mintea unui copil aflat în pântecele 

mamei și apoi așteaptă. Într-adevăr, dacă ne uităm în istoria umanității, 

la destinele care au rămas consemnate, mai ales poveștile de viață ale 

celor care au avut un rol semnificativ în rescrierea rosturilor sau 

direcțiilor în care se îndrepta societatea atunci, se pare că toți au dat 

curs unei chemări lăuntrice – indiferent cât de nonconformiste sau chiar 

opuse părea ea pentru mentalitatea epocii – au avut, apoi, parte de 

nenumărate alte peripeții și ocolișuri ale sorții până să ajungă efectiv să 

dea curs acestei pasiuni interioare și au fost trecuți prin diverse tipuri 

de experiențe personale, venite fiecare la momentul potrivit, ca un 

puzzle, într-un algoritm (de cele mai multe ori înțeles doar privit 

retroactiv) al pregătirii, al formării, al devenirii lor ca oameni, 

caractere, valori, ca actori dotați cu tot ce le e necesar (cunoștințe, 

competențe, virtuți, trăiri, experiențe personale, înțelepciune, resurse, 

poziții în lume etc.) pentru a avea șanse maxime de a juca rolul cât mai 

bine pentru a produce cu adevărat o schimbare pozitivă în lume și în 

viețile celorlalți. Uneori valsul destinului a urcat spre piscuri însorite de 

                                                             
* Echipa Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor 
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fericire, alteori a căzut în prăpăstii de suferințe și angoase, ori s-a 

pierdut în deșertăciunea crizei de identitate sau de sine. Însă niciun 

strop din fiecare dintre aceste experiențe nu a fost inutil, pentru că 

aluatul uman se formează cel mai bine doar frământat îndelung în 

malaxorul experiențelor vieții. Mai ales acele destine ce sunt menite a 

aduce progres, bunăstare, bucurie, alinare – în viețile altor suflete. 

Trebuie prima dată ele însele să treacă prin acele simțăminte, pentru a 

putea ulterior nu doar înțelege, ci mai ales re-simți durerile sau nevoile, 

sau patimile altora, spre a identifica sau genera soluțiile reale de 

îndreptare a lucrurilor. Unele destine își încep misiunea lor de abia spre 

amurgul existenței (dacă ar fi să ne gândim de pildă la Rousseau, care 

în primii 40 de ani a fost vagabond, la propriu, neregăsindu-se în nimic 

din rosturile lumii de atunci, și tocmai această suferință proprie l-a 

ajutat și determinat să proiecteze în imaginație, din mintea și sufletul lui, 

o lume nouă, pe care ulterior Revoluția Franceză i-a și dat posibilitatea 

să o implementeze – lume care reprezintă fundamentul societății noastre 

moderne de azi). Alteori destinele își intră în rol încă de timpuriu, 

fragede, pentru că mesajul lor, chemarea, rolul au nevoie ele însele de 

această prospețime a spiritelor tinere și a idealurilor pure, neîntinate 

încă de iluziile acestei lumi (astfel a fost de pildă cazul cu celebrul 

scriitor Kahlil Gibran, autorul căriții „Profetul”, cartea cea mai citată 

în întreg secolul XX. Gibran a scris-o la 19 ani, fiind printre primele lui 

scrieri atunci când era un anonim; ulterior a devenit foarte cunoscut, un 

autor prolific cu multe scrieri, dar la bătrânețe constata: „toată viața m-

am chinuit să mai adaug ceva – în restul operelor – la mesajul din 
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<Profetul>; dar nu a reușit nimic. Dădusem atunci umanității tot ce m-

am născut să-i ofer”) 

Cristina, tu ești unul dintre oamenii născuți și calificați de destin să 

aducă o schimbare pozitivă în rosturile lumii noastre – și nu o spunem 

noi, cei de la „Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor”, ci este un fapt 

de notorietate deja în toată România, iar mărturie stau nenumăratele 

proiecte și acțiuni benefice societății noastre realizate de tine și de 

oamenii frumoși pe care i-ai implicat pe parcursul vieții. Spune-ne, te 

rog, pentru început, care este intriga din romanul destinului tău, cum ai 

pornit la drumul care te-a adus în poziția să fii și să faci lucrurile 

minunate de azi? 

Cristina Grigore: Cred că cel mai bine pe un om îl definesc faptele 

sale, și de aceea încep prin a vă spune cum am început eu. Anul acesta în 

14 septembrie 2019 o să fac 40 de ani. În fiecare an când mi-am serbat 

ziua de naștere mă suna mama – tot timpul de când sunt plecată de acasă 

– și îmi spunea: „uite (pentru că sunt unul dintre copiii din România, 

precum majoritatea de la țară, născută acasă, deci nu într-o maternitate) 

este exact vremea aici, astăzi 14 septembrie, cum era acum 20,30,35-36-

37... ani când te-am născut. Este așa o vreme nici caldă, nici foarte rece, 

un pic așa cu brumă”.  

Așa că pe scurt: sunt Cristina Grigore, m-am născut în 14 septembrie 

1979, în comuna Mârșa (Județul Giurgiu). În documente sunt trecută în 

Comuna Bucșani, Județul Ilfov, pentru că era cea mai apropiată maternitate. 

Cred că m-am născut accidental, pentru că am o soră mai mare care e 

născută fix cu un an și nouă luni înainte de mine (14 ianuarie 1978) – și 
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ca o curiozitate, toată familia mea, cu excepția fratelui, sunt născuți în 

data de 14 – și pentru că sora mea a avut un mic accident, în sensul că 

bunicul (din partea tatălui) a lăsat deschisă și nesupravegheată ușa de la 

WC-ul din curte (la țară așa erau toaletele acum 40-50 de ani, dar chiar 

și în prezent se mai practică acest sistem, cu WC-ul în fundul curții) a 

căzut și era să moară și cred că din criza asta, mama, pe la ora 5 în data 

de 14 m-a născut.  Destinul a ținut cu mine de la bun început, spun eu, 

pentru că mie nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată spitalul (n-am fost în 

viața mea într-un spital), iar cu o săptămână înainte mama mea stătuse la 

maternitate, ea simțind că exista probabilitatea să mă nasc atunci, dar 

după o vreme i-au dat drumul acasă pentru că nu ajunsese la termenul 

necesar. E așa funny !  

Mama spune de fiecare dată povestea, când își aduce aminte cum m-

am născut eu – m-am născut acasă cu moașă, fără medic, pentru că era 

dimineață și nu exista medic ginecolog în satul nostru – așa că m-a adus 

pe lume într-o cameră fără pardoseală, efectiv pe pământ, și i-am părut așa 

de surprinzătoare încât se aștepta ca deja să și vorbesc, mama nefiind la 

prima experiență de părinte, având deja un copil mai mare – pe sora mea. 

AEMV: Da, într-adevăr e funny, dar poate că există aici și o 

simbolistică ascunsă, mai ales dacă e să urmărim semnele – vorba lui 

Coelho – așa cum făcuseră odinioară și magii din Orient în căutarea 

pruncului Isus. Și poate nu sunt deloc întâmplătoare: nașterea pe 

pământ, în cadrul cât mai rustic, mai aproape de natură, de tradițiile 

strămoșești, de familie – în energia căminului, aproape de sufletele care 

te iubeau cu adevărat. Mai ales dacă e să privim retrospectiv din 
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prezent spre trecut – din perspectiva pașilor parcurși ulterior nașterii, a 

lumilor prin care ai trecut – tu faci parte din generație copiilor indigo, 

de cristal, generația noii conștiințe (superioare) a umanității, care se 

conectează cu profunzimile valorice, deopotrivă cu natura, cu cultura, 

cu istoria, cu înțelepciunea, sunt atrași de educație, de idealuri înalte, 

au conștiința binelui, dar și dorința, virtutea și puterea de a-l face atunci 

când li se oferă șansa, iar atunci când nu li se dau șanse și le creează ei 

înșiși. Nouă, celor care te cunoaștem prin faptele și realizările tale 

ulterioare, ni se pare că da, simbolismul nașterii are un mesaj aici; să 

ne amintim că și Isus s-a născut nu în mijlocul cetății, deși el venise să 

schimbe cetatea și rosturile ei, ci în taină, alături de sufletele apropiate 

(părinții) și de simbolurile naturii sacre – vaca era încă în percepția 

spirituală de atunci, ca influență a Orientului, considerată un semn 

sacru al divinității. În acest context, merită să spunem cititorilor care 

încă nu știu, că ulterior în viață o mare parte din acțiunile, proiectele, 

energia și pasiunea ta, au fost dăruite naturii și sistemului medical cu 

prioritate celui destinat copiilor, educației, formării umane, implicării 

civice, readucerii virtuții în cetate și fericirii familiei. Care a fost traseul 

acestei călătorii magice? 

Cristina Grigore: Da, cred că este important ca să înțelegem că 

dincolo de activitatea profesională, dincolo de hobby-urile pe care le 

avem, de timpul cu familia, cu prietenii și cu toate lucrurile bune, sau 

provocările care ni se întâmplă în viață, cred că fiecare dintre noi 

trebuie să încercăm să ne găsim menirea, rostul, motivația, pentru ce 

existăm pe lume. Pentru mine important este să ajut și cumva să fiu 
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parte și dacă pot chiar să influențez schimbarea în bine în viețile altora 

și în societate în general. 

Am făcut școala primară și gimnaziul la Mârșa, la Școala Generală 

Nr. 1 și ulterior Liceul Pedagogic la Giurgiu. Am plecat de acasă la 15 

ani, la 100 km distanță, pentru că localitatea noastră e chiar la granița cu 

județul Teleorman, deci suntem mai depărtați de Giurgiu, dar pe 

autostradă suntem doar la 50 de km de București. Provin dintr-o familie 

pe de o parte – pe linie maternă – de „chiaburi” cum le spuneau comuniștii, 

cu tradiție în meșteșugul lucrării pământului (bunicii dețineau multe 

hectare de teren), iar din partea tatălui, situația era foarte diferită, ei 

aveau foarte puțin pământ – astfel încât putem spune că părinții au 

provenit din două familii cu statut socio-economic, chiar două clase 

sociale diferite.  

În total suntem trei copii – două fete și un băiat – cu o diferență între 

noi fetele de un an și nouă luni (sora mea fiind mai mare), iar fratele meu 

este mai mic decât mine cu 10 ani. Din motivul acesta, pentru noi – 

fetele mai mari – el a fost așa, la început, mai mult ca un fel de jucărie.  

AEMV: Ei, da, să fii jucărie în mâna unor zâne bune... ce muritor de 

rând nu și-ar dori să facă parte din acest basm? Spune-ne despre 

părinții tăi, pentru că părinții și bunicii sunt cel mai adesea regizorii 

basmului din legenda personală a fiecărui copil.  

Cristina Grigore: Mama a fost toată viața ei învățătoare în comunitate, 

în Mârșa, comnunitate din care își trage și originea, fiind a 6-a generație 

(iar eu am devenit a 7-a) de învățători de la mine din familie. Eu am 
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terminat pedagogicul, la fel și sora mea; avem o serie de verișoare sau 

verișori (mai apropiați sau mai îndepărtați) care și ei au terminat studii 

pedagogice și au profesat în acest domeniu.  

Tata a fost contabil și evident pentru că vine din zona petrolieră a 

României, din zona de extracție a petrolului – Roata, Mârșa, Gratia, 

Anghelești – el a lucrat toată viața lui, 48 de ani, la Petrom, în calitate de 

contabil, apoi controlor financiar intern, fiind tot timpul cu cifrele și cu 

corectitudinea, ca să mă exprim așa.  

Mai am un văr primar și o verișoară. Cred că locurile în care am 

copilărit din partea mamei sunt cu adevărat legendare – străbunii mei se 

trag cumva din pandurii lui Tudor, cum ne place nouă să zicem, suntem 

puțin așa „tele-olteni” pentru că avem o atestare a familiei de la 1821, cu 

Tudor Vladimirescu – Bolintinul a fost una dintre escale și probabil că 

unii dintre pandurii lui Tudor au rămas în comunitate. Iar străbunii din 

partea tatălui meu provin din zona Câmpulung-Muscel (Argeș) și nu știu 

cum, pentru că nu avem foarte multe date despre familiile noaste (sau nu 

le-am căutat foarte mult), dar bunicii noștri ne povesteau vag despre cum 

au ajuns și au devenit proprietari în Mârșa.  

Am crescut și am stat mult în casa bunicilor din partea mamei, o să 

spun mamaia mea pentru că mi-e greu să spun bunică – la noi bunicii pe 

linie maternă se numesc „mamaie” și „tataie”. Mamaia este omul care 

m-a influențat foarte mult în determinare și dârzenie. Puține femei 

sunt așa de puternice cum era mamaia mea, o femeie foarte puternică 

și foarte echilibrată. Iar partea aceasta de corectitudine și de 

implicare, să nu iei nimic, nimic, nici un capăt de ață, sau un ac, cum 
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spunea tataia, a venit din partea tatălui mamei mele, care s-a străduit 

foarte mult să facă lucrurile bine, pentru comunitatea în care a trăit.  

Bunicul meu a fost orfan de tată, ei erau mai mulți copii, și pentru că 

înainte (pe vremuri) oamenii la țară nu aveu job-uri stabile, nu aveau 

salarii, a fost foarte greu să țină trei copii la școală. Mama a terminat 

pedagogicul la București, a stat în cămin și în gazdă și a fost foarte 

costisitor pentru ei. Au avut și de suferit, părinții mei, fiind copii de 

chiaburi (din partea mamei), nu au putut să facă niciodată facultatea 

pentru că nu au primit acea adeverință de la primărie sau au primit-o și 

scria că sunt chiaburi și că au x hectare de pământ.  

Cred că am avut una dintre cele mai pitorești copilării. Îmi aduc 

aminte toate năzdrăvăniile și toate prostiile pe care le făceam, dar și 

zona aceasta de confort, de stabilitate și bine pe care mi-o dădeau 

bunicii (ei aveau grijă de mine cât timp părinții erau la servici). Faptul 

că am crescut așa într-o familie extinsă, cu unchi, cu mătuși, cu 

bunici, oarecum ca în poveștile lui Creangă, realitate care din păcate 

astăzi nu se mai regăsește aproape deloc. Mi-aș dori ca generațiile 

care vin să aibă parte de o astfel de copilărie, fără griji și numai cu 

lucruri bune, așa cum am avut eu.  

AEMV: Din păcate astăzi urbanizarea, destrămarea familiilor sau 

lipsa timpului și acțiunilor făcute împreună, comercialismul, mall-urile, 

tehnologia (etc.) sunt unii dintre factorii care răpesc copiilor existența 

de basm pe care ar putea-o trăi (și ar trebui să aibă parte de ea fiecare) 

înlocuind-o cu (cel mai adesea, conștient sau nu) vieți de coșmar, de 

deșertăciune sau de abandon, chiar dacă au resurse materiale, însă le 
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lipsește afecțiunea, implicarea, timpul împreună, conexiunea cu natura, 

activitatea, libertatea, sau foarte adesea libertatea a fost înlocuită cu 

libertinismul (copii care cresc singuri printre blocuri, foarte adesea 

căzând pradă vagabondajului, presiunilor grupurilor degradate sau 

altor tipuri de rătăciri și pierzanii în lucruri rele). Apropos de libertate, 

voi cum vă petreceați timpul?  

Cristina Grigore: Sigur, noi eram copii de intelectuali, în comunitate 

(pe vremea aceea intelectualii erau cu adevărat respectați, dar și ei se 

respectau și se străduiau a se menține la un standard superior de demnitate, 

de virtute). Însă asta nu însemna că noi copiii nu trebuia să facem nimic. 

Părinții mei au avut o altfel de abordare pentru copiii lor, nu să-i țină 

doar să stea, așa pur și simplu cum se întâmpla cu, de exemplu, copiii 

colegelor mamei mele care nu făceau absolut nimic, nu participau la 

muncile câmpului, în grădină, să ajute în gospodărie. Noi am fost 

opusul, am făcut lucrul acesta chiar la un an și ceva după ce ne-am mutat 

într-o casă nouă (am costruit acea casă nouă); s-a născut fratele meu, în 

1989 și erau foarte multe lucruri de făcut, iar cum noi era deja mari – 10, 

12 ani – ne ajutam părinții și bunicii.  

Am prins și perioada aceea (pe vremea regimului dinainte de 1989) 

în care bunicii mei erau obligați să cultive tutun – o să folosesc un 

termen care se utilizează foarte mult la noi în comunitate – “înșiram 

tutun”; eram obligați, pentru excedentul de teren. Bunicii au preferat să 

cultive hectare întregi de teren (muncite/ lucrate de ei), iar apoi producția 

o dădeau către Regia Autonomă a Tutunului gratis, tocmai ca să poată să 

își păstreze în proprietate terenul excedentar aparținător gospodăriei lor 
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(altfel ar fi fost preluat de stat și introdus în CAP-uri). Nu au vrut să 

renunțe la ea. Aveau obligația și să cultive tutun, dar și să plătească 

terenul excedentar către CAP.  

Proprietatea pe care eu am copilărit este una de peste 2 hectare – ceea 

ce era o proprietate foarte mare pentru vremea aceea. Aveam și o 

pădurice în care ne jucam, era așa, cumva feeric. Sărbătorile, verile, 

toamna când se culegeau strugurii și se făcea vinul și făceau bunicii mei 

tot felul de dulcețuri, apoi culesul porumbului, al sfeclei de zahăr – totul 

avea aura de feerie din basmele lui Creangă. Participam și noi la toate 

muncile acestea agricole, care erau uneori foarte obositoare, mai ales 

prășitul și culesul porumbului la care efectiv participam, cât eram noi de 

mici și toată perioada până am plecat la liceu.  

După vârsta de 15 ani, o dată cu începerea liceului, m-am concentrat 

cel mai mult pe partea de învățare (asta nu înseamnă că înainte nu 

pusesem preț pe studiu – am fost mereu premiantă și am avut media zece 

începând din clasele 1-4; tot cu media 10 am terminat ulterior și 

masteratul). În perioada gimnaziului am fost mereu prima din clasă, și 

am intrat la liceul pedagogic în primii zece, la o concurență mare pentru 

vremea aceea, de 4 pe loc.  

AEMV: Minunat, într-adevăr o viață ca-n filme, o viață de basm, în 

care ai reușit să integrezi armonios munca, natura, tradiția, suportul și 

solidaritatea familială, cu valori superioare precum educația și 

autoeducația de calitate. Se spune în popor că cei mai inteligenți copii 

sunt cei ce cresc la țară, care sunt obișnuiți de mici cu munca și se află 

în interacțiune cu elementele naturii. Iar rezultatele tale confirmă că 
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acolo unde se strâng împreună oameni frumoși – cum a fost cazul 

familiei voastre – se pot ridica destine puternice și persoane valoroase.  

Cristina Grigore: Cred că este foarte importantă partea aceasta 

privind ce am devenit eu ca om, în primii ani, mi-au fost alături bunicii 

mei și mama mea. Mama – cred că și pentru comunitatea în care a trăit și 

în care a fost învățătoare, dar și pentru mine – este cel mai (să folosesc 

așa un termen la modă) cel mai inspirațional om, un om care mereu te 

încurajează să te dezvolți și să fii tu mai bun, fără să impună competiția 

cu celălalt, fără să promoveze acea îndârjire să faci ceva anume, pur și 

simplu a insuflat – pentru noi și pentru toți copii ei cu care a lucrat – 

plăcerea și bucuria de a citi, de a învăța, să fie niște oameni în primul 

rând mai buni.  

Acum pensionară, mama îmi spune: „cred că cel mai important 

pentru mine a fost nu că i-am învățat pe copiii mei (cu referire la copiii 

de la școală, așa spun toate cadrele didactice despre elevii lor), ci 

faptul că am reușit să le transmit ceva din bunătatea și din felul meu 

de a fi acelor copii pe care i-am format.” Cred că acest fel al ei de a fi 

m-a determinat și pe mine și pe sora mea să alegem să urmăm liceul 

pedagogic, liceu foarte greu și foarte obositor și mai ales inutil, dacă nu 

vrei cu adevărat să rămâi și să profesezi mai departe. Sora mea are peste 

20 de ani de profesie (de la 19 ani lucrează în domeniu), iar eu am 

profesat o perioadă după care am ales un alt drum. Dar perioada în care 

am fost educatoare și învățătoare, dar și profesoară cred că a fost 

perioada cea mai plăcută pentru că am lucrat încă din facultate.  
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AEMV: O astfel de lume de basm ne duce în mod natural cu gândul 

și la vise. Toți oamenii avem vise, viziuni, aspirații în copilărie despre ce 

vom vrea să fim când vom ajunge mari. Uneori ele se realizează, alteori 

nu, și nu e totdeauna de rău lucrul acesta. În fapt cine e foarte deschis 

cu sine însuși și urmărește să se cunoască, să dea curs propriei 

identități, privind în urmă nu va regreta niciodată faptul că ceea ce face 

ca adult e diferit de ceea ce visa în copilărie. Pe măsură ce creștem ne 

dezvoltăm personalitatea, accedem la nivele superioare de cunoaștere, 

de înțelegere, descoperim deopotrivă în afară, în lume, realități noi și 

atractive (despre care ca și copii nu avem de unde să știm), dar și în 

interior, în lăuntrul ființei noastre poate se deblochează, se activează 

sau dezvoltă anumite chemări, pasiuni, aspirații noi. Tu, Cristina, ce 

doreai să devii când vei ajunge mare? 

Cristina Grigore: Ce am visat să fiu când o să mă fac mare? Prima 

dată am vrut să devin biolog, pe urmă am visat să ajung procuror pentru 

că era la modă celebrul film italian „Caracatița“ – „La Piovra” – pe vremea 

când aveam 10-12 ani și doream să devin Silvia Conti – era un personaj 

feminin, procuroare, nu chiar personajul principal pentru că acela era 

bărbat (Cattani), evident.  

Am vrut ulterior, tot pe acest model, pentru că provin dintr-o familie 

cu un foarte puternic spirit justițiar, pentru care nedreptatea, 

minciuna sunt așa oarecum în zona de crimă și ne-a interesat (iar 

atitudinea asta vine de la bunicii materni) bunăstarea comunității și 

să-i apărăm pe oamenii slabi și oamenii simplii care nu-și cunosc 

drepturile sau nu știu cum să găsească soluții la probleme. Bunicul 
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meu a lucrat la fermă, la CAP, cum se zicea la noi, și era surprins, de 

exemplu, de modul în care oamenilor mai puțin educați le erau încălcate 

drepturile și erau manipulați sau amenințați, mai ales în perioada 

comunistă. A militat toată viața lui ca lucrurile să se întâmple corect, 

ne-a educat să fim la fel, nu accepta sub nicio formă să luăm ceva care 

nu ne aparține, să profităm de un lucru care nu era corect sau nu era 

moral. Termenii de corectitudine, de moralitate, de cinste, de a nu 

profita de un bun sau de o situație pe care nu o meriți, au făcut parte 

din educația, și din formarea mea zilnică.  

Tataia era un om care asculta tare (și așa cumva oarecum sfidător), 

asculta foarte tare postul radio „Europa Liberă” (interzis pe vremea 

comunismului în România, ei emiteau din străinătate) și comenta toate 

lucrurile. Legătura și interesul pentru istorie cred că le-am moștenit 

astfel de la el. A fost un om care – datorită condițiilor, pentru că era 

orfan și mama lui avea mulți copii, a făcut doar 5 clase – era un om 

extraordinar de inteligent, chiar dacă nu avea neapărat foarte multe 

studii; și era un om deosebit de înțelept și de orientat spre soluții, iar de 

la el am învățat foarte-foarte multe lucruri, inclusiv lucrurile practice. 

Știu să altoiesc, știu ce înseamnă o viță-de-vie, știu cum ar trebui să se 

întâmple lucrurile pe zona aceasta de pomicultură de la tataie, pentru că 

era un om care are foarte multe cărți și se informa.  

Cam toată familia mea, începând cu bunicii, avea pasiune pentru 

partea științifică a realității, să fie mereu informați. Aproape toate 

lucrurile care se realizau, la noi în familie, se făceau doar după ce se 

studia fenomenul din cărți de specialitate. Așa că am fost foarte 
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orientați pe zona de activități intelectuale, toți copiii din familie scriu și 

citesc de la vârsta de 5 ani.  

Singurul lucru pe care mama mea n-a vrut să o lase pe mamaia să ne 

învețe pe noi fetele, a fost să mulgem vaca. E o frustrare pe care eu și 

sora mea o avem, pentru că nu știm să mulgem vaca. Suntem fete de la 

țară, dar e singurul lucru pe care nu știm să-l facem – vaca, oaia și altele, 

deși am avut posibilitate, dar nu a vrut. A fost așa o rezistență din partea 

ei și am rămas cu situația aceasta. Altfel cred că că știu toate lucrurile 

care se întâmplă la țară, cum se fac.  

AEMV: În același spirit de glumă, dar care are legătură cu 

contextul și percepția valorilor în lumea rurală de la noi, rula la un 

moment dat un film românesc de comedie, de pe vremuri, în care un 

inginer agronom („mere roșii” îl porecliseră sătenii) primește post la o 

fermă, un IAS, la țară, într-o comună în care toate mamele visau – ca 

orice mamă din lume, dealtfel – să își mărite fetele cât mai bine, adică 

pe atunci cu oameni superior educați, care aveau statut și poziție 

socială. Și mama unei fete – interpretată de celebra actriță Draga 

Olteanu Matei – se ținea toată ziua după inginer cu intenții de pețit, iar 

cel mai important lucru pe care știa să îl spună despre fata ei – 

sintagmă devenită ulterior laitomotiv al filmului – era că „Mona mea 

știe să mulgă vaca”).  

Dar să revenim la lucrurile serioase, și să continuăm periplul prin 

caleidoscopul aspirațiilor tale din copilărie.  
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Cristina Grigore: Da, îmi amintesc, la un moment dat doream să 

dau la liceul de poliție, și pentru că la vremea respectivă – 1994, când 

ajunsesem la vârsta de liceu, fetele nu aveau acces, decât la Academia de 

Poliție, deci doar la facultate nu și la liceu, iar liceul de la Ploiești era 

așadar numai pentru băieți – am hotărât să mă fac croitoreasă, pentru că 

avea mama o croitoreasă foarte talentată și care ne dădea restul de 

materiale să facem rochii păpușilor. Așa am zis că uite, am găsit o 

meserie frumoasă (deși nu am niciun fel de talent pentru lucrul manual – 

a fost oarecum o problemă destul de spinoasă, și când eram în 

pedagogic, pentru mine) spre șocul părinților mei, pentru că nu se mai 

înâmplase la noi în familie ca oamenii să nu aibă măcar liceul, iar eu 

vroiam să mă duc la Școala de Arte și Meserii și să mă fac croitoreasă. 

Totuși, mi-a trecut supărarea asta pe sistem și m-am dus la Liceul 

Pedagogic, unde, după câteva peripeții am intrat.  

AEMV: Din nefericire face parte din fișa postului de părinte să aibă 

uneori dușuri din acestea reci de la copii și e nevoie de o doză mare de 

putere, nervi și echilibru ca să navigheze cu succes peste ele; iar în plus, 

de fiecare dată să ai înțelepciunea necesară să distingi corect dacă 

trebuie să intervii pentru a salva, ori pentru redirecționa sau pentru a 

ajuta, dacă e doar un moft trecător al copilului, al epocii, al mediului 

social, sau chiar un talent ori o pasiune reală.  

Cristina Grigore: Cel mai important lucru, ca părinte, este să dai 

aripi copilului tău, să ai încredere în el că face lucrurile bine, că nu 

trebuie să stai cu pușca în caz că face vreo greșeală. Mi-aduc aminte de 

părinții mei, care ne spuneau de fiecare dată – mai ales pentru că am 
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făcut liceul într-o perioadă când Giurgiul era un oraș al drogurilor, un 

oraș de graniță, cu scandaluri de genul celui cu Zaher Iskandarany care 

introdusese o mie de tiruri cu țigări netimbrate prin vama Giurgiu – ne 

ziceau: „Ok, suntem aici când lucrurile nu sunt bune, și dacă ați făcut o 

prostie este mai bine să veniți să ne-o spuneți, pentru că împreună putem 

să găsim mai bine soluții”.  

Sunt un copil care nu a fost niciodată abuzat emoțional, verbal, fizic, 

de către părinți. Nu există la mine în familie conceptul educației 

copilului cu bătaia. Părinții noștri de fiecare dată ne explicau lucrurile 

bune pe care le făceam sau pe cele rele, argumentându-ne și ajutându-

ne să înțelegem de ce n-a fost bine și cum ar trebui făcut, precum și 

modul în care să ne protejăm, pentru că eram singure, două fete minore, 

singure în lume la 100 de kilometri distanță de părinți și treubuia să ne 

purtăm noi însene de grijă. Au fost câteva drame – și la mine și la sora 

mea în clasă, cu alte colege – pentru că, eu cred, părinții n-au avut 

încredere în copiii lor și nu i-au înzestrat cu acele instrumente și cu acea 

încredere să plece cu siguranță în lume și să știe că se pot baza pe 

părinții lor indiferent ce prostii ar fi făcut. Nu a fost cazul nostru, noi 

fiind două eleve silitoare, care am învățat, am luat premii.  
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Nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe lume să-l înlocuieşti, să dai sensuri , să 

creezi, să duci începutul său înainte. 

Constantin Noica 
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CAPITOLUL II 

AUTO-PORTRET DIN ANOTIMPUL TINEREȚII 

 

Campionii nu se nasc în sălile de sport.  

Campionii sunt făcuţi din ceea ce au mai adânc sădit în ei:  

o dorinţă, un vis, o chemare. (Muhammad Ali) 

 

AEMV: Tinerețea în general, dintre toate anotimpurile existenței 

umane, este probabil cel mai îndrăgit de lume, cel mai cântat de barzi, 

cel mai lăudat de poeți și cel mai deplâns de adulți. E sezonul 

îmbobocirii personalității, al crizelor de identitate, al creșterii aripilor, 

al rebeliunii, al tragediilor din dragoste, al marilor distracții, dar și al 

năzbâtiilor pe măsură, al explorărilor spre înălțimi de curiozități și 

aspirații, al căderilor în prăpăstii aparent fără fund, al extazului și 

agoniei. Dar dincolo de toate acestea și poate tocmai datorită lor, se 

pare că doar așa aluatul uman frământat astfel în malaxorul trăirilor, 

reușește ulterior să se maturizeze și să devină adultul serios, 

responsabil, stabil și sustenabil. Dovadă o stă chiar faptul că specia 

noastră există și în ziua de azi, nu a dispărut în perioada adolescenței. 

Dincolo de glumă, la modul serios și poetic, cineva zicea că omul ca și 

pomul trec prin diverse sezoane. Pe cât de frumoase și înmiresmate sunt 

florile lui în primăvara tinereții, pe atât de bogate și savuroase roadele 

ființei sale în anotimpul maturității.  

Așadar te rugăm să ne spui Cristina, tu cum ai navigat peste marea 

învolburată a perioadei adolescentine? 
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Cristina Grigore: Imediat ce am intrat la liceu, pentru că mi se părea 

că aveam foarte mult timp liber (când eram acasă, în perioada anterioară, 

până în clasa a 8-a, învățam și învățam foarte bine, dar aveam grijă și de 

fratele meu, am o relație foarte strânsă cu el – de fiecare dată când 

veneam acasă îmi spunea că o să-mi ia când o să plec înapoi la Giurgiu 

și să-mi ascundă rucsacul cu haine, doar ca să vină apoi să mi-l aducă 

personal) imediat după ce am început școala m-am dus la Clubul 

Copiilor și am făcut atletism, aeromodelism, apoi m-am înscris în 

Organizația Națională Cercetașii României, filiala Giurgiu. Aici am 

întâlnit un om pe care îl apreciez și de la care am citit foarte mult (și a 

contribuit la formarea mea) - Dan Taponte, un om foarte drag mie, fapt 

pentru care mă bucur că am ocazia să-l menționez acum.  

Astfel am început să mă implic în acțiuni de acest tip; ideea de 

voluntariat nu exista atunci, doar ne întâlneam la cercetași, iar apoi am 

început să mă ocup de copiii de clasele V-VIII, grupa „temerarii” pentru 

că eram și la pedagogic și pentru că îmi plăcea să fac asta. Am activat 

foarte mult, aproape până în clasa a XIII-a mergeam la cercetași și 

făceam diverse activități, de asemenea în timpul vacanțelor, nu mă mai 

duceam acasă, ci rămâneam să activez alături de cercetași, cu excepția 

câtorva zile. Apoi am mai deschis o filială la Craiova.  

La cercetași mi-a plcut foarte mult implicarea în zona activtăților de 

mediu, pentru că aceasta era activitatea de bază la vremea aceea pentru 

organizație, și desigur dezvoltarea caracterului. Iar toate acestea i le 

datorez lui Dan Taponte pentru că el este unul dintre oamenii care 

aduseseră filiala cercetașilor la Giurgiu. 
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AEMV: Se pare că ai fost o persoană multilaterală chiar și în 

perioada asta a liceului, nu doar în copilărie, așa cum am văzut în 

secțiunile anterioare ale cărții. Și asta ne duce cu gândul la un aforism 

al lui Churchill – foarte utilizat în zilele noastre în planificarea 

activităților cu oamenii, mai ales în organizații: „dacă vrei ca un lucru 

să fie bine făcut și gata la timp, dă-l unui om ocupat” (în sensul că 

oamenii ocupați sunt persoane care nu suportă să stea degeaba 

niciodată și care au deja experiența organizării muncii și gestiunii 

eficiente a timpului). Dar dincolo de fapte, de acțiuni, de implicare, așa 

ca personalitate, ca relaționare cu ceilalți, ce ne poți spune despre 

Cristina Grigore din perioada aceasta? 

Cristina Grigore: Am fost un copil cred destul de rebel, în sensul că 

un copil foarte direct. Îmi aduc aminte că atunci când am dat examenul – 

ca să înțelegeți ce înseamnă asta – la liceul pedagogic, acolo sunt niște 

probe eliminatorii. Și am avut o probă, educație fizică, cu doamna 

Zimnicaru, un profesor foarte-foarte exigent, care era la vremea respectivă 

inspectorul de specialitate la educație fizică și sport. La un moment dat mă 

întreabă – „Grigore Cristina, hmmm, numele tău îmi pare foarte cunoscut, 

ai cumva o soră în clasa a X-a?” –  „Nu, în clasa a XI-a am răspuns, cum 

în clasa a X-a, doamne ferește că doar n-a rămas repetentă!” 

Da, deci eram genul acela de copil care nu avea niciun fel de frică, de 

teamă; nu știu de unde, că atitudinea asta de a fi așa directă nu mi se 

trage de la părinții mei, ei sunt niște oameni foarte diplomați; nu știu cu 

cine am semănat, poate cu mamaia și cu tataia pentru că ei erau mult mai 

direcți, nu prea spuneau lucrurile ocolit, ci direct, dar argumentat.  
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Această atitudine de rebeliune s-a păstrat pe toată perioada liceului, 

în sensul că erau anumiți profesori ce nu se ridicau la nivelul nostru – 

noi am fost o clasă foarte bună, ultima medie a fost 7,48, medie mare, în 

condițiile în care se dădea examen de admitere dificil pe vremea aceea – 

am avut și profesori care nu erau la nivelul nostru de așteptare, sau la 

nivelul nostru de dezvoltare, și efectiv nu e o aroganță ceea ce spun, 

pentru că și la BAC ulterior notele noastre au fost foarte mari. Și dacă e 

să punem în context, cred că bullyingul ăsta al profesorilor față de elevi 

și al elevilor față de profesori nu este de ieri-de-azi, dacă ne referim la 

școala românească, el a existat dintodeauna. Știu că aveam profesor care 

se ducea în cancelarie, plângea efectiv și zicea că nu mai vrea să intre la 

noi la oră. Și atenție, eram o clasă de elită, cred că am avut ani de-a 

rândul cea mai mare medie în liceu, ca și clasă.  

De asemenea am avut niște dispute în perioada liceului, am ajuns pe 

la Inspectoratul Școlar, pe la cel județean, apoi la Inspectoratul General, 

am avut niște mici conflicte, le-am rezolvat – rebelă, fără să-mi fac 

niciun fel de probleme.  

Dar n-am avut nicio zi de absență, nu fugeam de la ore, nu eram 

genul ăla. Nu fumam cu colegii la colțul școlii, nu beam, nu petreceam – 

deși stăteam singure, chiar dacă mai veneau prietenii și colegii pe la 

mine și mai exasperam pe proprietarea apartamentului, care era vecina 

noastră, dar rareori se întâmpla să facem chiar lucruri așa, negative. 

Încercam să fim cât se poate de ok, zic eu.  

AEMV: Tocmai ai descris atât de sugestiv, unele dintre trăsăturile 

de personalitate a ceea ce azi (nu știu dacă pe vremea aceea exista deja 
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acest concept), psihologii americani primii, și apoi toată mișcarea de 

dezvoltare personală, noua spiritualitate, noua conștiință (și cum s-or 

mai numi ele, privind ieșirea din matrix) au început să numească: un 

copil indigo – adică acei copii veniți să schimbe lumea. O persoană 

rebelă, care crede în ea însăși, care nu se intimidează de autoritățile 

exterioare, care nu aderă la viziunea sistemului și nu se supune acestuia 

decât atunci când rezonează cu lucrurile de acolo; un om cu o voință de 

fier, cu o energie și cu o putere personală ieșită din comun, cu o tărie de 

caracter superioară generațiilor anteriare, o persoană care nu face 

compromisuri, dar care e atașată de ideea de dreptate, de corectitudine, 

aderă la valori, respectă demnitatea, libertatea altora, care e dotată cu 

spirit moral și o conștiință nobilă. Și mai ales un om care nu își folosește 

libertatea ca scop în sine, și nici rebeliunea ca instrument distructiv, ci 

doar ca pârgii pentru a-și crea posibilitatea de a face lucrurile altfel, 

mai bine, de a produce progres acolo unde se simte atras să se implice 

sau acolo unde este nevoit să existe la un moment dat. Copiii indigo pun 

suflet în ceea ce realizeză sau manifestă și, desigur, această putere vine 

tocmai din faptul că de cele mai multe ori ei aleg să se implice doar (sau 

cu prioritate) în ceea ce îi pasionează și reprezintă cu adevărat. Pe tine, 

Cristina, ce te pasiona în perioada respectivă? 

Cristina Grigore: Mi-au plăcut dintotdeauna literatura și comunicarea; 

sunt filolog și cred că valența asta pe zona de științe umaniste și științe 

sociale e o caracteristică proprie familiei mele, deși m-a pasionat și 

partea de contabilitate pentru că tata ținea contabilitatea la diferite firme 

și m-a învățat de mică. Încă de la 12-15 ani, apoi când m-am dus la 
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Giurgiu depuneam eu bilanțurile acolo, pentru că atunci așa se făcea. Și 

am învățat partea aceasta mai teoretică ce m-a ajutat ulterior foarte-

foarte mult, iar tata tot îmi explica lucrurile, îi plăcea foarte mult asta.  

Mi-a plăcut istoria, româna, franceza, engleza, deci partea de uman, 

geografia. Când eram copii mergeam foarte des la mare și la munte cu 

părinții noștri în concediu, nouă tuturor plăcându-ne mult să călătorim, și 

ulterior ca adult am călătorit destul de mult.  

Ca adult, dacă mă uit retrospectiv, cred că nu aș schimba nimic, pentru 

că nu văd acum lucrurile diferit. Știu că eram foarte matură; când eram 

copil îmi plăcea foarte mult să vorbesc, nu s-a schimbat nimic în utlitmii 

20-30 de ani, și acum se întâmplă la fel. Tataie spunea de fiecare dată: 

Licuțo (pe mama o cheamă Alexandrina, dar o alintă Licuța), pe asta o 

facem avocat – adică pe mine. Vorbeam foarte mult și stăteam pe scara de 

la pătul, pentru că ne jucam pe te-miri-unde ca și copii, nu știai pe unde se 

vor duce, pe unde o să-i găsești pe copii (făceam tot felul de prostii când 

eram copii, prostii normale, pe care acum ca adulți nu le mai acceptăm 

copiilor noștri) și toată ziua, de dimineața și până seara recitam poezii. 

Deci cam așa mă știu pe mine oamenii, mai ales vecinii bunicilor mei.  

Am ales facultatea de istorie pentru că este o facultate foarte 

complexă, deci din pasiune pentru istorie și pentru complexitate, te 

ajută să ai o cultură generală mult mai vastă. De exemplu dacă aș fi 

făcut filologia – pentru că profesorul meu Hanibal Georgescu cu care 

scrisesem cărțile de gramatică, făcusem câteva cercetări foarte-foarte 

atente și interesante, m-a orientat cumva sau a încercat să mă direcționeze 

către facultatea de filologie – totuși am ales până la urmă istoria, din 
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pasiune și cred că a fost o alegere bună. În plus, informațiile pe care le 

dobândești în facultatea de istorie te ajută mai târziu și civic, în calitate 

de cetățean. Acum mă bucur că în urmă cu 20 de ani (eu aveam atunci 

20 de ani când am intrat la facultate, fiindcă atunci terminasem liceul 

pedagogic de 13 clase) s-au pus bazele omului civic informat, omului 

mai greu sau deloc manipulabil. Sunt așadar unul dintre oamenii care 

datorez și facultății de istorie și formării profesionale faptul că nu pot 

fi manipulată politic.  

AEMV: Dar despre viața socială, despre marile distracții mai ales 

cele din timpul studenției – și azi, dar cu prioritate pe vremea aceea 

perioada studenției era deosebit de activă pe segmentul acesta – ce ne 

poți împărtăși? 

Studenția pe vremea mea sincer nu prea știu să spun cum era, pentru că 

eu din anul II de facultate am lucrat. Dar am fost în mod obligatoriu la 

toate cursurile pentru că am făcut facultatea la zi și pe vremea aceea se 

făcea prezență și la curs și la seminar – evident că era foarte diferit de ceea 

ce-i acum, că scoatem mii de absolvenți care n-au fost o oră la facultate.  

Cred că și pe vremea mea lumea se distra, nu știu să spun foarte 

multe lucruri despre chestiunea asta, pentru că fostul meu coleg (actualul 

meu soț – noi suntem împreună de la 20 de ani, deci avem 20 de ani de 

cuplu anul viitor) nu era nici el cu cluburile, iar toate lucrurile le-am 

făcut împreună, doar între noi, așa că am o experiență foarte-foarte 

limitată despre viața de studenție, sub aspectul distracțiilor.  
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AEMV: Da, într-adevăr, așa cum zicea Churchill, ai fost se pare o 

persoană ocupată în toate anotimpurile vieții tale, dar și matură cum 

ne-ai împărtășit că te simțeai încă de foarte timpuriu, obișnuită să 

prețuiești timpul și preocupată să nu irosești seva niciunei clipe, ci pe 

toate să le utilizezi pentru scopuri serioase, înalte, să le dai o valoare 

superioară în viața ta și în a altora.  
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Oamenii, fiecare în parte, trebuie să vegheze singuri, în mod continuu.Să-şi 

descopere frica şi credinţa. Oamenii sunt învăţătorii unii altora, iar de aceea  

devenirea impersonală este o virtute ce se trage din aceea că  fiecare om are să 

înveţe pe celălalt. Cât de repede vom învăţa asemenea lecţii, tot atât de repede 

vom fi liberi. Suferinţa nu este necesară dezvoltării; ea rezultă din violarea legii 

etice şi morale aplicate.  Dar fără suferinţă oamenii nu s-ar trezi din „somnul 

colectiv al sufletelor lor“. 

Ulm Spineanu 
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CAPITOLUL III 

DESPRE OAMENI ȘI MENTORI 

 

Sufletul omului nu e un vas de umplut, ci un foc ce trebuie aprins. (Plutarh) 

 

AEMV: Rousseau scria undeva (parcă în „Emil, sau despre educație,” 

tratatul de căpătâi care a refundamentat educația copilului orientată 

spre libertatea de a fi) că spre deosebire de o floare care se naște, este și 

trăiește toată viața ei în forma predefinită a speciei, noi oamenii nu ne 

naștem oameni de la natură, ci devenim pe parcurs. Prin faptele, prin 

învățăturile, prin experiențele pe care le parcurgem, prin elementele 

culturii și mediului în care ne naștem sau trăim, dar mai ales prin ceilalți 

oameni cu care interacționăm. Cu prioritate în perioada copilăriei, când 

personalitatea omului este asemeni unui burete – absoarbe orice influență 

din mediu, cu o capacitate redusă de a discerne, filtra, respinge sau 

rezista – rolul oamenilor din preajma noastră este de cele mai multe ori 

definitoriu. Și așa cum un copac crescut strâmb, e foarte greu să mai fie 

îndreptat ulterior (fără a se rupe), întocmai și un caracter sau o persoană 

este esențial să avem grijă a o crește frumos și drept încă de la început, 

din copilărie. Desigur aici rolul principal îl au părinții, dar de foarte 

multe ori, în destinele noastre, mai ales după ce depășim etapa 

copilăriei – spre adolescență – intervin o altă categorie de persoane, 

unii despre care am putea supune că sunt chiar providențiali, fie că ne 

dăm seama atunci, fie ulterior privind în urmă traseul vieții, când 
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constatăm și conștientizăm rostul, aportul, impactul lor în devenirea 

noastră: mentorii.  

Cristina, spune-ne te rog, care au fost persoanele – indiferent că le 

numim așa formal „mentori” sau nu – care simți că au avut un rol mare 

în devenirea ta ? 

Cristina Grigore: Din grădiniță, o apreciez foarte mult pe educatoarea 

de atunci – eu am mers la grădiniță de la vârsta de un an și șase luni, îmi 

povestește mama și înainte de a merge la grădiniță ne ținea pe amândouă 

în ultima bancă la ea în clasă pentru că nu prea avea cu cine să ne lase, 

mamaia mea trebuind să fie mereu la muncile câmpului (cum aveam acel 

excedent de teren pentru care munceau suplimentar ai mei), așa că mama 

ne lua cu ea la școală până la ora 12 și stăteam acolo în bancă.  

Toată lumea spunea că eram extrem-extrem de cuminți, amândouă; 

nu știu ce să zic, dar îmi aduc aminte că ulterior nu am mai fost așa de 

cuminți. Adică eram foarte curioase și mai făceam și noi câte o 

boroboață ca orice copil. Mai apoi, doamna Mati – care nu mai este azi – 

a fost omul care a avut mare grijă de noi și o aprecia foarte mult pe 

mama. Mergeam de acasă până la grădiniță și apoi la școală cam 2 km 

pe jos, în fiecare dinimeață, iar pentru mama era mai greu, pentru că noi 

stăteam într-un capăt al satului, iar bunicii în celălalt... În fiecare 

dimineață ne pregătea să mergem la grădiniță, apoi la școală și toată 

lumea oarecum o și aprecia o și compătimea pentru că eram două fete, 

de vârstă foarte apropiată și nu avea niciun alt fel de ajutor decât bunicii 

din partea mamei, care ei înșiși erau foarte ocupați. Dar cu toate acestea 

în fiecare zi, masa de prânz, și uneori seara, o serveam la ei, sau chiar 
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rămâneam și dormeam acolo. Mesele de prânz (care tot timpul le luam la 

bunici) erau adevărate festinuri, pentru că bunicii știu cel mai bine să 

răsfețe copiii și niciodată nu se supără când aceștia sunt mofturoși. Am 

fost un copil foarte mofturos, cred că nu mi-a plăcut niciodată nimic, cu 

atât mai puțin carnea (la țară e un sacrilegiu să nu mănânci carte), mama 

era singura care mă susținea: „lăsați copilul să mănânce ce vrea”!  

A doua figură importantă din școala generală este doamna profesoară 

de limba română, Ștefania Roza Stroe, un om cu o aplecare deosebită, un 

foarte bun profesionist. Ea și profesorul de istorie și de geografie, soțul 

dânsei, domnul Adrian Stroe sunt oamenii cei mai apropiați, am fost și 

prieteni de familie, ne și vizitam. Și el, un foarte bun profesionist și cred 

că e persoana căreia îi datorez faptul că am luat o notă așa de mare la 

matematică, deși la această materie nu am avut un profesor care să se  

ocupe forte mult de noi și care nu a făcut meditații. Nu neaparat pentru 

că nu ne permiteam, ci pentru că nu era așa moda meditațiilor decât în 

cazul copiilor foarte slabi, eu așa îmi aduc aminte din perioada aceea, se 

duceau la meditații copiii care nu prea puteau, nu prea știau.  

La domnul profesor Muscalu care era nepotul unei colege de birou 

de-a tatălui meu (care în studenție fusese vicecampion național și 

balcanic la go, era foarte pasionat de matematică), m-a dus tata la testare 

și am luat nota 2. Știu că era foarte stresat, dar dânsul a zis că e ok, nu 

trebuie copilul să ia 10, dar cu 2 nu intră sub nicio formă la liceu. Nu 

știam mai nimic matematică, dar în trei luni de zile am luat 8,75; nota a 

fost a treia medie la matematică și cred că am fost în primii 2-4 care au 

făcut o problemă foarte grea (de fapt de aceea am și luat 8,75). A fost 
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așa ceva de vis. La limba română am luat 9,15 – am știut ce am greșit, 

dar totul s-a obținut fără meditații, doar cu pregătire pentru olimpiadele 

locale la care am mers în mod frecvent. În liceu, sora mea era deja de doi 

ani când am intrat eu, așa că am stat împreună în gazdă la început, apoi 

ne-am mutat în chirie.  

Cred că profesorii cărora le sunt datoare pentru ceea ce am ajuns azi 

intelectual și cultural, care m-au format, m-au sprijinit și mi-au fost 

mentori, sunt doi oameni care din nefericire nu se mai află printre noi 

astăzi. Însă le păstrez un mare respect și o recunoștință uriașă pentru tot 

ceea ce sunt eu astăzi. Aveam la liceu pe domnul profesor Hanibal 

Georgescu, autor a două cărți de gramatică, și care preda română și 

franceză. De la el am învățat foarte multe și am citit enorm de mult, mai 

ales pentru că având un cancer laringian nu mai putea preda, așa că 

devenise bibliotecarul liceului.  

Celălalt mentor, domnul profesor Nicolae Solcan, profesorul de 

istorie, e omul care m-a inspirat, m-a încurajat și datorită căruia am ajuns 

să fac mai departe facultatea de istorie. Tot datorită lui am mers la câteva 

olimpiade naționale. M-a încurajat foarte mult să citesc, astfel că atunci 

când am ajuns în facultate aveam aproape jumătate din bibliografia 

curriculară cerută de profesori deja citită din timpul liceului, iar datorită 

acestui fapt am avut note foarte bune și bursă.  

Cred că noi ca și adulți avem într-o bună măsură responsabilitatea 

de mentorat, așa o văd eu, cumva să inspirăm și să ajutăm pe cei care 

sunt mai tineri să-și găsească drumul lor și să le susținem drumul 

acesta și alegerile pe care le fac, în zona de dezvoltare și de pasiuni.  
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Cred că trebuie mai degrabă să ne urmăm pasiunea, nu să ne 

preocupăm de zona materială în exces, să căutăm cu orice preț a face 

bani, și să sacrificăm totul ca să avem un milion de eruo în cont. Nu 

cred că acesta este un model bun.  

Eu personal am o structură mai degrabă comunitară, de implicare, de 

într-ajutorare, de cunoaștere și de a face lucrurile care-ți plac, fără să ai 

foarte multe constrângeri.  

Nu știu dacă lucrurile pe care le-am făcut în tinerețea mea m-au 

influențat reversibil sau ireversibil, cert este că am întâlnit mentori, oameni 

minunați, profesori, de la clasă sau nu, care m-au ajutat, într-o formă sau 

alta și m-au ghidat să devin ceea ce sunt eu astăzi. 

Am avut norocul să întâlnesc oameni care m-au încurajat, chiar dacă 

am fost plecată de acasă de la o vârstă foarte fragedă; noi toți frații am 

avut 14-15 ani când am plecat de acasă, fapt care a determinat o inevitabilă 

maturizare, dar cred că asta a fost un lucru bun.  

AEMV: Ne-ai vorbit foarte frumos despre oamenii model din viața ta 

timpurie, dar totuși nu ne putem limita curiozitatea de a te întreba și 

despre opusul acestora. Nu pentru că ar conta, fiindcă azi cu toții știm 

principiul Mahatma Gandhi: dacă vrei să înlături întunericul, nu lupta 

cu el, ci străduiește-te să aprinzi lumina. Altfel spus, dacă ne focalizăm 

atenția doar pe lucrurile bune și ne străduim să le dăm viață acestora, 

celelalte se vor estompa prin legile naturale ale firii. Totuși uneori, în 

mod special în perioada copilăriei, unele suflete au nenorocul să se 

intersecteze cu oameni și experiențe negative care să le marcheze uneori 
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profund și să poarte amprenta aceasta tot restul vieții, sau să le afecteze 

sistemul de valori ori discernerea dintre ce e rău și ce e bine pentru ei. 

Mai ales atunci când, un copil are de interacționat cu adulți ce au față 

de el comportamente detestabile.  

Cristina Grigore: Eu, din fericire, nu am avut oameni pe care să-i 

detest, nici în copilărie nici în restul vieții de adult. Da, directorul școlii, 

profesorul nostru de chimie, era un om foarte violent și verbal, și pe 

colegii mei, mai ales băieții îi punea în genunchi, le mai trăgea câte o 

palmă, când se enerva lua câte un lemn (derivat dintr-un butuc crăpat în 

patru) din cele de băgat pe foc în sobă (la țară nefiind încălzire 

centralizată) și când era gălăgie pe coridoare sau în sală ne dădea la palmă 

cu acel lemn.  

În plus el o persecuta foarte mult pe mama, și asta nu i-am putut-o 

ierta niciodată (deși nu mai este printre noi) pentru că mama a fost un 

om foarte corect. Astfel el a fost o persoană care mi-a creat mereu o 

mare indispoziție, și când eram copil și ulterior ca adolescentă. Apoi ca 

adult, după ce am trecut de clasa a X-a, pe la 16-17 ani am început să mă 

gândesc la faptul că omul respectiv – și oamenii care sunt răi prin 

comportamente – sunt oameni care nu au avut parte de afecțiune, nu 

au fost iubiți, iar în felul acesta ei își exprimă frustrarea. E părerea 

mea și cred că oamenii pot să se vindece dacă există partea aceasta de 

iubire, de acceptare, dacă sunt înțeleși și ajutați să descopere care este 

motivul pentru care au tendința să se poarte așa și astfel să își vindece 

rănile. Cred cu tărie asta. Deci nu pot să spun că am detestat pe cineva, ci 
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că ulterior am înțeles că anumiți oameni au avut anumite comportamente 

determinate de lucruri ce li se întâmplaseră în viață. 

Pe perioada liceului pedagogic am făcut foarte multă psihologie, și 

psihologia copilului și am descoperit că sunt multe studii care atestă că 

într-adevăr comportamentul nostru este influențat de evenimentele 

pozitive sau negative care ni s-au întâmplat în copilărie, și eu cred la 

fel, că lucrurile bune, multe, marea majoritate care mi s-au întâmplat 

în copilărie m-au determinat să fiu un om foarte optimist, pozitiv și 

orientat spre într-ajutorarea celorlalți, fără să am niciun fel de 

beneficiu material.  

Cred că îmi e și structura nativă așa, dar ține și de educație, pentru 

că bunicii noștri făceau clacă, la adunatul porumbului, la fân, când se 

tăiau cocenii – și chemau oameni la clacă, pe care îi plăteau și le dădeau 

să mănânce. Mi-aduc aminte că erau atât de obosiți, și părinții mei, și 

mătușile, și unchii și mamaie și tataie, dar ei nu mâncau până nu se 

ridica de la masă ultimul muncitor care fusese și ajutase. Și am învățat 

că este important prima dată să-l omenești pe cel care te-a ajutat, și 

cred că datorită acestei atitudini, m-am înconjurat de oameni cu care 

am putut să construiesc ulterior ca adult, lucrurile pe care le-am făcut 

în viață.  

Așadar, ce sunt eu astăzi datorez pe de o parte familiei mele și 

moștenirii culturale din familie, iar pe de altă parte profesorilor mei 

din grădiniță și până la liceu.  
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Din timpul facultății nu am profesori pe care să-i pot individualiza 

sau să le atribui cuiva în mod special formarea mea, din nou cred că 

nivelul meu de exigență a fost puțin mai sus, mi-ar fi trebuit niște 

profesori puțin mai provocatori, mai “challenging” pentru mine (poate 

că e o aroganță această viziune), dar cei doi profesori din liceu – Hanibal 

Georgescu și cu Nicolae Solcan – sunt cu adevărat oamenii care m-au 

învățat și m-au ajutat nu numai să-mi depășesc nivelul și limitele, ci pur 

și simplu au fost oameni care mi-au oferit un puternic suport și m-au 

ajutat de fiecare dată când am avut nevoie. 

Cred că rolul nostru – de exemplu dacă avem o anumită competență, 

pe un anumit domeniu – este foarte-foarte-foarte important în a-i 

ajuta pe tineri să-și descopere drumul propriu, să le ghidăm pașii. 

Adică da, eu aș recomanda mentoratul, cred că din gimnaziu este 

momentul optim și ar fi foarte normal să se petreacă acest lucru. Să-i 

implicăm pe copii, să avem încredere în ei; să le deschidem orizonturile, 

să-i lăsăm să-și întindă aripile și să zboare, apoi să avem încredere în 

ei că fac lucrurile bune. 

 În 40 de ani (azi-mâine) acesta este lucrurul pe care l-am învățat 

cel mai bine, faptul că oamenii au avut încredere în mine, în mod 

necondiționat în ceea ce fac, că voi face mai mult bine decât voi face rău.  

Noi avem o societate care din păcate penalizează greșeala și eșecul 

(ceea ce e o prostie), o societate foarte competitivă care nu apreciază, 

sau nu glorifică sau nu validează, să zicem, succesul. „Da, era normal 

să iei 10!”, „Da, tu era normal să faci aia!”, „Da, e ok, nu-i mare lucru 

ceea ce ai făcut!”.  
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Ar trebui să îi încurajăm pe tineri să facă lucrurile, să încerce, să 

greșească, să încerce din nou, să le spunem că nu e o rușine că nu le-a 

ieșit de prima dată, de a doua oară, de a zecea oară, să continue să 

încerce; să nu se dea bătuți.  

Apoi de asemenea să-i învățăm să-și găsească menirea lor în viață, 

nu ce vrea mama, tata, profesorul sau mai știu eu cine, ci exact ce-și 

doresc ei cu adevărat, ce-i face pe ei fericiți. Iar acest lucru cred că se 

poate face foarte bine prin mentorat.  

Ceea ce sunt eu astăzi, jumătate se datorează oamenilor, profesorilor, 

mentorilor pe care i-am avut în viață.  

AEMV: Printre acești oameni, sau între alte modele de caractere pe 

care le-ai admirat în tinerețe, există vreo personalitate sau vreun 

personaj principal ori excepțional, să zicem așa, oameni importanți cum 

spune lumea? 

Cristina Grigore: Nu știu dacă, nu cred că am oameni importanți sau 

speciali – cum mă întrebați aici, care mi-au fost mentori – dar sunt 

oameni, pentru că lucrarea mea de licență și lucrarea de masterat sunt 

despre rezistența armată anticomunistă, deci am o specializare și în istorie 

orală – dârzenia oamenilor acelora simpli pe mine m-a impresionat. 

Elisabeta Rizea din Nucșoara, sau Ion Mogoranu, sunt oameni care ne 

arată că tăria de caracter nu are educație mare, nu are limite, nu se 

naște la oraș sau la sat, nu se naște în familii bogate, sau în familii 

înstărite. Ține până la urmă de structura fiecăruia individuală.  
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Când mi-e greu, sau am tendința ca orice om să mă plâng de faptul 

că nu ies lucrurile așa cum ar trebui, mă gândesc la oamenii aceștia 

care s-au sacrificat chiar și numai pentru niște idealuri, până la urmă; 

și ei îmi dau puterea să continui.  

Oamenii simpli mă impresionează mult mai mult decât oamenii 

care au status economic sau social superior și care au lucrurile mai la 

îndemână, și cărora le este mult mai ușor să facă lucrurile și bine și 

corect. Oamenii simpli, care au făcut sacrificii pentru un principiu în 

viața lor – așa cum au fost și bunicii mei niște oameni simpli – pe mine 

mă impresionează mult mai mult, mă inspiră și îmi dau putere.  

AEMV: Am vorbit despre mentoratul și mentorii din viața ta, dar 

acum în general, la nivelul societății românești – raportat la alte țări în 

special occidentale, în care e o practică foarte răspândită – cum crezi 

că stăm la capitolul acesta? 

Cristina Grigore: Cred că ideea de mentorat începe să prindă și la 

noi contur, numai că la noi mentoratul este cumva așa, ca un fel de 

targhet. Eu îmi doresc să am x oameni care să facă y lucruri pentru că 

așa îmi doresc. Foarte puțin mentoratul la noi înseamnă să mă duc și să îl 

las pe cel pe care îl mentorez, să-și găsească singur calea. Este o 

atitudine de genul – ca să iau un exemplu din IT că tot e la modă 

codingul – eu îmi doresc să am 10 zmei care să facă programare pe 

chestiunea aia, și chiar dacă ei și-ar dori altceva, eu îi pun în patul lui 

Procust și îi tai și îi modelez astfel încât să fie după interesele mele.  
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Mentoratul înseamnă să identifici potențialitate în cazul unei 

persoane și să o ajuți să facă din promisiunea acelei potențialități, 

dintr-o speranță, să devină o realitate obiectivă. Nu am foarte multă 

experiență cu alte sisteme occidentale, cum mă întrebați voi. Nu știu în 

alte părți, realmente cum este, dar având în vedere că atât societatea 

americană, franceză, germană sau cele nordice, ori cea engleză sunt 

în criză, înclin să cred că începem să dăm rateuri ca umanitate. Nu am 

găsit încă niciun fel de model, nici măcar în societatea elvețiană, care 

este una să zicem foarte dezvoltată, nu am găsit nici un model în care 

să zicem, da, ar fi foarte bine să se întâmple lucrurile așa, că tot e la 

modă cu școlile astea finlandeze.  

Cred că cel mai important este tocmai să nu creăm tipare și să 

replicăm niște comportamente de tip șablon: vezi nunțile ca la americani, 

vezi o grămadă de alte lucruri de genul facem excursii indiferent dacă ne 

permitem sau nu, pentru că e la modă să te duci într-un city-break, să te 

duci într-un concediu. Consumerismul acesta ne afectează foarte mult 

pentru că în felul acesta se poluează foarte mult, în felul acesta îi 

deranjăm pe oameni – mergem la Veneția sau în Barcelona și calitatea 

vieții oamenilor, a băștinașilor de acolo este influențată în mod negativ 

de noi, de miliardele de oameni care mergem în vacanțe, un fel de 

perpetuu „Untold”  pe diverse meridiane ale planetei. Cei care se declară 

teoretic, drept ecologiști sunt de fapt oameni care călătoresc foarte mult, 

care consumă foarte mult.  

Eu și cu soțul meu ne-am făcut un test cât de pro-mediu suntem. 

Noi doi suntem atenți la toate resursele pe care le consumăm din orice 
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punct de vedere, nu aruncăm mâncarea, câte haine cumpărăm, de 

unde, cum sunt ele fabricate; într-un fel suntem niște oameni probabil 

foarte ciudați pentru ceilalți pentru că la noi nu este declarativ, ci face 

parte din structura noastră ca să nu consumăm degeaba, să nu risipim 

resursele; în mod real oamenii mor de foame în Africa, și atunci dacă 

ai făcut de mâncare în Europa, cumpără exact cât ai nevoie, nu 

arunca pentru că asta se transformă în gunoi și supraaglomerăm 

groapa de gunoi oriunde s-ar afla ea – facem deșeuri, deci facem 

poluare. Lucruri din astea aparent minore ne preocupă – de exemplu 

și apa, cum facem, cum consumăm, cum spălăm și așa mai departe.  

Și mai ales deplasarea. Avem 1,6 tone de dioxid de carbon lunar, asta 

producem noi; ca să avem o planetă mai curată, o planetă mai eco, ar 

trebui ca fiecare cetățean să consume maxim 2 tone. Deci suntem sub 

media per fiecare cetățean, dar aici nu punem poluatorii foarte mari cum 

ar fi fabricile, unitățile de producție în general și desigur transporturile. 

Dacă fugi de problemele reale – suntem o societate care fuge de 

problemele reale – dacă achiziționăm bunuri, achiziționăm stări, de 

exemplu mergem în concediu și ne simțim bine, dar problemele merg o 

dată cu noi, nu ne lăsăm problemele acasă, ele ne urmăresc mereu 

dacă nu le rezolvăm. Faptul că te deplasezi din punctul A în punctul B 

nu înseamnă că nu vine cu tine problema. Și mi se pare că suntem o 

societate schizoidă pentru că avem impresia că dacă ne mutăm din 

punctul A în punctul B problemele vor rămâne în punctul A; nu, le 

ducem cu noi și nu suntem conștienți de lucrul acesta.  
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Așa am devenit în paralel victimele consumerismului, ne trebuie tot 

mai mult, tot mai mult, dacă avem un telefon performant, dacă avem un 

iphone8 ne dorim un iphone10, apoi nici acesta nu ne mai mulțumește și 

vrem altceva; când până la urmă este vorba numai de status și numai de 

poziție, pentru că diferențele dintre lucrurile pe care le utilizăm – 

telefoane, mașini etc. – sunt minimale. Este numai o chestiune de status, 

de a avea ultima versiune a produsului. Dar valul acesta vine din 

Occident și o să ajungem și noi să fim mai responsabili; acum este o 

rușine dacă ai un status superior – de exemplu o persoană cu o funcție 

mare publică sau privată – să nu fie și mașina, casa sau bunurile la 

același nivel de status sau nu mai zic, să te deplasezi cu mijlocul de 

transport în comun, alături de săraci. 
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Cel mai mare bine pe care îl poţi face altor persoane nu este doar a împărţi cu 

ei bogăţiile tale, ci şi de a le descoperi, pentru ei, pe ale lor. 

Benjamin Disraeli 
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CAPITOLUL IV 

AVENTURI PE TÂRÂMUL LUI CUPIDON: SAU 

DESPRE DRAGOSTE ȘI RELAȚIA DE CUPLU 

 

Pentru cei ce au ales Călătoria, tovarăşii de drum sunt înzecit mai valoroşi decât 
toate sufletele rămase acasă, ori privitoare de pe margine... Chiar dacă ei, de multe 

ori, nu ştiu aceasta... (Azir) 

 

AEMV: În capitolul anterior am putut urmări alături de Cristina 

Grigore un caleidoscop al realităților ce dau contur anotimpului cel mai 

fericit din viața fiecărui om: primăvara tinereții. Și așa cum deliciul real 

al primăverii este dat de mireasma florilor, farmecul tinereții provine 

din plăcerile dragostei. Probabil că nu există ființă umană sub soare 

care măcar o dată să nu fi simțit fluturi în stomac, să nu fi fost cu capul 

în nori, să nu fi suferit de beția amorului sau să nu fi fost lovit de 

tragedia unei despărțiri. Pe de altă parte, cineva din antichitate spunea 

că numai în dragoste și în război se formează adevărații eroi, și privit 

prin telescopul unei civilizații extraterestre care ar studia condiția 

umană pe planeta noastră, ar trebui pe bună dreptate să considerăm că 

fiecare persoană ajunsă la stadiul de adult, deci care a supraviețuit cu 

bine încercărilor lui Cupidon, este într-o anumită măsură eroul vieții 

sale. Sigur, noi suntem astăzi – sau tindem să devenim – o civilizație 

pacifistă, ca semn al maturității, înțelepciunii, conștienței superioare la 

care am ajuns, așa că acest lucru ar trebui să se reflecte pe bună dreptate 

și în deciziile, alegerile, felurile în care ne raportăm la fiecare dintre cele 

două realități: războiul și dragostea. Oamenii superiori, sufletele bătrâne 
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cum li se spune în popor (din punct de vedere spiritual, adică evoluate) 

care știu cine sunt și ce vor, care au un set bine definit de valori proprii, 

dar în același timp respectă valorile celorlalți, care aleg să se însoțească 

doar cu cei ce se armonizează și lasă libertatea celorlalți să fie diferiți în 

lumea lor alături de alții cu care se aseamănă – ei bine, aceste tipuri de 

oameni nu vor face niciodată război și foarte arareori vor cădea în 

prăpăstiile dragostei. Pentru că ei vor da chemare doar acelora cu care 

rezonează, și vor lua decizia de a se alătura lor în relații de cuplu, bazată 

pe criterii ferme, stabile, profunde și reciproc reprezentative.  

Te rugăm să ne spui Cristina, câte ceva despre epopeea vieții tale în 

anotimpul tinereții în raport cu beția și nebunia frumoasă și dramatismul 

cupidonian. Cum ai navigat tu peste marea învolburată din acest sezon 

al îndrăgostelilor? 

 Cristina Grigore: O să încep direct cu poveștile romantice din tinerețe. 

Eu sunt o situație un pic mai aparte și o să încep așa cu o istorioară. 

Părinții mei, mama mai ales, când vorbea așa, ca toate mamele, pe ascuns, 

ca să nu afle copiii, când eram eu la finalul liceului (pentru că atunci când 

am terminat pedagogicul avem 20 de ani), povestea cu ceva unchi, cu ceva 

mătușă, spunea  „aoleu, copilul ăsta nu știu ce-o să facă, pentru că ea este 

numai cu învățatul și cu activitățile extracurriculare și să facă tot felul de 

lucruri bune și să schimbe lumea. Fata asta nu cred că o să se căsătorească 

niciodată!” Era așa un pic impacientată pentru că (da, nu știu dacă ține de 

partea de educație de acasă, sau faptul că eram puțin mai arogantă în 

liceu)  mi se părea că toți colegii mei sunt extrem de proști și îmi pare 

rău pentru ei, acum așa când mă uit în urmă, nu prea am găsit oameni cu 
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care să povestesc; în general oamenii foarte apropiați de mine și prietenii 

mei erau toți adulți, oameni mult mai mari, aproape de-o vârstă cu părinții 

mei sau chiar mai în vârstă și cred că am avut norocul să învăț multe de la 

oamenii aceștia, care m-au ferit foarte, foarte mult de pericole.  

De exemplu, de la 16-17 ani am fost și jurnalist de investigație (am 

participat la niște tabere de formare pe la Iași, precum și la Palatul 

Copiilor la astfel de activități). Am început să fac investigații pe 

probleme foarte grave, care erau la vremea respectivă în Giurgiu, unde 

făceam eu liceul, respectiv consumul de droguri, persoanele infectate cu 

HIV (pentru că Giurgiu este un oraș de graniță și unul foarte periculos la 

vremea respectivă, în zona portuară era prostituție și auzeam de tot felul 

de povești. Îmi aduc aminte că veneau polițiștii de la antidrog deghizați 

în așa-ziși dealeri ca să vadă dacă noi consumăm. Cred că se asemăna 

perioada aceea cu ceea ce ne confruntăm noi acum cu copiii și cu 

adolescenții prin parcuri, prin școli; poate că nu așa de agresiv, dar în 

mod sigur mult mai periculos, decât alte orașe care nu se aflau la graniță. 

Iar eu cercetam aceste fenomene.  

De pildă, unul dintre articolele mele cuprindea un chestionar al 

oamenilor importanți din oraș – directorul teatrului, prefectul, subprefectul, 

președintele Consiliului Județean, primarul și mulți alții – cărora le 

puneam o întrebare apropos de sensibilizarea opiniei publice vis-à-vis de 

faptul că bolile cu transmitere sexuală și respectiv sarcinile nedorite ar 

putea să fie prevenite dacă învățăm adolescenții/ tinerii să folosească 

prezervativul. Era o campanie a ziarului la care lucram atunci pe care 

mi-a încredințat-o mie – dar repet, aveam vreo 16-17 ani și mă duceam 
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să pun această întrebare. Imaginați-vă! Și oamenii rămâneau foarte șocați 

pentru că ei aveau copii de o vârstă cu mine și se uitau așa foarte 

surprinși, întrucât zona aceasta de educație sexuală pentru adolescenți – 

care nu există nici acum și ne confruntăm cu o reticență în România de 

parcă am fi în alte epoci – atunci era ceva de neimaginat.  

Din punctul acesta de vedere eram foarte orientată pe zona de carieră, 

adică îmi plăcea ceea ce făceam și eram centrată să ajung să fac ceea ce 

îmi doresc și da, sunt cred, o categorie foarte specială de persoană pentru 

că în timpul liceului nu am avut niciun iubit, niciun prieten, eram 

pustnică, veșnica pustnică a clasei.  

Am avut câteva colege, și la mine în clasă, dar și mai mici, respectiv 

mai mari decât noi – în liceul pedagogic, unde cred că procesul de 

maturizare a liceenilor se face mult mai repede, pentru că mergeam la 

clase, predam, aveam responsabilitate, studiam și practicam psihologia și 

pedagogia, iar felul cum am fost formați ne-a maturizat și conștientizat 

comparativ cu alte specializări – am rămas surprinsă de faptul că foarte 

multe colege, fie că erau din mediul rural, fie de la oraș, nu aveau o 

minimă educație sexuală de acasă. Desigur nici noi nu am avut, nici eu 

sau sora mea, dar mama cumva insista mereu să avem grijă ce facem 

pentru că putem să rămânem însărcinate – deci tot aveam discuțiile 

acestea chiar dacă nici la mine în familie subiectul acesta nu a fost foarte 

puternic atins și era destul de multă pudibonderie.  

Dar în cazul colegelor mele, foarte multe dintre ele – mi se părea 

șocant, pentru că noi cum am stat în chirie ne întâlneam și povesteam cu 

alte fete din chirie sau gazdă – și aflam despre nenumărate întreruperi de 
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sarcină pe care le făceau. Știu o colegă care a avut câteva, altă colegă 

una, alta două – mi se părea tragic faptul că se întâmplă lucrurile respective 

și în urma acestei experiențe avute cu colegii direcți, am ajuns la 

convingerea că ele au rămas cu niște traume pe care la 16-17-20 de ani 

nu le-a tratat nimeni, m-am dus la redacție și le-am propus să aflăm care 

este percepția oamenilor importanți din oraș și a mediului cultural, 

politic (etc.) vis-à-vis de această problemă a educației sexuale și a 

utilizării prezervativului, dar am avut parte de niște reacții foarte 

șocante. Adică oamenii considerau că vorbim de ceva interzis, vulgar.  

Lucrurile e bine că s-au mai schimbat între timp deși cred că începând de 

la nivelul gimnaziului este necesar să introducem orele acestea de educație 

sexuală în școli pentru ca mai ales adolescentele și preadolescentele să 

înțeleagă ce înseamnă un act sexual și faptul că pot să aibă boli cu 

transmisie sexuală și pot să aibă o sarcină nedorită.  

Eu în schimb eram foarte bună prietenă cu băieții și nu le atribuiam 

deloc astfel de calități sau percepții de relații amoroase; aveam mai mulți 

prieteni băieți decât fete și lumea mă percepea ca fiind mai băiețoasă.  

Nu am avut parte de prea multă educație sexuală nici în școală, nici 

în familie, nici în societate, și nici parte de pregătire psihologică pentru 

relația de cuplu. Cred că sunt destul de relaxată așa ca și persoană și 

consider că viața aceasta privată, adică relațiile pe care le are o persoană, 

ar trebui să rămână în spațiul intim al persoanei respective, în spațiul 

public deși sunt prezentă pe toate mediile de socializare, grupuri etc., 

viața mea personală este foarte puțin cunoscută, vreau să o păstrez; mi se 

pare puțin aiurea să anunți pe toată lumea că m-am logodit, că sunt într-o 
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relație cu x sau y din 15 iulie 2008. Lucrurile astea mi se pare că exhibă 

foarte mult viața privată în spațiul public și permitem oamenilor 

necunoscuți să intre oarecum cu bocancii în viața noastră. Eu sunt o 

persoană care crede și recomandă ca viața privată, viața publică și 

viața profesională să fie trei lucruri foarte clar diferențiate, fiind bine 

și pentru sănătatea emoțională.  

Știu că mai ales Facebook-ul și pentru generația mai tănără instagram-ul, 

au devenit așa cumva ca un magnet, o formă de exhibare socială; cred că 

mediul online a înlocuit dorința și înclinația psihologică – dovedite 

științific – a oamenilor de a bârfi. Bârfa este o formă prin care ne 

exteriorizăm niște frustrări și încercăm totodată să avem și parte de 

socializare, deci are cumva și un rol terapeutic.  

Am întâlnit situații în care oamenii îmi spuneau cât de mulți, 

extraordinar de mulți prieteni au ei în spațiul online și când aveau 

realmente probleme, de exemplu probleme complicate, grave, în viața 

lor personală, mi se adresau mie fără ca relația mea cu ei să fie de BFF 

(deci nu eram cei mai buni prieteni), cel mai adesea era o simplă relație 

contractuală. Cred că suntem într-o eră în care avem relații foarte 

superficiale, deopotrivă la nivel de familie, cuplu, prieteni; încercăm 

să pozăm mai mult cât de fericiți suntem. Nimeni nu mai are voie în 

societatea de azi să aibă minime probleme în viața personală, să fie 

nefericit; deja este o tragedie. După părerea mea e complet greșit acest 

fel de a fi și e nevoie de o schimbare de abordare la nivelul nostru ca și 

colectivitate, în România. 
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Creștem și niște copii care nu au învățat cuvinte ca „frustrare”, „nu se 

poate”, „nu ne permitem ce-și permit alții pentru că nu ne comparăm cu 

ei”. Azi toată lumea se compară cu toată lumea, toată lumea își dorește 

să aibă – să zicem – un stil de viață ca al lui Bill Gates, deci mult peste 

nivelul lui financiar și să încerce să pozeze ce statut socio-economic are 

el, pe unde se plimbă; toată lumea când merge în concediu, când merge 

în city-break-uri, toată lumea dă check-in unde a fost și ce-a făcut și ce 

extraordinar s-a simțit, iar când te înâlnești cu oamenii reali, față-n față, 

îți dai seama din nefericire ce nefericiți sunt.  

AEMV: într-adevăr, o realitate dură, dramatică în fapt, care ne 

reamintește un lucru, o lecție esențială a istoriei, știută încă din vechime 

și mereu reluată de oamenii înțelepți, dar nu totdeauna asimilată pe 

termn lung de către popoare: indiferent în ce epocă am trăi, ce nivel 

tehnologic, de dezvoltare, de resurse, de prosperitate am avea, lucrurile 

acestea exterioare nu rezolvă prin ele însele problemele noastre 

interioare, care au nevoie de cu totul alte instrumente: de educație, de 

valori, de comuniune, de dragoste, afecțiune, împărtășire, respect (etc.). 

Iar acestea nu țin de suma aflată în portofel, nici de mărimea casei, nici 

de luxul unor locații de vacanță exotice și nici de performanțele 

tehnologiilor precum avioane, mașini, telefoane (din epoca de piatră și 

până azi în era zborurilor cosmice, toate tehnologiile au fost neutre sub 

acest aspect). Ci numai de felul cum ne cunoaștem, respectăm și tratăm 

pe noi înșine cu demnitate, de felul cum știm să cultivăm relații 

armonioase de comuniune și împărtășire cu alte ființe – fie ele oameni, 

buburuze, panseluțe – pentru că avem nevoie de varietate și diversitate a 



62 

trăirilor și a izvoarelor acestora; deopotrivă varietate culinară (pentru 

fericirea stomacului), deopotrivă culturală, emoțională, intelectuală, 

spirituală (pentru celelalte laturi ale ființei noastre); la fiecare om după 

rețeta sa unică ce definește optima sa împlinire personală.  

Dar în mijlocul acestei comunități de ființe din – să zicem așa – 

miniecosistemul vieții individuale, una se remarcă în mod prioritar ca un ax 

central, prin importanța, valoarea și contribuția la sustenabilitatea 

existenței noastre și până la urmă la fericirea sau împlinirea personală: 

partenerul de viață, cu care de obicei fondăm principala instituție socială a 

umanității, și poate singura care și-a conservat cel mai bine rostul și 

semnificația peste veacuri, indiferent de epoci, sisteme de credințe, valori, 

organizare și funcționare a omenirii: instituția căsătoriei, a uniunii dintre 

două suflete; și care constituie chiar și azi, celula de bază a comunității.  

Spune-ne te rugăm, Cristina, câte ceva despre legenda acestei instituții 

din destinul tău.  

Cristina Grigore: Eu sunt cu soțul meu de 20 de ani – anul viitor 

sărbătorim două decenii. Suntem alături de când eram în anul întâi de 

facultate, de la 20 de ani. Nu știu dacă e bine sau e rău, am fost colegi și 

cred că e singura persoană pe care am considerat-o mult mai deșteaptă 

decât mine, deci soțul meu este “my genius”, iar colegii noștri, mai ales 

colegii mei de la job-urile ulterioare care nu ne știau – pentru că am avut 

și o perioadă de timp în care eu și soțul meu după ce am terminat 

facultatea am fost și colegi, am fost profesori în aceeași școală – ni se 

întâmpla să spună oamenii „soțul meu frumos”, iar eu spuneam „soțul 

meu deștept”.  
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Am început relația noastră contrazicându-ne foarte mult și având 

mereu discuții interminabile și argumentate pe subiectele care ne interesau 

(de cultură, civilizație, istorie), apoi am rămas împreună, iar ulterior ne-

am și căsătorit.  

La nivel de percepții, venind din două regiuni complet diferite, eu 

fiind de lângă București apăream că sunt „o mitică”, o persoană extrem 

de activă și guralivă (ca să nu zic altfel), cu o personalitate foarte 

puternică, iar el este un tip aparent foarte calm (zic aparent, pentru că e 

bine să nu îl enervezi). Părinții lui evident spuneau, „mamă/ tată, n-ai 

găsit și tu una de-a noastră în Ardealul ăsta mare?”. Mai ales că la noi la 

facultate erau foarte puțini oameni din sud sau alte zone îndepărtate ale 

țării, majoritatea fiind ardeleni. Deci dacă stăm să privim așa, pentru 

mine șansele să mă combin cu un ardelean erau foarte mari, dar pentru el 

să se cupleze cu o sudistă extrem de mici; ei bine, iată că la noi așa s-a 

întâmplat să fie și a dat norocul peste el.  

La început cred că părinții lui au fost mult-mult mai reticenți pentru 

că exista – și există în continuare – imaginea aceasta oarecum negativă 

față de oamenii care sunt din sud, la care se adaugă o experiență 

personală negativă pe care o avusese tatăl lui când a făcut armata la 

Jilava și acestea două s-au coroborat. Dar încet-încet oamenii au 

acceptat, fiindcă până la urmă nu pot să trăiască ei viața fiului lor.  

În ce-i privește pe părinții mei, ei s-au gândit că dacă o să mă 

căsătoresc voi merge foarte departe și n-o să ne putem întâlni foarte des. 

Aceasta a fost cred singura lor grijă și problemă. Desigur, erau cumva 

îndreptățiți, pentru că eu m-am stabilit la Cluj încă de la 20 de ani (din 
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anul I de facultate) și trăiesc deja de câteva zeci de ani aici; dar altfel nu 

au fost probleme, decât discordanța aceasta față de tradiția familiei: noi 

suntem așa mai gregari, mai cu tribul nostru strâns la un loc.  

AEMV: Fascinant. Pusă în perspectivă, povestea voastră ar putea 

figura ca scenariu de film cu tentă educațională despre cum să faci 

alegeri conștiente, sustenabile (modelul nemțesc: măsori de 10 ori și tai 

o singură dată și bine). În cultura catolică, mai ales că la ei este un 

păcat capital divorțul, Biserica (și alte instituții sociale) se străduiesc 

din răsputeri să ofere suport, consiliere, asistență cuplului, încă din 

fazele prealabile – există ședințe speciale de pregătire a tinerilor din 

adolescență – pentru viață, responsabilitățile, sarcinile, asumările (etc.) 

vieții de cuplu după căsătorie. Și, desigur, e foarte bine acest lucru. Dar 

iată că la voi, fiind suflete mature, evoluate, acest lucru s-a întâmplat în 

mod firesc, natural, pentru că ați știut fiecare ce doriți de la partenerul 

potrivit și cum să îl descoperiți. Sub acest aspect, ați putea fi nu doar 

model, dar și învățători ai comunități pe acest domeniu.  

Și pentru că în general în societate, există tradiția milenară de a 

sărbători lucrurile frumoase sau marile victorii ori bucurii de care avem 

parte, iar în ce privește uniunea dintre două suflete prin actul căsătoriei 

(sacru sau laic, indiferent cum îl percepe fiecare) evenimentul de 

celebrare este nunta, cu diverse tipuri de ritualuri, tradiții, proceduri în 

funcție de epocile și culturile omenirii, spune-ne te rugăm, Cristina cum 

ți-ai imaginat tu – pentru că femeile de obicei sunt mai captivate de acest 

eveniment și unele încă de mici se visează mirese în rochii albe – spune-ne 

cum a fost cazul la tine. De la ce vârstă sau când ai început să îți dorești 
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să te măriți, mai ales că (așa cum știu deja cititorii noștri, pe vremea 

marilor tentații și vise, adolescența – în special într-un mediu precum 

liceul pedagogic foarte favorabil acestor tendințe) tu te poziționai exact la 

polul opus și ne amintim că lumea te percepea ca fiind pustnica școlii?  

Cristina Grigore: Referitor la faptul dacă doream să mă mărit, habar 

nu am, când eram mici ne îmbrăcam și eu și sora mea cu rochia de 

mireasă a mamei. Da, eu am avut o căsătorie din aceasta – fiind și 

profesori de istorie amândoi știind ce înseamnă căsătoria – am avut 

amândoi o atitudine de rebeliune. Cred, sau e percepția mea, că oamenii 

fac o nuntă ca să-și ia cumva un credit avantajos cu dobândă pe termen 

lung, pentru că foarte mulți oameni am văzut că transformă partea 

aceasta a căsătoriei realmente într-o afacere, deși nimeni nu vrea să 

recunoască asta. Dar toți își fac socotelile, câți oameni invit la nuntă, 

cam fiecare cât dă – mereu se fac aceste calcule, câți bani o să se câștige 

și astfel nunta e văzută – dincolo de evenimentul în sine la care desigur, 

lumea se distrează – ca o formă de procurare a avansului pentru viitoare 

investiții. E o atitudine mercantilă și cred eu oarecum înapoiată pentru 

o societate care încearcă să pozeze ca una modernă, pentru că am 

preluat cu amândouă mâinile toate clișeele și tradițiile ce se petrec la 

americani: să facem cu cort, cu pajiști, cum vedem prin filmele de la 

Hollywood, deși nu știm sigur dacă la ei chiar se întâmplă realmente 

lucrurile acestea.  

În mod sigur nici în Statele Unite, nici în Europa, nu există modelul 

acesta de a face nunta cu scop comercial pentru a da avans la o casă sau 

o mașină, cum se întâmplă la noi în 99,99% din cazuri și la nuntă și la 
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botez. La ei este o abordare de alt tip, bazată pe dorința de a sărbători 

alături de prieteni acest eveniment important din viață, o cheltuială 

asumată și fără așteptări din partea celorlalți la ceva anume. La nunțile 

de prin Occident se dă așa, o sumă modică – 50, 100 euro – sau cel mai 

adesea se cumpără un cadou simbolic pentru mire și mireasă, iar lumea se 

simte foarte bine. Deci nu este o investiție ca la noi în România.  

Exact așa am vrut și noi doi să facem, am creat un eveniment la care 

am adus doar pe oamenii apropiați – pentru că a-i invita pe foștii colegi, 

sau colegii părinților, prietenilor etc. mi se pare o chestiune destul de 

ciudată. Nu cred că – spre exemplu – colegul de birou al lui tata ar trebui 

să fie la nunta mea sau a altcuiva, pentru că se întâmplă foarte des lucrurile 

astea, este pur și simplu doar o chestiune comercială. Sau cel puțin așa o 

văd eu. Cert este că noi am făcut într-un local foarte exclusivist, cu o sală 

extrem de exclusivistă, iar evenimentul l-am sărbătorit relativ la mulți ani 

de când noi eram deja împreună ca un cuplu stabil.  

Deci cam așa s-au petrecut lucrurile la mine, niciodată nu m-am 

gândit că vreau eu în mod special o rochie de mireasă, pentru că nu m-a 

pasionat niciodată, nici când eram mică, doar când avem cam 3-4 ani și 

ne jucam cu rochia de mireasă a mamei, care fusese o rochie de colecție 

de la Paris.  

AEMV: De la primele cuvinte ale cărții și până aici putem vedea 

clar deja conturul stabil, ferm, al unei persoane – așa cum ai spus și tu – 

ieșită din tipare (din tiparul colectiv al marii mase, a trendurilor sociale și 

valurilor care poartă pe ele mulțimile) – dar o persoană cu valori superioare, 

orientată spre acțiune, spre rezultate concrete, spre utilizarea fiecărei 
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resurse personale (timp, cunoștințe, pasiuni, eforturi etc.) în scopuri cu 

adevărat mature, înțelepte, nobile. În copilărie, în școală, în activitățile 

extra-curriculare și cele din timpul vieții private, iată, acum și în 

căsătorie, aceeași linie directoare, aceeași viziune stabilă ne însoțește ca 

un fir roșu pe parcursul istoriei vieții tale. Mereu orientată spre acțiune, 

spre fapte și înfăptuire, de a face lucrurile altfel, mai bine, mai înalt valoric.  

Spune-ne, Cristina, cum se împacă la tine viața de familie cu cea de 

carieră, mai ales că – și acesta e un fapt regăsit în viețile tuturor 

oamenilor dedicați, a celor ce pun foarte mult suflet în ceea ce fac, 

uneori e foarte greu să împartă sufletul acesta, energia vieții și ființei lor 

între mai multe realități în aceeași măsură, mai ales între carieră și 

familie, două realități care au cea mai mare nevoie de cât mai mult din 

ceea ce suntem, ca să meargă lucrurile bine.  

Cristina Grigore: Cum se împacă viața de familist cu cea de 

carierist? Cred că dacă nu există o înțelegere între soți – și mai ales în 

România există foarte mult misoginism în ceea ce privește femeile, 

mai ales femeile de carieră; nu știu care este procentul acum, dar 

multe divorțează și își refac sau nu-și mai refac viața de familie, 

divorțează cu sau fără copii din căsătoria anterioară – viața celor care 

aleg o carieră e extrem de dezechilibrată, pentru că într-o formă sau 

alta, dacă sunt pasionați de asta, e posibil ca familia să sufere.  

Din punctul de vedere al familiei mele, eu spun așa, că încerc să fiu 

echilibrată, chiar dacă uneori poate muncesc mult prea mult și sunt 

conștientă de asta și încerc să găsesc soluții ca să limitez sau să implic și 

pe alții. Încă nu-mi reușește, sau îmi reușește foarte puțin din ceea ce mi-
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am propus, dar sunt delimitări teoretic relativ clare: viața mea de familie 

e viața de familie, iar viața profesională e strict profesională, chiar dacă 

din când în când se întâmplă ca și pe membrii familiei mele să îi implic 

în activitățile pe care le fac, pentru că dincolo de faptul că sunt un ONG-

ist cu normă întreagă, adică fac asta ca și profesie, totuși foarte mult din 

timpul meu înseamnă voluntariat pentru proiectele în care mă implic 

(pentru că nu m-am plătit niciodată de când fac asta – și am în curând 10 

ani de activitate – în care nici o oră suplimentară nu mi-a fost plătită, nici 

o sâmbătă și duminică, nici o noapte). Am un program teoretic de luni 

până vineri de la ora 9 la ora 18 cu o oră pauză de masă, dar în 80% 

dintre cazuri nici măcar pauza de masă nu mi-am luat-o pentru că așa a 

fost să fie, iar orele peste program sunt ceva firesc la mine. Nu-mi aduc 

aminte să fi plecat în cei 10 ani de 100 de ori măcar la ora oficială de 

finalizare a programului.  

Da, muncesc foarte mult; cred că e cam exagerată viața mea 

profesională, dar îmi place ceea ce fac, iar oamenii apropiați – deși 

încearcă să pună un pic de frână la caruselul ăsta al vieții mele foarte 

agitate în care se petrec foarte multe lucruri și sunt implicată în prea 

multe activități și proiecte – cred că mă înțeleg, pentru că nu este o 

simplă profesie, e o vocație, e ceea ce îmi place să fac și deci e un 

adevărat stil de viață.  

AEMV: Într-adevăr și din păcate la foarte multe cupluri – fie din motive 

de carieră, fie din motive de greșeli de alegere, ori de faptul că oamenii s-

au schimbat (au evoluat sau involuat, după caz) ca personalitate și sistem 

de valori în timp, se ajunge  la depărțiri. România este în continuare (de 
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trei decenii – de când am dobândit libertatea de a face ce vrem cu viețile 

noastre) campioană la divorțuri pe plan mondial. Iar acest aspect se 

datorează cu prioritate felului nostru de a face lucrurile, de a lua decizii 

și a asuma responsabilități. Ne aruncăm prea repede în ceva fără să fim 

cu adevărat informați, să cunoaștem acea realitate – uneori din sfidare, 

inconștiență, indiferență sau insuficientă prețuire a ei, fie că vorbim de 

oameni, de job-uri, de organizații, orice fel de relație a individului cu o 

terță parte. Pe locul doi e faptul că nu ne străduim să ne cunoaștem foarte 

bine nici pe noi înșine: cine suntem și ce ni se potrivește cu adevărat pe 

termen mediu și lung. Apoi că nu prea ne asumăm responsabilitățile, sau 

chiar dacă verbal ori scriptic am acceptat, căutăm să ne eschivăm de la 

ele pe parcurs. Și în final, faptul că atunci când lucrurile nu mai merg 

foarte roz (pentru că toate sub soare – inclusiv relațiile parteneriale – au 

și zile senine, dar și cu nori sau chiar cu furtuni) nu depunem efortul de a 

găsi soluții, de a remedia; mai bine aruncăm și căutăm altceva, în 

speranța iluzorie că vom descoperi perfectul. 

Care este opinia Cristinei Grigore referitor la situația, practica, 

rostul divorțului? 

Cristina Grigore: Da, referitor la divorțuri, am întâlnit mai multe 

situații, două îmi vin acum în minte – pentru că lucrez foarte mult cu 

familii și cu părinți – și am constatat așa: că sunt situații în care, din varii 

motive, relațiile devin nefuncționale și pentru un copil părinții aleg să 

rămână într-o relație toxică. Dar în fapt toată lumea are de suferit, 

deopotrivă cei doi parteneri, dar mai ales copiii. Cei doi parteneri totuși 

sunt maturi și pot să-și regleze sau depresurizeze frustrările și problemele 
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altfel decât un copil, dar copiii sunt extrem de afectați, pornesc în viață 

cu neîncredere, cu frustrare, cu sentimente de vinovăție pentru că părinții 

se ceartă și nu se înțeleg din vina lor, și încearcă să-i împace, să le fie 

toată ziua pe plac.  

Într-o astfel de situație e mai bine ca doi oameni maturi și care nu 

au cum să renunțe (dacă sunt responsabili) la calitatea de părinte, 

adică vor rămâne părinți pentru totdeauna pentru copiii lor, chiar 

dacă nu mai sunt o familie, ar trebui ca fiecare să încerce să își 

găsească drumul lui în viață, decât o familie care stă în certuri, în 

scandaluri în – și mai grav – violență domestică.  

Și aici ar trebui să avem o legislație care se pune în aplicare, să avem 

suport pentru femeile și copiii abuzați, să facem intervenția rapidă din 

punct de vedere al instituțiilor statului, să începem prin a aplica serios 

normele legislative atât cât le avem în paralel cu îmbogățirea și 

îmbunătățirea lor, inclusiv facerea lor mai drastică sub aspectul 

tratamentului violenței în familie, după modele care există în spațiul 

european, pentru că într-o formă sau alta suntem și obligați să avem o 

nivelare legislativă ca parte a UE.  

Iar ceilalți (cea de-a doua situație la care doresc să mă refer) sunt acei 

parteneri care încearcă să facă o relație să fie funcțională. Eu recomand 

ca, dacă oamenii nu se mai înțeleg, să rămână părinți, copilul să aibă 

și mamă și tată chiar dacă nu mai locuiesc împreună.  

În cele mai multe familii, când părinții divorțează, există o luptă 

continuă în care, de obicei mama – nu știu dacă informațiile sunt validate 
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științific prin rapoarte sau analize, dar din experiența mea și a relațiilor 

frecvente cu părinții, unii dintre ei în prag de divorț sau divorțați deja, ori 

familii care nu se înțeleg – am constatat că e un ping-pong de fapt, 

folosind copilul pe post de minge, astfel încât să se răzbune soții unul pe 

altul; când la unul când la celălalt, învrăjbit când împotriva mamei, când 

împotriva tatălui, situație care de asemenea provoacă o dezvoltare 

emoțională ciuntită a acestuia, a copilului, duce la neîncredere și la o 

abordare greșită – ulterior, când vor deveni adulți – a ceea ce înseamnă 

relația de cuplu. Poate chiar mai mult, la rândul lor putând deveni ei 

înșiși abuzatori sau persoane care tind să profite de slăbiciunea celuilalt.  

Cred că într-o relație – e doar opinia mea, nu dau sfaturi nefiind 

avizată în domeniu – trebuie să fie foarte multă înțelegere, toleranță 

pentru celălalt, precum și încredere în partener. Dacă nu vine acasă la 

6 nu să mă agit să mă tot frământ unde este? cu cine este? ce face? și să 

mă apuc să îl tot sun de zeci de ori; mai ales noi femeile care avem și o 

gură foarte mare, dar și un simț critic exagerat, nimic din ceea ce face 

bărbatul nu ne e pe plac, nu face bine; totdeauna vecinul de la servici sau 

de la etaj face mai bine lucrurile și nu înțeleg de ce al meu nu le poate; 

astfel de atitudini evident că pot să ducă la conflicte și chiar la violență.  

Pe de altă parte sunt și foarte mulți bărbați care suferă de misoginism 

și de gelozie. Nu-mi dau seama de ce, dar aceasta este o stare de fapt 

arhicunoscută și vizibilă frecvent de către toată lumea. Ni se întâmplă și 

nouă – mie și soțului – în cercurile noastre de prieteni să interacționăm 

frecvent cu astfel de atitudini și noi suntem văzuți oarecum ca niște 

extratereștri; nu, nu suntem extratereștri, ci doi oameni normali care 
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avem aceleași interese intelectuale, culturale, societale; vedem lucrurile, 

dacă nu la fel, măcar complementar, ne argumentăm punctele de vedere 

și chiar facem dezbateri, iar acest tip de comunicare cred că sudează și 

mai mult relația.  

Făceam naveta când eram studenți sau ulterior ca profesori, către 

casă, și oamenii ne întrebau  - pentru că povesteam foarte mult între noi 

– și ne întrebau, cei care ne luau la ocazie, „voi de când nu v-ați mai 

văzut?” ! Evident că nu fuseserăm plecați să nu ne vedem, dar dacă nu 

ai ce să comunici, pe o perioadă medie și lungă de timp, relațiile care 

nu sunt compatibile ca viziune asupra vieții, ca interese, care nu au 

suficient de multe puncte comune (dincolo de elemente superficiale 

precum faptul că ea e o fată foarte frumoasă sau el un băiat foarte 

șarmant) cred că lucrurile astea în timp nu sunt sustenabile, nu sunt 

de lungă durată pentru că și frumusețea după o anumită vârstă nu 

mai are același chip ca la 18-20-25 de ani; trebuie să punem acolo 

ceva în loc, or dacă nu avem ceva în loc intervine frustrarea și vom 

avea tot mai frecvent cuvinte de reproș față de partenerul nostru, 

relația începe să se deterioreze și ajungem să stăm acolo în relația 

aceea doar pentru un copil.  

Mi se pare complet greșit și cred că situația asta ține în special de 

tradiționalism pentru că este foarte rușinos pentru o femeie să fie 

divorțată; se întâmpla în comunism și nu s-a schimbat mare lucru nici 

acum, de abia perceptibil – schimbarea aceasta de mentalitate vine 

foarte-foarte greu pentru că așa sunt fetele educate să rabde, să 

accepte, bărbatul e acela care aduce banii acasă. Eu nu cred asta. La 
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noi în familie de exemplu veniturile sunt aproximativ la fel, în unii ani 

mai mult eu în alți ani mai mulți soțul meu, dar asta nu face ca cel care 

câștigă mai mult să se simtă prin ceva superior celuilalt; pur și simplu 

așa se întâmplă și este foarte bine. De când ne știm noi, de 20 de ani, 

avem împreună cheltuielile și veniturile, nu am ascuns niciunul de 

celălalt nici măcar 5 bani, nici măcar banii pe care îi primeam de la 

familiile noastre.  

Chiar și la vârsta asta suntem genul acela de „copii” cărora 

părinții simt nevoia să ne mai dea de ziua noastră, sau chiar lunar să 

îmi trimită ei 100 de lei pentru că așa se simt bine. Nu-mi dau seama 

de ce, dar e bine că se întâmplă așa.  

Pentru tineri este foarte important, dincolo de atracția care există 

pe moment, și în general așa se formează relațiile, prima dată se naște 

acea atracție fizică, sexuală între cei doi parteneri (pentru că dacă nu 

există așa ceva, șansele să se realizeze un cuplu nu prea sunt reale). 

Dar de acolo și până la ideea de cuplu, lucrurile acestea se învață, iar 

procesul se face în timp.  

Însă dacă avem tot timpul suspiciuni, dacă suntem tot timpul 

paranoici nu e bine. Generația de acum este puțin mai libertină, vor 

relații deschise mai ales femeile, adică să nu avem niciun fel de 

responsabilitate niciunul nici celălalt, să avem relații cu alte persoane 

în afara cuplului și nici acest lucru nu e chiar benefic. Poate că sunt eu 

puțin mai demodată, la nivel de teorie sună foarte bine – e și o dezbatere 

pe care o avem eu și soțul meu frecvent – la nivel de teorie toată lumea 

acceptă lucrurile acestea, dar în momentul când ți se întâmplă ție, situația 
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nu mai e așa de roz, nu mai privești cu aceeași detașare, și începi să tot o 

stresezi iar asta în timp duce fie la destrămarea cuplului fie la alterarea 

relației. Cunosc oameni căsătoriți de 40-50 de ani și sunt într-o ciorovăială 

continuă, într-un conflict permanent și așa au fost încă din tinerețe, de la 

debutul relației de când erau doar iubiți, dinainte de căsătorie.  

Pe de altă parte, oarecum avem tendința să preluăm modele care există 

în Occident, cu deschidere, fiecare cu banii lui, femeia foarte independentă, 

femeia cu volanul, femeia cu ciocanul etc. – reflexii ale feminismului.  

În ce mă privește, cei care mă cunosc pe mine spun că sunt o 

femeie foarte puternică, dar eu nu sunt deloc feministă. Am încercat 

de fiecare dată să îmi arăt și vulnerabilitatea, poate în multe situații 

este o greșeală acest lucru, dar cred că a exprima vulnerabilitatea 

înseamnă în fapt să fii un om foarte puternic.  

Cu toții avem tendința să ne prezentăm în fața celorlalți, mai ales a 

celor mai puțin apropiați, și mai ales în calitate de șefi, ca fiind perfecți; 

mult prea perfecți. Niciodată nu greșim, totdeauna avem soluții. Nu cred 

în asta! Cred că ceea ce am făcut eu în viața mea – cât o fi fost de bine-

rău, habar nu am, nu mi-am pus problema asta, nu sunt foarte panseistă 

ca și abordare, asta este o calitate în familia noastră a soțului meu – nu 

teroretizez foarte mult, dar cred că filosofia mea de viață este aceea de a 

mă simți bine în pielea mea fără să îl deranjez pe celălalt, să nu-i fac 

rău celuilalt, fericirea mea să nu fie clădită pe nefericirea altuia. Sunt 

foarte atentă la lucrurile acestea și încerc – pentru că sunt foarte 

puternică emoțional și întrucât cunosc psihologie și psiho-pedagogie, 

cunosc comportamente și tipuri de manipulare, de exemplu cum să îl 
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dobor pe celălalt, nu practic asta. Încerc de fiecare dată să mă 

autocenzurez, pentru că de foarte multe ori cuvintele pot să fie mult 

mai dure și să te afecteze mult mai mult emoțional decât poate să o 

facă de exemplu chiar violența fizică.  

Am încercat de fiecare dată să îmi arăt vulnerabilitatea chiar dacă 

alții au profitat de ea, tocmai pentru că asta înseamnă să fim oameni. 

În momentul în care suntem perfecți intervine partea de angoasă și 

mai ales ne robotizăm, ne dezumanizăm. Așa că eu deopotrivă social și 

profesional mi-am arătat vulnerabilitatea și ori de câte ori am avut 

ocazia i-am invitat pe oameni să mă ajute spunând-le că am nevoie de 

ei pentru că nu pot să fac lucrurile acelea singură. Dacă a fost bine sau 

dacă a fost rău, nu știu.  

Cert este că sunt – spuneau și profesorii mei în liceu și mai ales 

oamenii care m-au format – eu sunt doi oameni într-unul, ca un fel de 

Ianus, așa. Pe de o parte este latura mea extrem de sensibilă, mă 

emoționează multe lucruri foarte profund, dar pe de altă parte sunt și 

o persoană foarte puternică și foarte bătăioasă pentru principiile mele 

și pentru ceea ce cred eu mă duc până la capătul lumii și înapoi; sunt 

în stare să aloc și resurse și energie și timp și implicare.  

Dar este foarte important că până nu ne arătăm partea aceasta de 

vulnerabilitate și până la urmă de umanitate din noi – uite cam așa sunt 

eu, mai ales în pozițiile de leadership, chiar așa sunt și recunosc, am 

nevoie de voi, de toți ca să realizăm acel ceva, pentru că altfel nu am mai 

avea nevoie de echipă, nu am mai avea nevoie de oamenii de lângă noi 

fie că sunt angajați, fie că sunt parteneri sau în orice altă calitate.  



76 

Consider că un lider nu este un om de oțel, ci o ființă umană care 

își arată toate valențele ei omenești și sunt convinsă că toți liderii 

adevărați, sunt în primul rând oameni, înainte de a fi super-

profesioniști, înainte de a fi foarte buni în găsirea de soluții, iar 

oamenii aleg să urmeze alți oameni, nu poziții, nu statusuri. Iar 

aceasta am văzut-o – pentru că mă întâlnesc și cu antreprenori, și cu 

manageri sau directori importanți cu funcții extrem de importante în 

corporații mari din România – și am constatat, din discuțiile cu ei, că 

da, indiferent de poziția pe care o avem este important să rămânem 

oameni, iar eu cred că a ne arăta vulnerabilitatea, cerând ajutorul, 

arătându-ne limitele, primim cu adevărat suportul oamenilor. Deci 

mie mi s-a întâmplat asta și dacă mi se întâmplă constant de 10 ani de 

când fac ceea ce fac, nu știu dacă este bine sau rău, dar așa am ales eu.  

Cred foarte mult – și la un moment dat colegii mei se obișnuiseră 

să mă boteze „happiness manager” – cred foarte mult în ideea de 

congruență cu tine însuți. Adică să faci ceea ce simți să nu încerci să 

te încadrezi în niște tipare create de alții, un fel de pat al lui Procust, 

fie mai mare fie mai mic. Pur și simplu e foarte important – cum se 

spune în popor – ca de-a lungul vieții tale să mănânci cât mai puține 

broaște, adică să eviți a face lucrurile care nu-ți plac. Pentru că dacă le 

faci – și constat asta deopotrivă la nivel de profesie, de familie, noi nu 

avem capacitatea de a da feedback, noi feedback-ul îl percepem ca atac 

la persoană fiindcă așa și dăm feedback-uri în România, ca atacuri la 

persoană – „nu ai făcut”, „nu ai dres”, „ar fi fost bine să” – nu ca raportări 

la situații.  
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Dar pentru ca oamenii să ajungă să facă lucrurile bine, trebuie să-i 

lăsăm să ajungă să greșească, ceea ce înseamnă că ne asumăm că 

facem lucrurile acelea noi înșine. Știu că este paradoxal, dar lucrurile 

se întâmplă. Întotdeauna trebuie să ai un back-up, când faci lucrurile 

în viața profesională, iar atunci când nu îți place ceva, este bine să dai 

feedback, să le spui oamenilor și mai ales celor care sunt în poziție de 

subordonare, să comunice lucrurile respective. Dacă spui pe la colțuri, 

pe la uși și nu spui direct, zona de frustrare se va accentua și asta în 

timp te va duce la scârbici. Foarte des am auzit cuvintele acestea 

“scârbici” și “corporatriști”.  

Eu nu am ajuns niciodată la scârbici pentru că nu am avut un scârbici, 

pe vremea când exista messenger-ul îmi puneam foarte des la status – 

pentru că mi-a plăcut desenul animat cu Ratatouille și mi-aș dori să 

fiu un Ratatouille în bucătărie, fac eforturi, dar se pare că am trei mâini 

stângi în bucătărie, așa zice și soțul meu, în sensul că nu știu dacă sunt 

foarte talentată la făcut mâncare deși mie îmi place să fiu creativă, să 

descoper tot felul de soluții – îmi puneam la statusul respectiv expresia 

„mă joc”, pentru că realmente am avut norocul să întâlnesc în viața 

mea – și am lucrat în toate situațiile posibile, și la stat și la privat, și 

într-o structură de tipul organizație nonguvernamentală cum este 

acum – să întâlnesc oameni care nu m-au băgat într-un șablon, într-o 

cutie, de tipul că o punem pe Cristina acolo ca pe orice fel de angajat, 

nu, sunt angajații și Cristina. Întotdeauna eu am fost aia un pic 

diferită și ciudată, pentru că mi-am asumat asta, adică sunt un om 

extrem de liber, m-am simțit așa; în momentul în care îmi petrec mai 
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mult timp la birou decât în propria mea casă, mi se pare foarte 

important să mă simt bine; or dacă nu mă simt bine, și acumulez foarte 

multe frustrări, nicio sumă oricât de mare nu poate să compenseze sau să 

șteargă acest gen de frustrare acumulată în timp.  

Mi s-a făcut o evaluare foarte profesionistă, acum mulți ani, și îmi 

spuneau că am profil de antreprenor, nu de o persoană care să lucreze 

într-o corporație, pentru că acolo este foarte rigid sistemul. Nu știu ce 

să zic, pentru că am lucrat și la stat ca profesor, iar acolo de asemenea 

sistemul este foarte rigid și cu toate acestea am încălcat regulile 

sistemului, pentru că am făcut lucrurile pentru interesul superior al 

copilului și prea puțin mă interesa că îmi spunea programa și 

ministerul să fac nu știu ce, pentru că mie acele lucruri mi se păreau 

prostii. Copiii au nevoie să cunoască anumite lucruri în materie de 

istorie, la nivel de clasa a 6-a și nu ceea ce făcuse dintr-un pix un om 

în acele manuale. Cum făceam eu asta? Îmi asumam tot, că o să vină 

inspectorul de specialitate să îmi ceară niște explicații, dar la fel de bine 

să vin și cu explicații și argumente de ce fac lucrurile în acest fel. 

Programa e orientativă, iar profesorul este cel care decide și de el 

depinde cum își organizează materia mai ales în funcție de interesul 

copiilor fără ca să fie cazul să sari peste teme, sau să le eviți pentru că nu 

erau de interes, pur și simplu le tratai la nivelul la care meritau în raport 

cu propria viziune și cu importanța pentru copii.  

Corporațiile funcționează ca un sistem puțin mai militarist, dar eu am 

încălcat regulile și la stat; adică nu neaparat că le-am înălcat, ci mai 

degrabă problema e că oamenii funcționează oarecum gregar, adică 
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toată lumea face la fel și nimeni nu mai gândește, nu mai vedem 

pădurea din cauza copacilor. Dimpotrivă, ar trebui ca fiecare să caute, 

să descopere cum ar putea să își facă el cel mai bine treaba, meseria, 

pentru locul unde se află și scopul final avut acolo.  

Deci este foarte important pentru mine să fim congruenți cu noi 

înșine, deopotrivă în viața privată cât și în zona profesională, în relațiile 

sociale și așa mai departe. Dar dacă nu suntem autentici, nu suntem noi 

înșine, avem de-a face cu un duplicitarism care ulterior se propagă și 

determină niște comportamente, putând ajunge și la depresie.  

Pe de altă parte eu sunt funciarmente o persoană extrem de 

optimistă și o persoană care crede că prin ceea ce face bine poate să 

schimbe lumea. Adică în milimetrul meu să încerc să fac lucrurile cât 

de bine pot, să încerc să îi încurajez și pe alții să facă lucruri bune în 

milimetrul lor și adunăm tot binele acela din milimetri, iar în final 

vom vedea că am făcut mai mult bine decât am făcut rău.  

Din păcate este și foarte simplu să nu facem nimic; asta am constatat-

o de când mă știu, să stăm la o parte – „mamă nu te băga, stai tu liniștită, 

fă lucrurile numai pentru tine” – atitudini de genul acesta egoiste, în care 

sunt educați și copiii (cam așa sunt educați copiii azi, în societatea 

noastră: tu numai pentru tine, tu să ai, să te intereseze doar de tine) nu 

prea încurajăm comunitarismul, iar implicarea mai deloc. Uneori pentru 

siguranța copilului, pentru că ne gândim că dacă se implică să facă ceva 

asta înseamnă și asumarea de responsabilitate, iar responsabilitatea poate 

să însemne și aspecte negative pentru cel ce se implică, ceea ce e firesc. 

Aici ca să dau un exemplu, să facem o cerere pentru un protest privind 
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lipsa creșelor; cine să facă – păi ăla eu, ăla eu – nimeni. Pentru că e 

foarte ușor să ceri să facă celălalt și e foarte ușor să chibițeze de pe 

margine și să dea vina pe cel care muncește. Fiecare își caută și 

găsește tot felul de scuze, reale sau imaginare, dar în realitate ne e 

frică să ne asumăm responsabilitatea. Pentru că asta poate să însemne 

– și dau exmplu tot cu organizarea unui protest – poate să însemne să 

răspunzi material și legal. Adică dacă cineva sparge o vitrină ești bun 

de plată, dacă se petrec violențe sau orice alte lucruri, tu răspunzi pentru 

ele ca organizator. Și atunci nimeni nu vrea să facă chestiunea asta, 

atunci zona asta de implicare civică scade drastic.  

Se mai întâmplă lucruri bune doar atunci când nu au miză directă, 

adică atunci când doar generic ne propunem să zicem, să milităm să 

se schimbe legile justiției. Dar când nu avem spitale, când nu avem 

școli, când nu avem creșe – toată lumea stă, toată lumea chibițează de 

pe margine și are civism de cafenea pe rețelele de socializare. Așa 

numesc eu, civism de cafenea, mergem și dezbatem acolo și înfierăm și 

tot povestim, dar și noi suntem exact ca cei care sunt puși în situația de a 

face lucrurile, de a pune în funcțiune din administrația publică locală, 

națională etc., cei care au și decizia politică, au și decizia, să zicem 

economică, au și resurssele financiare să facă, dar nu fac pentru că e 

foarte simplu să nu faci. Dacă faci e foarte posibil să fii criticat, dacă nu 

faci o să fii criticat pentru că n-ai făcut, dar altceva negativ nu ți se poate 

întâmpla. Dacă ai făcut, de ce n-ai făcut la stânga?, de ce n-ai făcut la 

dreapta?, de ce n-ai făcut mai spre centru?, de ce n-a fost cu roșu?, de ce 

n-a fost cu albastru?, de ce n-a fost cu mov? și așa mai departe. Și atunci 
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oamenii la noi nu sunt obișnuiți încă de mici să ia atitudine și să își 

exprime punctul de vedere, adică nu sunt congruenți cu ei înșiși. Avem o 

zicală din bătrâni pe care cred că toate generațiile au repetat-o cumva 

compulsiv: „capul plecat sabia nu-l taie”. E foarte simplu, stai acolo, ai 

un loc călduț, o să ieși la pensie tot director fără să faci absolut nimic.  
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Fiecare om are un talent ce poate schimba faţa lumii dacă e folosit într-o 

măsură eficientă şi pozitivă. 

Pete Smith 
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CAPITOLUL V 

POMUL SE CUNOAȘTE DUPĂ FRUCTELE 

SAVUROASE, IAR OMUL DUPĂ REALIZĂRILE 

VALOROASE 
 

Dacă vrei să te bucuri de propria ta valoare, atunci conferă o valoare lumii! 

(Goethe) 

 

AEMV: Cititorul fidel care a fost alături de noi de la început până în 

acest moment al epopeii descrise de prezentul volum, credem că a ajuns 

să o cunoscă destul de bine pe Cristina Grigore, eroina legendei reale 

despre care povestim aici și a înțeles încă o dată de ce Divinitatea 

atunci când consideră să aducă o schimbare pozitivă în lume, alege 

semințe de suflete speciale, de campioni, și întocmai ca orice maestru 

grădinar autentic, se ocupă apoi intens de dezvoltarea lor, oferindu-le 

mediile, oamenii, experiențele, probele de antrenament, resursele – tot 

necesarul pentru ca personalitatea lor să crească, să înflorească și să 

rodească daruri bogate și valoroase pentru binele lumii noastre.  

În această a doua parte a cărții vom descoperi împreună unele dintre 

cele mai frumoase realizări ale Cristinei Grigore, care trup și suflet, la 

fiecare pas și în fiecare loc prin care destinul a purtat-o, a căutat să se 

implice cu toată dăruirea, să creeze și ofere altora soluții noi, să facă 

lucrurile mai bine și viețile oamenilor mai fericite, să creeze oaze de 

bucurie acolo unde anterior fuseseră doar deșerturi de suferințe.  
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Spune-ne, te rugăm, Cristina, când și cum ai început călătoria homerică 

a destinului tău? 

Cristina Grigore: Am început în 1994, imediat după ce am intrat la 

Liceul Pedagogic de la Giurgiu și aveam foarte mult timp la dispoziție. 

Am făcut primele 8 clase la mine în comunitate (după cum știți, sunt din 

Mârșa, județul Giurgiu, dintr-o familie de intelectuali, întreaga mea 

familie – părinții, unchii, rudele în general – trăiesc în această comună 

sau cel mult pe o rază până la București, cam până acolo ne-am extins, 

cam 50 de km de unde am copilărit și unde am crescut).  

De ce mi se părea că aveam atât de mult timp liber în liceu? Pentru că 

atunci când eram acasă, aveam (și mai am) un frate mai mic cu 10 ani, 

tot timpul eram ocupată cu învățatul, cu îngrijirea lui (așa e obiceiul la 

noi, ca cei mari să aibă grijă de cei mici), în plus făceam o grămadă de 

treburi casnice comune în gospodărie și o serie de munci în agricultură; 

noi am fost niște copii un pic diferiți – părinții noștri chiar dacă sunt 

intelectuali ne-au pus la toate treburile casnice și am făcut multe, zic eu, 

peste vârsta noastră ca și copii.  

Când am venit la oraș, aici nu mai aveam nici de săpat, nici de îngrijit 

animale, sau frații mai mici – aici doar învățam, dar nu poți învăța non-stop, 

și atunci mi se părea că am timp la dispoziție; eram și într-o perioadă de 

adaptare și de căutare, așa că m-am înscris la secția de atletism a Palatului 

Copiilor. Dacă m-aș fi născut la oraș, cred că aș fi putut să fac aproape orice 

sport de performanță, pentru că am o anduranță foarte mare și o disciplină 

strictă în a face lucrurile. Am început ca alergător la maraton, apoi am trecut 

la a alerga cu scop, de a conștientiza cauzele în care m-am implicat.  
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În 1994, la Palatul Copiilor era un profesor care se ocupa de orientare 

turistică, de modelism, de șah (și cred că mai avea și altele) – Dan 

Daponte – și cu el m-am dus pentru prima dată la cercetași; habar nu 

aveam despre ce este vorba, am fost la o întâlnire și așa am rămas 

membru implicat activ. Inițial au fost acțiuni în special pe zona de 

ecologie, de igienizare, în care m-am implicat, iar ulterior am coordonat 

o grupă de temerari, pe segmentul de civism, de implicare, de valori 

societale să zicem sănătoase, cu copiii de gimnaziu, mai ales pentru că 

făceam și pedagogicul (Deci aceste grupe, formate din elevi de gimnaziu 

se numesc grupe de temerari). Acolo, la cercetași, îi învățam activități 

de viață independentă pe copii, lucru care mi-a plăcut foarte mult 

pentru că așa ne educaseră și pe noi (pe mine și frații mei) părinții să 

nu depindem de ei, să încercăm să ne descurcăm singuri și să nu tot 

cerem ajutorul de la mama și de la tata pentru orice nimic. Îi educam 

pe copii să nu transfere responsabilitatea de a face la altul, ci 

împreună cu ei să căutăm și descoperim soluții. Pe fratele meu – nici 

nu avea încă 7 ani – l-am dus o dată la o tabără de pictură pe sticlă la 

Sibiel cu cercetașii și l-am învățat acolo ce și cum să facă, iar aportul meu 

se vede și în ziua de azi – poate chiar l-am învățat prea bine – pentru că 

acum e un tânăr mult prea independent, asta așa, ca să mai și glumim.  

Apoi am plecat la facultate, dar am păstrat contactul și m-am implicat 

în continuare în lucrurile care mi se păreau relevante cu Cercetașii 

României. Am participat la fondarea filialei organizației de la Craiova, 

am strâns fonduri pentru reprezentantul României care a plecat în 

Jamboreea – el era din Craiova.  
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Mergeam pur și simplu la vremea respectivă și făceam tot felul de 

acțiuni pe care în ziua de azi le numim strângere de fonduri, însă atunci 

în urmă cu 25 de ani, nu existau concepte precum “fund-raising”, 

“implicare”, “voluntariat”. Acestea erau considerate lucruri făcute de 

niște ciudați – așa eram și văzuți – mai mult sau mai puțin luați în 

derâdere; de multe ori noi luam prin surprindere autoritățile – o să vă 

dau niște exemple: am mers să strângem bani pentru colegul din Craiova 

de care vă spuneam anterior, prin magazine, în bănci, în diverse locuri 

publice sau pur și simplu pe stradă, le spuneam ce cauză susținem și îi 

rugam dacă pot să ne susțină, iar oamenii ne puneau bani într-o cutie.  

Poate că unii o percep acum ca o formă de cerșetorie – nu, nu cred în 

asta – și într-adevăr noi ne-am mai și modernizat, mă refer acum personal, 

la mine – pentru că pe vremea aceea nu am avut de unde învăța ce 

înseamnă să faci fund-raising și ce presupune să dezvolți o organizație 

nonguvernamentală, decât mult mai târziu; atunci o făceam cumva 

instinctual dar nu ne era rușine, fapt pentru care am și reușit să strângem 

foarte mulți bani, probabil și pentru că păream credibili. De exemplu la 

Giurgiu am mers în redacțiile ziarelor, în școli, la poliția de frontieră, la 

vamă – peste tot pe unde ne gândeam noi că oamenii ar putea avea mai 

multe resurse financiare și pot să ne ajute. Foloseam diverse metode, de 

pildă, de sărbători mergeam și cântam colinde, și le spuneam în avans că 

vrem să mergem la ei, mai mulți adolescenți – copii de liceu – cu scopul 

de a strânge fonduri.  

Activitățile cu copii pentru disciplină le derulam săptămânal, iar când 

mergeam să facem acțiunile noastre anuale – cel mai des am fost pe 
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Valea Oltului, pentru că acolo aveam acțiunile de igienizare – constatam 

că cel mai rapid mod prin care poți să educi o populație – iar acum 

după 20 și ceva de ani cred că este singurul mod – e modul punitiv: să 

plătească amenda adică să simtă financiar, acolo unde munca lui 

rămâne mai puțină pentru că a încâlcat o lege sau pentru că a făcut 

ceva care nu este conform cu normele sociale. Pe vremea aceea făceam 

scenete de conștientizare în mod voluntar și prin proprie implicare – 

lucruri pe care le vedeți și astăzi foarte mediatizate, foarte la modă, 

campanii întregi, scumpe, la care nu monitorizează nimeni, însă, 

impactul real raportat la banii investiți, iar eu dacă aș fi finanțator, 

sincer aș fi foarte nemulțumit.  

Aveam și noi scenete în fața a sute de oameni, în fața hotelurilor de 

pildă, prin care încercam să dezvoltăm partea de empatie făcând teatru 

activist prin care portretizam natura și cât de sufocată se simte aceasta 

din cauza gunoaielor pe care noi oamenii le aruncăm așa necontrolat. 

Strângeam mii de saci din parcurile din zona respectivă sau din preajma 

hotelurilor, iar a doua zi erau la loc. Pentru că noi eram foarte puțini, 

eram doar câteva sute de oameni, comparativ cu mii de alte persoane 

care veneau și poluau; în fiecare zi mii de oameni. Și atunci am ajuns la 

concluzia, după 10-15 zile câte stăteam într-un perimetru – ei locuiau la 

hoteluri cu apă caldă și tot confortul, iar noi în corturi, cu spălat la râu – 

văzând această discrepanță, că nu poți schimba ceva doar făcând pe 

menajera unor oameni care nu au responsabilitate și nici bun simț. 

Oamenii care nu au responsabilitate, nu au conștiință civică și 

personală, și nici etica muncii – pentru că dacă o să vă uitați o să 
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vedeți că la noi chiar și azi se întâmplă lucrurile tot așa – sunt 

persoane care nici nu respectă regulile, dar consideră că ei merită 

totul, în orice condiții, în orice fel de situație, dar nu au niciun fel de 

responsabilitate personală și niciun fel de obligație. Cam așa a înțeles 

românul, democrația, prost. Eu am considerat atunci că este foarte 

important să instituim amenzi mari și să le aplicăm.  

Ulterior, după ce am mai crescut și am început să iau contact cu 

oamenii nativi din diferite țări, și aveam discuții pe temele acestea cu ei, 

am constatat că și acolo – în Franța, Germania, Marea Britanie sau 

Statele Unite – amenzile sunt foarte-foarte mari; și este bine să ai grijă să 

nu faci vreo prostie pentru că e posibil ca luna aceea să mori de foame 

pentru că ai încălcat o normă și trebuie să plătești.  

Următorul pas a fost să mă implic în diferite evenimente de strângere 

de fonduri, pentru diferite proiecte și domenii precum mentorat, educație.  

Iar acum 10 ani de zile am hotărât să iau decizia de a renunța la 

activitatea mea – eram director de marketing și de vânzări la Fun Radio 

Guerilla și la J’Adore (era o revistă de timp liber din Cluj, care apoi s-a 

extins la București, Iași, Timișoara) – și de a mă alătura full time într-o 

organizație nonguvernamentală.  

Dintr-o întâmplare, într-un alt context, pe un alt proiect, am primit o 

propunere de la Cătălin Chiș – un antreprenor clujean care se implicase 

foarte mult în zona de IT&C, și care în 2009 avusese o experiență 

negativă cu copilul în Unitatea de Primiri Urgențe la Spitalul de Copii 

din Cluj, o situație care se întâmplă cred măcar o dată-n viață unui 
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părinte, aflat la prima experiență, panicat, ajunge în UPU cu copilul, nu 

este tratat conform așteptărilor, deși într-un final copilul este internat și 

totul se termină cu bine, dar el ca părinte a simțit nevoia să se implice 

mai mult și să schimbe ceva, mai ales că și eu și el suntem formați, să 

zicem, la Cluj, chiar dacă niciunul dintre noi nu este clujean de origine.  

În 2009 site-ul „Părinți clujeni” a devenit fundația cu același nume, la 

final de an, iar la începutul anului următor, ne-am întâlnit întâmplător 

sau nu, dar din fericire, și mi-a spus că dorește să dezvolte acest 

segment, dar are nevoie de un om care să aibă și timp și expertiză să se 

ocupe de așa ceva, pentru că el aducea suportul financiar, dar într-o 

formă sau alta trebuia să construim împreună. Evident că am zis da. 

Dacă am făcut bine sau rău, asta va fi decis de acțiunile pe care le-am 

lăsat și le vom lăsa în urma noastră.  

Mi s-a părut fascinant să poți crea și derula programe, să fii tu cel 

care ia decizia și are controlul. Astfel am devenit ONG-ist cu acte în 

regulă în februarie 2010 (deci mai am puțin și fac 10 ani) și am debutat 

cu proiecte pe domeniul educațional, iar de la jumătatea anului le-am 

început pe cele din zona de sănătate, care au devenit ulterior cele mai 

costisitoare, dar și cele mai importante proiecte ale Fundației, ele au 

însemnat – până în 2014 – modernizarea și dotarea Spitalului de Copii 

din Cluj.  

Dintre proiectele educaționale aș aminti cu prioritate activitățile de 

păstrare a tradițiilor pascale – încondeiatul ouălor, care s-au organizat 

în fiecare an până în 2017. 
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Apoi am oferit o serie de burse copiilor fără posibilități materiale, în 

parteneriat cu grădinițe și școli private din Cluj, timp de 2 ani de zile.  

Începând din 2010 am organizat un turneu de tenis – prin programul 

„Tenis ca Părinți Clujeni” – care ulterior a devenit – și este în continuare 

– singurul turneu de tenis familial din România (cu scopul de a încuraja 

tenisul ca sport și a promova beneficiile pe care acesta le aduce pentru 

formarea comportamentului copiilor, dar și să ajutăm familia de a petrece 

în astfel de cantonamente, timp de calitate cu copiii proprii – pentru că 

mulți părinți în goana după resurse financiare și status, mai uită de această 

nevoie a copiilor și a familiei de a fi împreună, de obicei fiecare stă cu 

gadgetul lui – tableta, telefonul, televizorul– eventual prietenii proprii, dar 

nu împreună ca familie.)  

Deci în vară s-a lansat programul “Tenis ca Părinți Clujeni”, iar în 

toamna lui 2010 am făcut un festival local de teatru pentru liceeni, 

teatru amator, în ideea în care colega mea de atunci, Alexandra Alexa, era 

fostă membră a unei trupe de teatru, lucram împreună, și așa am luat 

decizia să facem un turneu de teatru și pentru copiii care nu sunt vorbitori 

de limbă franceză (pentru că în general festivalurile de teatru francofon 

sunt foarte bine puse la punct chiar și în România și în lume, serviciul 

francofoniei este foarte bine organizat ca rețea oferind posibilitatea de a 

utiliza limba și în alte contexte să zicem puțin mai creative).  

Așa că noi ne-am gândit să facem acest teatru pentru toți vorbitorii de 

orice fel de limbă, să creăm astfel un mediu multicultural pentru tineri să 

se întâlnească, să socializeze, să se dezvolte unii prin alții, să lege prietenii, 

să cultive abilități de viață – acestea erau interesele principale. Am început 
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în 2010 pe plan local, cu 70 de copii, și am ajuns, în 2018, la 300 de 

copii din 8 țări, iar ca durată am evoluat de la 3 zile la o săptămână. 

Tot pe zona de educație, de formare, de implicare, am mai avut două 

componente care ulterior au devenit foarte importante. Prima este cea de 

dotare a Spitalului de Copii, prin care în fiecare an ne-am propus ca să 

facem ceva, să ajutăm, să oferim comunității părinților din Cluj condiții 

mai bune în acest spital. Am început cu o mașină de transport pacienți – 

este singurul spital din România care are așa ceva, un fel de taxi 

interdepartamental pentru că noi nu avem un spital monobloc aici.  

Apoi am continuat cu modernizarea integrală a bucătăriei centrale de 

pe strada Moților 68. Vă rog să vă imaginați că noi aveam la vremea 

respectivă o lipsă acută a respectării normelor de sănătate  pe DSP privind 

modul în care era organizată bucătăria; aveau echipamente de prin anii 

’70, vechi și ruginite; nu aveau implementate circuite diferite pentru 

lactate, pentru ouă, pentru carne, toate erau la grămadă. Am găsit un 

partener în Luxemburg care ne-a ajutat, ne-a dat toate echipamentele. 

Legat de mașină, am avut foarte mulți parteneri – fiind și primul nostru an 

de activitate – care ne-au ajutat și care ne-au oferit în plus și încrederea.  

Să fii o organizație la început de drum, cu nici un an vechime și 

totuși oamenii să se ofere cu deschidere să ajute, a fost extraordinar. 

Am avut la început 322 de donatori în bani – sume mici, dar nouă ni s-a 

părut foarte important ca 300 de oameni să aibă încredere în noi oferind 

contribuția lor. Cumva cred că ne-am și speriat puțin, dar ne-am gândit 

că acest lucru se datorează faptului că e corectă direcția în care 
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mergem, pentru că dacă nu ai susținere probabil ceva nu faci bine, sau 

nu ai identificat corect nevoia acolo în societate.  

Cum funcționăm noi, sau ce abordare am avut? A fost cumva să 

responsabilizăm și beneficiarul, adică în cazul nostru era statul, prin 

Spitalul de Copii, să facă ceva. De exemplu noi dădeam mașina, iar ei 

trebuiau să aibă dotarea completă și monitorizarea GPS, să aloce șoferul, 

combustibilul, întreținerea și tot ce mai avea nevoie mașina – era o 

Skoda Octavia Tour, care a avut și niște peripeții pentru că a venit cu un 

șasiu de 2011 (noi fiind în 2010) pentru că nu mai găseam la Skoda la 

fabrică nici o mașină albă (cea mai apropiată culoare era gri, dar ea 

trebuia să fie albă), apoi vama – și acolo mi se dusese vestea pe la vamă 

că uite domnișoara aceea de la fundație care s-a apucat să facă niște 

lucruri crazy.  

Apoi cu partenerii din Luxemburg în proiectul de modernizare a 

bucătăriei – care mi s-a părut foarte important – am adus echipamente 

multe, un TIR de 24 de tone cu diverse lucruri necesare într-o 

bucătărie medicală, toate profesioniste și de calitate.  

Mai târziu, într-un alt proiect, am renovat și dotat complet secția de 

chirurgie pediatrică, sala de operație nr 2 cu o masă chirurgicală 

mobilă și cu o lampă. Echipamentele inițiale erau și ele tot din 1970-

1971 și nici măcar nu mai aveau piese de schimb. Pentru noi a fost 

extrem de impresionant (negativ desigur) când am intrat prima dată în 

spital și am văzut ce puține dotări există și de ce calitate slabă, iar 

impactul pe care noi l-am produs prin activitățile fundației cred că a fost 

unul foarte mare.  
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Noi am vrut să facem binele-bine, așa spunem de fiecare dată, să 

multiplicăm binele, și mai puțin să facem promovare, cum e la modă 

acum printre organizațiile nonguvernamentale, să se laude în societate 

cu realizările lor. Noi nu avem nicio placă, pe niciunde, în care să 

spunem câte lucruri bune am făcut. Inițial am crezut că important e să 

le facem și să le facem bine și cu modestie, dar pe parcurs am învățat 

și că modestia nu este chiar cel mai bun lucru în domeniul 

organizațiilor nongu-vernamentale; ea e bună, dar până la un punct, 

pentru că în final dacă exagerezi cu modestia nu te cunoaște lumea, și 

dacă nu află nimeni despre tine nu primești resurse, nu dezvolți 

încredere cu o companie sau o persoană de care ai nevoie să fie 

partenerul tău.  

Așa am ajuns și noi să vedem situația diferit și să începem să facem 

lucrurile altfel. Iar în 2013 ni s-a întâmplat un lucru absolut 

impresionant: toată lumea cumva dorea câte ceva de la noi. Aveam 

deja 3 ani și începusem să fim vizibili. Pentru că pe lângă segmentul de 

implicare în proiectele de sănătate (care erau și încă sunt foarte 

costisitoare, și cea mai mare parte a bugetului nostru ca organizație 

merge acolo) am făcut foarte multe acțiuni care înseamnă lobby cec 

advocacy, de consiliere și suport pentru cei care doreau să se implice și 

să schimbe ceva, fie că erau părinți sau nu, într-o varietate de 

probleme – de la bursele școlare care nu se dădeau pe perioada 

vacanței, la limitatoare de viteză, la desființări de clase etc. În general 

pe zona de educație, de sănătate.  
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Și poate cea mai răsunătoare implicare a fost faptul că – probabil 

suntem singura organizație din România, din Cluj cu singuranță 

singura – care am reușit să anulăm o Hotărâre a Consiliului Local 

(acestea fiind considerate adevărate legi locale) privind înfințarea și 

funcționarea unui crematoriu uman în Cimitirul Mănăștur. Am reușit 

atunci să creăm o mobilizare atât a oamenilor – am scos în stradă 300 de 

oameni, poate chiar mai mulți – cât și a presei care a venit și ne-a ajutat, 

precum și a unui număr mare de specialiști în zona aceasta de mediu și 

de expertiză pe care noi nu o aveam, specialiști care au venit pro-bono și 

au lucrat uneori zi și noapte pentru a face argumentările, plus suport și 

consiliere juridică pro-bono din partea Ioanei Toadere, un avocat foarte 

bun și o prietenă de-a mea care pur și simplu a fost omul nostru cheie, 

care ne-a ajutat cu toate documentele, nu numai argumentațiile și 

procedurile juridice, dar și donațiile și tot ce a mai fost nevoie. Cel care 

a început campania aceasta – fostul nostru secretar general Emil 

Stetco – a și primit un premiu pentru implicare civică din partea celor 

de la CERE. A fost o muncă foarte intensă, dar și de impact, nu numai 

pentru că am reușit să anulăm acea hotârâre, dar și prin felul cum am 

dovedit implicarea comunității.  

Ulterior, pentru că firma care a pierdut dreptul de a construi acel 

crematoriu a dat în judecată Primăria, noi am participat din nou, 

constituindu-ne ca și intervenient pentru Primărie. A fost oarecum haios, 

pentru că în prima parte a campaniei, atunci când am contestat proiectul 

Primăriei am avut niște discuții puternice și contradictorii cu această 

instituție, iar ulterior – pentru noi ea însemna la nivel financiar de fapt 
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taxele și impozitele clujenilor – iar noi ca organizație, împreună cu 

oamenii pe care-i reprezentam, adică 3500 de cereri de intervenție, și cu 

suport din partea Ioanei Toadere, am fost acceptați în instanță ca 

organizație intervenientă pentru Primărie câștigând la Curtea de Apel 

Cluj, anularea construirii crematoriului. 

Cred că acesta este exemplul cel mai bun – și mereu îl folosesc în 

acest sens – că atunci când se mobilizează comunitatea, când sunt 

argumente, când se face totul logic, rațional și documentat, ai câștig 

de cauză. Este foarte mult de muncă, înseamnă mii de ore, poate sute 

sau mii de oameni implicați, înseamnă foarte multă voință și 

anduranță și atacuri la persoană, și denigrare și multe altele. Trebuie 

să ai un stomac tare pentru a putea face lobby și a schimba lucrurile 

care înseamnă fie legislație fie decizii politice, ești foarte expus și 

desigur, nu e pentru toată lumea, dar în momentul în care îți iese, te-ai 

validat. Iar acest aspect este foarte important pentru că îți dă 

încrederea, prin rezultatul vizibil al acțiunilor, ceva care are impact 

real și a produs o schimbare în destinul oamenilor, comunității sau 

unui cartier întreg format din 110.000 de oameni. Iar rezultatul te face 

să fii mult mai responsabil, să simți că trebuie să continui.  

Eu am o vorbă: cei care activăm în organizațiile nonguvernamentale 

nu trebuie să facem nimic, este o chestiune pe care ne-o asumăm.  

De asemenea, o altă viziune a mea e că noi, cei din organizațiile 

nonguvernamentale nu mergem la cerșit, nu ne înjosim, nu ne 

prostituăm moral, nu suntem cu nimic inferiori partenerilor cărora le 

cerem suportul financiar sau de altă natură. Suntem parteneri egali, 
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împreună aducem know-how și resurse (finaciare și de altă natură, 

inclusiv umană) să schimbăm în bine comunitatea în care trăim.  

Tot în același context de idei, cred că suntem foarte puțini oameni în 

zona aceasta a ONG-urilor care de ani de zile încercăm să convingem 

opinia publică despre faptul că a fi specialist în domeniul ONG – care 

în SUA de exemplu se numește „al treilea sector”, pentru că este al 

treilea sector de angajabilitate după privat și stat – și noi plătim taxe și 

impozite către statul român, în cazul nostru chiar foarte multe, e foarte 

important deci să înțelegem – mai ales că de câțiva ani avem și legea 

voluntariatului, că valoarea și demnitatea profesională a prestațiilor 

noastre este egală cu a celor din celealte două sectoare, sau uneori 

chiar mai mare (pentru că alături de interesul personal care primează 

în cazul angajaților de la instituții publice sau firme, la cei din ONG se 

adaugă motivațiile de conștiință și implicare civică).  

În plus încercăm să educăm sponsorii – mai ales mediul corporatist 

– că pentru a funcționa la cote maxime de valoare și impact, pentru a 

produce programe de interes real pentru comunitate, un ONG nu 

poate funcționa doar cu voluntari, e nevoie și de profesioniști, de 

specialiști în domeniile de profil, iar aportul acestora merită 

remunerat cel puțin la fel ca și al celor din instituții publice sau firme. 

Nu poți opera sustenabil și valoric doar cu voluntari necalificați, ai 

nevoie de specialiști – de exemplu cum avem și noi, psihopedagogi, 

medici, manager financiar, contabil etc. etc. – activități care nu pot fi 

doar pro-bono pentru că acolo e cineva care își asumă niște indicatori 

de performanță, își asumă niște bugete, își asumă niște rezultate etc.  
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Deci trebuie să facem o clară distincție dintre acțiuni sau campanii – de 

exemplu când facem o împădurire, cu mii de oameni voluntari – aceștia 

vin one-time, e un eveniment singular, pe când atunci când lucrezi de 

exemplu cu copii din centre de îngrijire, copii cu autism etc. și care au 

nevoie nu numai de personal specializat, ci și de activitate zilnică, 

permanentă cu ei, atunci nu poți folosi voluntari. Nimeni nu ar putea face 

doar voluntar această activitate zilnică, decât dacă e o persoană care a 

câștigat la loto sau a moștenit o avere de la vreo mătușă extrem de bogată 

și își permite astfel să facă toată ziua doar voluntariat.  

Aceasta înseamnă că atunci când aveți un om sau doi-trei care zilnic 

fac lucrul acesta și spun că sunt voluntari, eu vă spun, și îmi asum 

lucrurile acestea, că e un om plătit la negru. Și ca să evităm plata la 

negru în situația organizațiilor nonguvernamentale este foarte clar și 

normal să bugetăm activitatea omului așa cum indică reglementările 

și cutumele pe zona aceasta a ONG -urilor, să avem maxim 15-20% 

din valoarea proiectului alocate resurselor umane, ca și cheltuieli 

aferente personalului direct implicat în activitate.  

Asta nu înseamnă că nu există situații în care – și aici o să revin în 

secțiunea următoare, la proiectul pe care îl facem noi de 5 ani de zile și se 

pare că îl facem bine – personalul, sau cheltuielile de personal, care pot să 

îți aducă foarte mult de furcă să obții finanțarea aceasta, mai ales dacă 

vorbim și de inovație, și de tehnologie, să depășească bugetele, să fie 

invers proporțional, cheltuielile să constituie 80-90% din suma alocată 

proiectului și o să vorbesc puțin în capitolul următor, despre Peditel. 
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Ca splendoare şi dimensiune creşterea unui om 

este preocuparea de căpetenie a lumii. 
 

Ralph Waldo Emerson 
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CAPITOLUL VI 

ISTORIA NAȘTERII, CREȘTERII ȘI 

NĂZDRĂVĂNIILOR PRUNCULUI PEDITEL 1791 

POVESTITĂ CHIAR DE MAMA LUI  
 

Fiecare clipă vine la noi încărcată de o poruncă a Providenţei, ca apoi să se 

scufunde în eternitate pentru a rămâne la nesfârşit ceea ce am făcut noi din ea. 

(Francisc de Sales ) 

 

AEMV: În capitolul anterior ne-am delectat cu trecerea în revistă a 

unui foarte interesant, divers și valoros portofoliu al realizărilor eroinei 

noastre, Cristina Grigore, un portofoliu care ne-a impresionat în mod 

deosebit. Din păcate – așa cum ai spus și tu, Cristina – din cauza lipsei de 

promovare, poate să existe încă lume care nu cunoaște acțiunile tale și ale 

colegilor din aceste multiple proiecte (dintre care, cu atât mai important, 

unele sunt încă în derulare). Sigur că cei care se află strict pe zona 

specificului proiectului – de exemplu părinții, medicii pediatri, spitalele, 

pasionații de tenis, susținătorii/ donatorii/ finanțatorii – cu siguranță au 

luat contact fie direct cu voi, fie indirect cu informația despre programe. 

Dar pentru noi, restul, publicul larg, aceste aspecte pot rămâne total 

necunoscute. Și aici mărturisesc cu rușine, nici noi, echipa de la „Academia 

Elitelor Modelelor și Valorilor” nu știam prea multe.  

Singurul proiect – megaproiect de data aceasta – promovat mai intens 

(chiar zilele acestea l-am auzit și pe canalele radio din stațiile transportului 

în comun din Cluj) – este Peditel.  
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Așa că a sosit momentul să te rugăm a ne povesti și nouă, pe scurt, 

istoria Peditel. E un lucru deja cunoscut în lumea antreprenorilor (fie ei 

economici fie sociali, cu atât mai mult la antreprenorii sociali în cazul 

cărora realitățile sunt și mai grele pentru succesul unui proiect) că orice 

proiect are propriul destin și proprii părinți fondatori; atunci când i-a 

venit ceasul este adus pe lume și implementat de oamenii potriviți care 

(conștient sau nu, prin mecanismele atracției universale) sunt aduși 

împreună să contribuie fiecare cu ceea ce poate și ceea ce e menit să 

ajute la nașterea, creșterea și dezvoltarea lui. Astăzi toată lumea te știe 

și te aclamă ca „mama Peditel”, dar suntem siguri, ca pentru orice 

mamă dealtfel, că a naște și crește un pui – fie el o ființă, fie un proiect 

sau o organizație – nu este niciodată ușor. Povestește-ne, te rog, despre 

chinurile și bucuriile nașterii și creșterii acestui prunc. 

Cristina Grigore: Cum s-a născut Peditel? A venit așa pur și simplu; 

eram în 2013, toată lumea venea și ne spunea diverse tipuri de probleme 

– noi deja căpătasem încredere pe zona de sănătate – erau foarte, foarte 

multe probleme și nu existau soluții, nu exista rezolvare, sau nu exista 

finanțare pentru ele, fapt care îi determina pe oameni să vină spre noi.  

Atunci în 2013 la nivel de board, am avut de ales între două probleme 

majore ce fuseseră identificate, ambele legate de Spitalul de Copii. 

Prima, că la nivel de Cluj nu există niciun spital de copii triplu A pe 

recomandările și asumările noastre cu Uniunea Europeană pentru urgențe 

și se făcuse – există în continuare – un consorțiu între toate spitalele, 

inclusiv cel de copii. Necesitatea standardului triplu A presupunea să fie 

și un laborator (cred că așa se numește) de donare de organe, cu o 



105 

structură și regim special de amenajare, de dotare, de funcționare și care 

costa aproximativ 20.000 de euro ca valoare integrală a proiectului.  

A doua problemă venea din frustrarea pe care aproape zilnic o 

experimentau părinții (și ne-o comunicau și nouă cam tot așa, zilnic) 

despre faptul că se stă foarte mult în Unitatea de Primire Urgențe, că e 

mare frustrare, că sunt nemulțumiți de cum se face triajul – și restul toate 

problemele pe care lumea le știe pe zona asta: că se așteaptă cu orele, că 

medicul stă înăuntru, că nu vine nimeni să le spună, să-i calmeze, că unii 

intră în față – era un întreg conflict și o altercație permanentă între 

părinți și medici. De cealaltă parte medicii ne spuneau că sunt epuizați, 

că nu sunt suficiente resurse umane, că nu sunt dotări, că nu sunt multe 

lucruri și că părinții nu înțeleg că de fapt dacă acel copil are 37 cu 8 

aceea nu e o febră și că nu era nevoie să se prezinte în unitatea de urgențe, 

dar ei sunt conștienți că vin acolo pentru că nu au niciun sistem alternativ: 

dacă nu la UPU atunci unde?, mai ales în week-end sau noaptea, nu ai 

medic de familie nu ai pe cine consulta și atunci te duci și te îngrămădești 

la urgențe, în sala de așteptare care era și mică și neîncăpătoare și se mai 

întâmpla acolo – vorba aceea de la noi din România – că te duci la spital 

cu o boală și vii acasă cu trei. Părinții erau panicați, uneori deveneau 

paranoici – cam asta e pe scurt radiografia problemei.  

Atunci, în discuția pe care am avut-o cu conferențiarul Călin Landru 

am vorbit – găsisem noi o carte pe tema asta – despre faptul că în Statele 

Unite există call-center-e pediatrice, la ei pe bani. Am făcut un calcul, 

cam cât ar costa să facem asta și la noi, și ne-a ieșit o sumă undeva la 

50.000 de euro. Pe noi ne-a speriat inițial suma spusă așa cu larghețe, 
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pentru că până atunci derulasem proiecte de maxim 10.000 de euro, ca 

valoare a resurselor totale implicate, din care foarte puțin reprezentau 

bani cash. Suma cea mai mare fusese de 8000 de euro pentru 

echipamentele din secția de chirurgie pediatrică, dar și acelea ulterior au 

avut multe reduceri făcute de furnizori. Să plătești 50.000 de euro însă, 

însemna de 5 ori mai mult decât bugetele noastre anterioare, ceea ce e și 

greu de realizat, dar nici nu e prea sănătos pentru orice fel de organizație, 

mai ales pentru cele de tip ONG, teoretic să îi crească cifra de afaceri cu 

500% se întâmplă destul de rar. Ne-am speriat pentru început, dar totuși 

la nivel de board am luat decizia să facem acest call-center.  

Am început așa, pas cu pas, cu acreditări, cu verificări, cu crearea de 

protocoale (și multe altele), să vedem cum funcționează. Nu știam foarte 

multe despre ceea ce se întâmpla în Statele Unite, în afară de faptul că 

există, că au fost lansate la trecerea dintre anii 80-90 ai secolului trecut, 

că motivul era exact același ca și cel din România.  

După vreo jumătate de an, singurul lucru de care mai aveam nevoie 

erau doar banii, toată lumea își făcuse foarte bine treaba până atunci, totul 

era pus la punct, mai aveam doar partea financiară de rezolvat. Atunci ni s-

a oferit posibilitatea, prin deschiderea aplicațiilor pentru voluntari de profesie 

la Fundația Vodafone, prin care o persoană, cu acordul angajatorului, stătea în 

concediu fără plată la angajator și devenea voluntar de profesie într-o 

organizație printr-o evaluare specifică realizată de Fundație.  

Erau la vremea respectivă cred 9 sau 10 locuri, din care 3 pentru 

angajații Vodafone, deci pentru toate organizațiile din țară – și sunt undeva 

la 60 și ceva de mii de organizații nonguvernamentale active – erau deci 
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doar 6 sau 7 locuri. Noi am propus-o pe colega cu care lucram atunci – 

Cătălina Poian – al cărei salar era oferit de către o companie din 

Timișioara – să fie voluntar de profesie, pentru proiectul unui call-center, 

iar eu să fiu fund-raiser să strângem acești bani – costă doar 50.000 euro; 

„doar”. (Am învățat atunci în 2013 cuvântul acesta „doar” care ne-a rămas 

așa, ca un laitmotiv).  

Noi mai încercasem de vreo trei ori înainte, chiar încă din primul an, 

din 2010 cu trei oameni diferiți, să intrăm în programul acesta, voluntar 

de profesie, care însemna – și înseamnă încă, probabil toți cei care 

beneficiază de el pot să confirme asta – un foarte mare suport pe zona de 

resurse umane pentru organizațiile nonguvernamentale cărora le e foarte 

greu să acopere salariile pentru specialiștii cu care vor să lucreze, iar 

suportul venit din partea Fundației Vodafone este unul real, palpabil și 

de mare ajutor.  

Așa că am stabilit să facem această aplicație, chiar dacă nu credeam 

noi că o să avem foarte mari șanse, și am rămas cumva surprinși că din 

374 de aplicații, să fim în cei 18 finaliști. Din aceștia jumătate deveneau 

voluntari de profesie.  

Ne-am dus la București, am avut și parte de peripeții – colega mea 

tocmai făcuse o entorsă, am dus-o mai mult în brațe (pentru că atunci nu 

ne permiteam noi un taxi), cu metroul, până la sediul Vodafone. După 

toate peripețiile am primit răspunsul de la evaluatorii Fundației, care ne-au 

spus că au două vești pentru noi – și cred că n-o să uit toată viața, inclusiv 

cuvintele cu care ni s-au adresat – avem două vești: una bună și una rea, cu 

care să începem? (Asta era o formulă de abordare care de obicei, când se 



108 

întâmplau lucrurile în organizație și Cătălin Chiș, președintele fondator de 

la „Părinți Clujeni” o folosea, cea cu două vești, pe care să v-o spun prima. 

Noi totdeauna alegeam pe aia rea, pentru că pe urmă vestea bună mai 

îndulcește din amarul primeia. Așa le-am cerut și celor de la Vodafone).  

Vestea rea era că nu au ales-o pe Cătălina ca voluntar de profesie. Ok. 

Am simțit așa sincer amândouă – avem telefonul pe speaker – o profundă 

dezamăgire pentru că eram convinse că se descurcase foarte bine și putea 

să fie unul dintre voluntarii de profesie. Chiar convinsese, oamenii au 

remarcat-o și au ținut-o minte (cei din boardul fundației) mult timp ulterior 

după ce am avut noi finanțarea de la Vodafone pentru Peditel.  

Dar vestea bună era că ei se gândiseră să ne ofere posibilitatea de a 

aplica pe un alt program al Fundației care se numea „Connectig for good 

– utilizarea tehnologiei și a comunicațiilor în favoarea comunităților” și 

să depunem acolo proiectul acesta care e în stadiul de pilot, condiția 

fiind ca după evaluare și dacă îl vor finanța, ei să fie finanțatori unici, iar 

în cadrul lui să avem în costuri integrat și costul cu Cătălina, prin 

susținerea financiară a salariului ei astfel.  

Am realizat aplicația, am luat acordul de funcționare al Peditel de la 

Ministerul Sănătății prin domnul secretar de stat la vremea respectivă, 

domnul dr. Raed Arafat, dar ni l-a dat doar pentru 6 luni, ceea ce ne-a 

încurcat foarte-foarte mult, pentru că și finanțarea de la Vodafone a venit 

tot pentru 6 luni, ei raportând finanțarea la durata acestui acord de 

funcționare.  Motivul pentru care dl Arafat ne-a dat acest acord, se pare, 

fusese că dumnealui solicitase prin anul 2009 să se înființeze un call-

center nu pediatric, ci general, de medical-advice, gratis, pentru cetățenii 



109 

României, indiferent de vârstă, dar nu primise aprobarea de finanțare a 

costurilor cu personalul medical. În România – spre deosebire de țări precum 

Germania, Franța, Marea Britanie, Statele Unite, unde aceste servicii sunt 

prestate de către asistenți medicali pentru că au altfel de responsabilitate și 

altfel de acreditări pe malpraxis – la noi doar medicii au dreptul să ofere 

consultanță medicală, nu putem să utilizăm nici măcar rezidenți, doar cel 

care are drept de parafă integral, adică medici specialiști.  

Așa că noi am făcut bugetul, dar din păcate l-am greșit cu 30% pentru 

că atunci când l-am realizat am omis faptul că legea cere ca plata pe oră 

în zilele de week-end trebuie să fie dublă sau să dai liber. Per total, cele 

o sută și ceva de zile de week-end și sărbători legale reprezintă aproape 

cât jumătate din suma pentru zilele lucrătoare. Deci făcusem o estimare 

cu 30% mai mică decât era nevoia reală de fonduri.  

Un om minunat care ne-a ajutat pe noi foarte mult – Irina Margareta 

Nistor – este președintele onorific al Fundației Vodafone și ea a crezut 

foarte mult în proiect de la început, a fost și este în continuare 

ambasadorul pentru Peditel – a mers la Londra, ne-a susținut cauza și 

acolo și astfel am primit în continuare finanțare. Fundația Vodafone, din 

cei 5 ani de când noi funcționăm, ne-a oferit suport pentru aproximativ 

28 de luni, deci jumătate din ceea ce am făcut până azi, se datorează 

susținerii lor.  

Și cred că este foarte important ca oamenii să știe, că dacă nu ar fi 

existat încrederea Fundației Vodafone în noi, în Fundația „Părinți din 

România” nu ar fi existat nici Peditel azi. („Părinți din România” este 

denumirea vechii noastre fundații „Părinți clujeni” dobândită din 2012, 
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după ce aceasta a început să realizeze proiecte care să acopere întreaga 

țară, deschisesem o filială la Arad, care nu a avut fiabilitate, fusese puțin 

prea repede și nu aveam noi suficiente resurse umane și know-how ca să 

o putem face sustenabilă cu o filială).  

Doamna Irina Margareta Nistor – căreia îi mulțumesc foarte mult pentru 

că ne este un om foarte apropiat și foarte drag și cred că în puține situații am 

văzut lucrurile așa, și suportul venit pentru o organizație mică, întrucât noi 

suntem cea mai mică organizație la nivel național care există din punct de 

vedere al resurselor umane – dacă excludem voluntarii și medicii, aceștia 

din urmă fiind doar pe proiectul Peditel – noi avem un singur om pe zona de 

administrativ și pe tot ceea ce înseamnă partea de strategie și de dezvoltare, 

ceea ce e desigur, destul de greu și complicat uneori.  

Foarte multă lume a venit să ne ajute, să ne sprijine, să se bucure 

că există așa un lucru inedit și inovator în România, pentru că 

Peditelul a reușit să atragă și foarte mulți specialiști de partea lui, 

specialiști din zona de IT&C voluntari și graficieni, și cei care fac 

promoționalele, tipografii, medici.  

Am reușit să creăm așa o empatie și o stare de bine, o energie 

pozitivă, mai ales după anul doi de funcționare când a devenit clar că 

proiectul era unul necesar și unul de foarte mare succes. El a reușit – 

dincolo de România și de locurile unde am prezentat noi statisticile 

privind reuzultatul, eficiența, suportul și implicarea în comunitate – 

ne-a creat o imagine foarte bună la întâlnirile noastre internaționale 

în diverse țări și a produs surpriza aceea plăcută că se întâmplă 

lucruri extraordinare și în România, o țară despre care se aude mai 
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degrabă vorbindu-se negativ, dar iată că faptul că există niște oameni 

foarte talentați în IT, iar noi suntem un proiect inovator în zona de IT, 

am reușit să aducem inovația, și empatia și profesionalismul medicilor 

în favoarea copiilor, gratuit, pentru comunitate.  

Ca să ajungem aici, până la etapa la care să preluăm primul apel au 

fost foarte-foarte mulți pași; noi inițial vorbeam așa cu nonșalanță că o 

să avem simplu, o centrală PBX care o să preia apelurile, și un soft fond, 

dar de fapt noi habar nu aveam despre ce e vorbeam, sincer, pentru că 

găsisem doar descrierile, că o astfel de centrală preia asta, că există un 

soft, că există voice-over IP și nu știam nici măcar dacă ar trebui să fie 

un număr scurt sau un număr normal. În final am ales numărul scurt 

1791 pentru că am făcut o cercetare de piață și am descoperit că pentru 

oameni e mult mai complicat să folosească prefixul de Cluj 0264 – 

pentru că ne-am gândit că după ce o să facem pilotul experimental 

pentru zona Clujului o să îl extindem la nivel național, iar dacă oamenii 

se obișnuiesc deja cu un număr, să-l schimbi apoi de exemplu ca să-i pui 

un alt prefix, 021 sau altceva, o să fie bulversant și complicat.  

Ne-a luat vreo câteva luni de zile să creionăm și stabilim și 

fundamentăm realmente proiectul, după ce am avut certitudinea că va 

fi finanțat, timp în care s-a lucrat 24/7, adică a fost o muncă foarte 

intensă, din partea multor oameni care au venit cu soluții, dar per 

ansamblu a fost o experiență extraordinară. Lucrurile s-au petrecut 

atât de repede și atât de precipitat, dar și atât de bine – pentru că noi 

nu știam nimic, de exemplu când ridici o casă măcar știi că trebuie să 

începi cu fundația, și chiar dacă nu știi să construiești o casă, măcar ai 
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văzut case și ai habar cum arată; dar noi nu știam nimic, nu aveam 

niciun punct de pornire. Nu mai văzusem niciodată un call-center, 

cum arată, cum funcționează, dar am avut norocul să ne înconjurăm 

de o grămadă de oameni minunați cu expertize în zona de IT, să facem 

softuri, și tot ce trebuia.  

Și mai ales aici e important, pe lângă suportul pe care l-am primit din 

partea lui Cătălin Chiș și a angajaților companiilor în care el este 

acționar, Active Power Solutions, Life is Hard, RD Solutions – deci 

oameni care ne-au ajutat mai ales cu aspectele de expertiză, și aici o să 

ajung la un om care era deja voluntarul nostru încă din 2012, Alex, o 

persoană cu foarte multe abilități tehnice, care știa multe lucruri, dar și 

foarte tânăr, dornic de a ajuta, a se implica și a învăța totodată. Iar pentru 

că noi descoperisem că pentru aceste centrale sunt doar câțiva specialiști 

în România, iar costurile lor erau undeva la 15-20.000 de euro, iar noi nu 

bugetasem banii respectivi, Alex Ciobota, care era inginer de sistem la 

firma „Life is Hard”, a studiat personal problema și l-a făcut el singur. 

Astfel încât Alex este și directorul de IT al call-centerului Peditel, și în 

total din 2012 de când este cu noi, i-am cuantificat vreo 2500 de ore de 

voluntariat. Adică așa să vă imaginați că el își făcea treaba lui de 

SisAdmin în companie, pe clienți, pe ce avea el acolo de făcut și pentru 

care era plătit, iar apoi, ziua, noaptea, în week-enduri, cerceta, căuta 

soluții, le testa și ulterior le aplica la noi. Îmi amintesc, atunci când am 

implementat centrala a stat până la 3 sau 4 dimineața, iar de la ora 8 avea 

o chestiune foarte urgentă de făcut la birou, deci nu a mai apucat să 

doarmă cred nici 2 ore.  
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AEMV: Fascinant, iată se redovedește faptul că numai sufletele speciale 

pot aduce pe lume creații originale, unice și cu adevărat valoroase în mod 

real pentru binele altora. Pentru că doar ele sunt capabile de atâta 

dăruire, sacrificiu de sine, eforturi realizate, umilințe îndurate, bătălii 

purtate, voință și pasiune. Și evident, doar așa se pot crea lucruri nobile, 

cu identitate valorică superioară și semnificație intrinsecă profundă. 

Pentru voi, echipa fondatoare, ce înseamnă Peditel? 

Cristina Grigore: Cred că Peditel înseamnă multă muncă și multă 

determinare și multă implicare, dincolo de susținerea financiară care a 

venit din partea unor oameni și companii, donatori individuali sau 

persoanele care ne-au redirecționat 2% din impozitul pe venituri.  

A însemnat și foarte mult entuziasm și probabil și unele greșeli, dar 

nu prea multe, pentru că între cum lucram acum 5 ani la debut și cum 

funcționăm azi, nu e mare diferență; am stabilit încă de la început foarte 

bune reguli, proceduri și protocoale în mod real funcționale, pe care nu a 

fost nevoie să le schimbăm deloc, fiind din start eficiente.  

Fie că vorbim de cercetarea de piață, de zona de încredere, de modul 

în care părinții își căutau informațiile – și am constatat că sunt peste 80% 

în spațiul online, neverificat, nevalidat și care poate să pună viața 

copilului în pericol – sau de faptul că am ajuns un serviciu de încredere 

care suntem apelați pentru absolut orice fel de problemaă pe care o are 

părintele cu copilul, în domeniul sănătății și nu numai (pentru că părinții 

sună și pentru alte probleme).  
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Astfel că în 5 ani de zile am ajuns de la stadiul de proiect pilot 

pentru județul Cluj, la singurul serviciu gratuit, non-stop, apelabil de 

oriunde te-ai afla (dacă ai un telefon, fix sau mobil). 5 ani de zile, 

pentru zona de sănătate, cu un grad mare de încredere și cu zero 

reclamații la 200.000 de apeluri, înseamnă un timp foarte scurt. Cum 

am realizat asta? Cu multă muncă, foarte multă determinare și mari 

sacrificii mai ales la nivelul managementului, care am fost acolo 24/7 

ca să ne asigurăm că toate lucrurile sunt ok.  

Pentru mine personal, Peditelul (care a avut și urcușuri și a avut și 

câteva provocări, mai ales financiare, dar și de resurse umane: să găsim 

medicii cei mai buni și cei mai implicați și să ne asigurăm că sunt toate 

lucrurile ok, de exemplu o linie de gardă ne costă 500.000 de lei, iar două 

linii un milion) Peditelul a însemnat o reală provocare să asigur finanțarea 

aceasta și să mă asigur că toate lucrurile sunt ok, pe de o parte.  

Iar pe de altă parte  este proiectul în care eu m-am implicat, nu 

100%, ci ca în orice proiect în care mă implic eu,  necondiționat și 

care mi-a dat cele mai multe satisfacții: pentru că oriunde mă duc și 

spun că eu sunt Cristina de la Peditel, eu sunt mama Peditel, oamenii 

reacționează extraordinar, sunt surprinși, emoționați, unii au lacrimi 

în ochi; rareori cred că unui om în job-ul lui, în viața lui profesională, 

i se întâmplă genul acesta de satisfacție pe care îl am eu. Iar medicii pe 

care i-am adus aici sunt extraordinari; toți medicii care au fost la noi de-a 

lungul timpului, în cei 5 ani de zile, toți sunt oameni speciali și le 

mulțumesc pentru că au riscat împreună cu noi.  
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AEMV: Am văzut că pruncul Peditel a fost un copil extrem de 

cuminte, ascultător și care s-a ferit să ii supere pe părinții fondatori, și-

a făcut treaba aproape perfect, așa cum i-a fost menit. Totuși, pentru că 

am promis cititorilor să vorbim și despre năzdrăvănii, ca orice copil 

trebuie să fi făcut și el vreo boacănă, nu, oricât de mică? 

 Cristina Grigore: Da-da, să vă spun un lucru foarte funy pe care de 

obicei cu voluntarii când ne întâlnim îl rememorăm distractiv: Alex, care 

e din Pitești (Argeș) s-a dus în 31 decembrie 2017 împreună cu prietena/ 

iubita lui, viitoarea lui soție, Dana – (Daniela Cristea), care este și fostă 

colegă și voluntară de-a mea – să petreacă Revelionul așa cum era firesc, 

sunt oameni foarte tineri (Alex a făcut abia 30 anul acesta) deci era firesc 

să meargă.  

Dar noi aveam o înțelegere să ne asigurăm de fiecare dată că există 

cineva în Cluj, pentru a supraveghea și interveni dacă apar probleme mai 

ales pe partea tehnică (în 5 ani de funcționare număr pe degetele de la o 

mână situațiile când am avut probleme realmente tehnice, și uneori s-au 

datorat unor terțe cauze – fie pană de curent și a trebuit să funcționeze pe 

generator, fie din cauza operatorului de internet, care din eroare în 

timpul unor lucrări a mai tăiat fibra).  

Dar atunci, în 31 decembrie, înainte să se schimbe garda, adică de pe 

la ora 9, medicul ne-a sesizat problema că nu este auzit de părinte. L-am 

sunat pe Alex, iar el mi-a zis că e cam gălăgie acolo, pentru că deja 

începuseră petrecerea de revelion și în plus avea nevoie de laptop. 

Imaginați-vă, revelion, club, copii tineri, iar Alex se duce la domnul de 
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la bar și îi spune direct: „Salut, nu te supăra, am o mare rugăminte la 

tine, nu ai cumva din greșeală un laptop?”.  

De atunci noi ne distrăm pentru că de revelion organizatorilor li s-a 

întâmplat să li se ceară tot felul de ciudățenii din partea clienților, dar 

sunt absolut convinsă că niciodată n-a venit cineva la el să spună: „Frate, 

ai să-mi dai un laptop pentru că am o urgență, trebuie să intervin într-un 

soft”. Se uitau oamenii la el așa cumva, ca la urs, dar în final l-au ajutat 

cu un laptop. Alex chiar e genul acela care nu bea, nu fumează, nu se 

droghează – dar îmi imaginez ce-au crezut oamenii despre el atunci.  

În fine, problema s-a rezolvat cu bine, Alex a intervenit și după 15 

minute de enervare că nu găsea nicicum soluția, o descoperă: cumva, din 

greșeală, nici el nu și-a dat seama cum, medicul reușise să intre în niște 

setări de siguranță ale centralei pe care nu le putem bloca, deci nu putem 

să punem filtre ca să nu se intre în acea zonă, întrucât inventatorul 

acestui soft numit centrală telefonică online nu s-a gândit că cineva va 

ajunge vreodată pe acolo și va pune centrala pe mute. Asta fusese toată 

problema, dar nouă ne-a creat puțin stres însă și o amintire hazlie de 

rememorat ori de câte ori avem ocazia.  
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Un leader are sau nu succes nu atât prin ceea ce este sau realizează el însuşi, ci 

prin ceea ce este capabil să-i facă pe alţii să realizeze.  

Iordache Bota 
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CAPITOLUL VII 

CÂTEVA SFATURI DE LA „MAMA PEDITEL” 

PENTRU A AVEA SUCCES ÎN BUCĂTĂRIA 

UNUI ONG SUSTENABIL 
 

Acasă sau la serviciu suntem membrii unei orchestre. Depinde de noi ca 

rezultatul echipei din care facem parte să fie muzică, sau zgomot. (Anonim) 

 

AEMV: După așa un lung traseu parcurs împreună cu cititorul, 

printr-o panoramă fascinantă și diversă a realităților din destinul tău și 

pentru că ne apropiem de finalul cărții, te rugăm Cristina să ne 

împărtășești câteva sfaturi din experiența ta de ONG-ist de profesie, de 

mamă fondatoare a Peditel, de om care a avut atâtea realizări și 

proiecte valoroase pentru comunitate. Care ar fi să zicem principalele 

10 lucruri esențiale pentru succesul și sustenabilitatea unui proiect de 

tip comunitar, ONG – cum suntem convinși că și-ar dori să facă și mulți 

dintre cititorii noștri, mai ales după ce s-au entuziasmat și înflăcărat 

sau, după caz, re-motivat să se implice activ în această zonă, urmând 

exemplul tău? 

Cristina Grigore: Cred că cel mai de impact și cel mai de succes 

proiect al nostru, al Fundației „Părinți din România”, clar, e Peditel 1791, 

pentru că are din bugetul organizației cele mai multe resure financiare 

alocate, cele mai multe resurse umane alocate, cea mai mare complexitate, 

intră pe zona aceasta medicală sensibilă a copiilor, cu care trebuie să fii 
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foarte atent, este o inovație tehnologică, și suntem un proiect care validăm 

o nevoie din comunitate și desigur facem antreprenoriat social.  

Așa că referitor la cele 10 lucruri, o să mă folosesc de Peditel pentru a 

exemplifica acolo unde e cazul. Iată așadar ce le recomand eu oamenilor: 

1. în primul rând să ai management, echipă de proiect și de conducere, 

care să fie cumva pe aceeași linie pentru că sunt foarte multe provocări, pot 

să fie foarte multe probleme, disfuncționalități și atunci toată lumea trebuie 

să fie unită, să facă lucrurile foarte rapid, să comunice foarte bine și să își 

asume rolurile și responsabilitățile necesare;  

2. trebuie să cântărești foarte bine și să validezi dacă proiectul pe 

care dorești să îl faci este o nevoie socială, se poate valida din punctul 

de vedere al beneficiarului, din punctul de vedere al resurselor alocate, 

al sponsorilor implicați și evident al rezultatelor.  

3. să ai know-how-ul potrivit, cu expertiză antreprenorială. Dacă 

faci un proiect foarte costisitor, dar care are un impact foarte redus, este 

posibil să nu găsești finanțare ulterioară care să ducă la sustenabilitate. Cred 

că marea problemă a noastră a tuturor organizațiilor nonguvernamentale, și 

mari și mici, în România, este că ne gândim pe un termen mediu și scurt, 

sau foarte scurt la proiectele pe care le facem, ne concentrăm foarte mult 

la beneficiarii proiectului sau serviciului oferit și nu gândim în ansamblu, 

ca o analiză antreprenorială. În ce ne privește pe noi am avut avantajul 

major că oamenii din board sunt antreprenori; dezavantajul e că nu au 

experiență în realitatea organizațiilor nonguvernamentale, și atunci au mai 

apărut mici dezechilibre între noi, dar spiritul lor antreprenorial ne-a ajutat 
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să învățăm a vedea lucrurile în sens global, în ansamblu, să facem o 

analiză profundă a proiectelor din perspectiva tuturor stakeholderilor, și să 

avem perspectiva foarte aproape. La noi să avem know-how-ul acesta în 

organizație, perspectiva finanțatorului, ne-a ajutat foarte mult să asigurăm 

funcționalitatea, iar ulterior și sustenabilitatea serviciului Peditel; 

4. să creezi încrederea și suportul oamenilor cu care lucrezi indiferent 

că sunt voluntarii sau angajații, adică fiecare să fie responsabil, să își 

asume și realizeze cât mai bine treaba; 

5. să existe anumite reguli, proceduri minimale, care nu se negociază 

și care să trebuiască a fi respectate de absolut toți oamenii din organizație;  

6. să ne asumăm responsabilitatea și să ne axăm pe prevenție, 

adică de fiecare dată trebuie să gândim și să avem în prealabil niște 

soluții de back-up atunci când sunt probleme de orice fel; 

7. să facem o strategie de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung 

din toate punctele de vedere, mai ales ale tuturor stakeholderilor; 

8. să căutăm tot timpul a aduce îmbunătățiri proiectului, prin 

calitate, eficiență, impact precum și să căutăm a-l dezvolta, a-l aduce la 

cote superioare ca arie de acțiune, de beneficii, de impact etc. 

9. să fim foarte transparenți, să avem politica ușilor deschise – în 

cazul nostru la Peditel oricine vrea să vină să ne cunoască este bine primit. 

Nu trebuie să ne temem – și sunt sigură că așa gândesc toți cei care sunt în 

domeniul ONG-urilor de multă vreme – că cineva o să ne fure sponsorul, 

nu cred că trebuie să stăm baricadați în centimetrul nostru și să nu 
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colaborăm. Modelul nostru de bună practică l-am dat către alții chiar dacă 

poate unii s-au gândit că o să ne fure cineva proiectul și o să-l facă, dar nu 

cred că faptul de a împărtăși câteva informații – despre protocoale sau 

cum funcționează centrala – nu este suficient pentru a realiza un proiect de 

succes. De exemplu să facă cineva un proiect mai de succes decât este 

Peditelul acum, ar trebui ca noi să greșim grav, să facem niște greșeli 

insurmontabile, deci altfel e imposibil, inclusiv pentru că suntem primii și 

la cele 200.000 de apeluri de până acum n-am făcut nicio greșeală, iar 

oamenii au căpătat o încredere, gradul de satisfacție fiind 4,9 din 5; de 

asemenea, recomandarea și faptul că dincolo de comunicarea pe care am 

făcut-o noi – fiindcă avem resurse foarte puține – word-for-mouth, 

comunicarea aceasta din gură-n gură a oamenilor mulțumiți, ne-a dus la 

targhetul uriaș pe care l-am realizat până acum în materie de apeluri.  

10.  o energie bună a proiectului și oamenilor implicați și faptul (cum a 

fost și la noi în interior – chiar dacă am avut, managementul și boardul, 

uneori puncte de vedere diferite) de a reuși să lucrezi în armonie, să 

ajungi totdeauna la numitorul comun și mai ales întotdeauna am fost o 

echipă. De exemplu, oamenii de la Peditel sunt niște persoane abosolut 

minunate și motivația lor principală care i-a adus aici e faptul că au dorit 

să producă o schimbare pozitivă în viețile altora și în comunitate. Sunt un 

fel de Zorro, și Batman, și Spiderman, sunt eroi care schimbă lumea în 

bine, eroii principali fiind îm mod sigur medicii și apoi noi ceilalți, echipa 

administrativă, sponsorii, partenerii, pentru că fără suportul lor ne-ar fi fost 

imposibil să ajungem aici. Noi cred că am funcționat – noi ca organizație, 

dar și individual – ca facilitatori, să punem împreună resursele de toate 



123 

tipurile și să aducem un impact pozitiv și de lungă durată și reprezentativ, 

în România în această zonă de sănătate pediatrică. 

Cam acestea ar fi principalele aspecte, cu referire la noi, la Peditel, 

desigur dincolo de faptul că suntem recunoscuți ca model de bună 

practică, peste tot pe unde mergem și în străinătate, oamenii sunt foarte 

încântați. Anul trecut am avut un doctorand din Statele Unite, care a făcut 

o cercetare pentru Peditel și exact în prezentarea de final, de la public 

school spunea că am făcut foarte multe interviuri cu medicii – pentru că 

asta fac în Statele Unite cu toate sistemele fie ele de stat sau private – dar 

niciunde nu am găsit gradul de satisfacție al medicului de a lucra într-un 

sistem, la nivelul la care este cel de la Peditel.  

Am simțit nevoia să validăm acest lucru în exterior întrucât pentru noi 

a fost foarte important. De ce? pentru că medicii care fac gărzi la Peditel 

nu sunt obligați să facă gărzi, ei își arată disponibilitatea și atunci trebuie 

să fie un mediu plăcut și nu unul frustrant, bazat pe obligații și impuneri. 

(Deși între paranteze fie spus, avem și doi medici cărora nu prea le-am 

oferit posibilitatea să aleagă – doamna doctor Eugenia Aștilean și cu 

doamna doctor Cristina Gheța – cărora le mulțumesc și pe această cale, și 

care, de fiecare dată, când nu a avut cine să facă gardă, au suplinit cu drag, 

bucuria și satisfacția lor venind din faptul că pot să ajute părinții. Chiar 

dacă uneori devine foarte obositor și nervii depășesc limitele maxime de 

întindere, pentru că sunt foarte multe apeluri, mulți părinți, multe probleme 

și foarte diverse, și fiecare om vine cu sensibilitatea lui.)  

Și într-adevăr, a lucra într-un call-center poate să fie destul de complicat; 

nu oricine, chiar dacă e medic foarte bun,  are puterea să facă față stresului 
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atâtor părinți și faptului de a trebui să se cenzureze pe sine foarte mult, 

pentru că la mai bine de 10 apeluri pe oră și peste 80 pe o gardă, devine 

foarte-foarte obositor în majoritatea zilelor.  

În plus nu toți medicii sunt buni comunicatori – iar la noi asta este 

esențial – iar unii dintre ei, chiar dacă sunt foarte buni profesioniști ca 

medici, ca specialiști, nu reușesc să se transpună în specificul consultației 

virtuale la telefon, unde anamneza e diferită de cea standard atunci când ai 

pacientul în fața ta. Acesta este motivul pentru care avem emoții de fiecare 

dată la recrutarea medicilor și aducerea lor la Peditel.  

AEMV: Majoritatea lumii din România se plânge de lipsa banilor. 

Deopotrivă persoanele fizice, deopotrivă entitățile juridice – firme, instituții 

publice și mai ales ONG-urile. Spune-ne, te rugăm, Cristina, voi cum vă 

descurcați și ce sfaturi ne poți da în aceste sens? 

Cristina Grigore: Referitor la ce înseamnă finanțări, noi avem 4 surse 

de finanțare: o dată sunt sponsorizările venite de la companii prin 

campaniile lor de CSR, prin programul de redirecționare a 20% din 

impozitul pe profit. Apoi sunt donatorii noștri individuali care au trei 

modalități de a ne ajuta, de fapt modalități de a se implica, pentru că 

împreună ajutăm (stakeholderii noștri, fiecare în parte, pune o cărămidă și 

împreună producem o schimbare pozitivă în societate, fie că vorbim de 

educație sau de sănătate).  

Cred că cel mai detaliat și complex buget pe care îl avem noi ca 

organizație este Peditelul și o să mă refem acum puțin la el. Bugetul 

acestuia e compus astfel: 
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- pe de o parte din sponsorizările de la companii prin acei 20% de care 

spuneam anterior,  

- apoi donatorii individuali care pot să doneze lunar o sumă fixă;  

- angajații și restul persoanelor care au venituri pot redirecționa 2% din 

impozitul pe venit; 

- în al patrulea rând sunt granturile internaționale (deși acestea pe domeniul 

pe care ne încadrăm noi, adică sănătate, sunt foarte-foarte puține);  

- granturile corporative (oferite de firme deci) din România (fie prin 

proceduri de CSR sau altele, de exemplu cum a fost cazul Fundației 

Vodafone-România despre care am prezentat anterior, de exemplu 

grantul „Connectig for good”);  

- finanțări publice prin legea 350/2001 din partea administrației publice 

locale, și posibilitățile de in-kind *sau pro-bono, pe care le cuantificăm și 

evaluăm noi intern, nu și sub aspect contabil. De exemplu la noi pro-

bono este tot ce ține de partea IT&C, consilierea din partea caselor de 

avocatură, consultanța pe domeniul fiscal etc. Sub aspectul in-kind 

primim în principal produse și aici ne referim la papetărie, promoționale 

și așa mai departe.  

AEMV: Cât de greu este să obții aceste resurse? 

                                                             
* In-kind = în mediul economic conceptul se referă la schimburi de bunuri, 

produse, servicii fără un mediu de schimb intermediar (fără implicarea banilor 

cel mai adesea), uneori putând avea echivalența barterului. În mediul 

comunitar (ONG) termenul reprezintă prescurtarea sintagmei „gift in kind” și 

înseamnă donații de bunuri sau servicii, de orice natură alta decât banii (n.n) 
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Cristina Grigore: Cât sunt de greu de obținut? La nivel național 

suntem 60 și ceva de mii de organizații nonguvernamentale care ne 

adresăm unui număr limitat de companii, ceea ce face să fie destul de 

greu, dar nu imposibil.  

Desigur, înseamnă foarte multă muncă, dar cred că cel mai 

important din perspectiva sponsorului este să vadă trasabilitatea banilor 

(transparența financiară a organizației sau echipei de proiect este deci 

fundamentală), să vadă care este impactul și în cazul sumelor 

consistente să fie inclusă și promovarea. De aceea corectitudinea 

tuturor este de bază.  

Atunci când e vorba de sume mici însă, oamenii nu sunt foarte dornici 

să fie promovate companiile lor, să apară un logo sau mesaj promoțional, 

dar atunci când sunt implicate sume mari deja se schimbă perspectivele și 

un element fundamental este modul în care faci planul de comunicare.  

Din partea sponsorilor și a finanțatorilor în general, feedbak-ul este că 

organizațiile nonguvernamentale nu prea știu să facă raportare, nu prea 

știu să facă un buget, nu prea știu multe lucruri; de aceea cred că este 

foarte important să faci bine lucrurile acestea încă de la început, pentru 

a câștiga credibilitate, să dai rapoarte – și financiare, și de activitate – 

cât mai sintetice, realiste și ușor de parcurs (fiindcă oamenii sunt foarte 

ocupați, dacă trimiți 700 de documente și persoana trebuie să caute prin 

ele este clar că nu știi să faci analiza și sinteza informațiilor).  

De aici concluzia că în zona ONG trebuie implicat mult 

profesionalism, pentru a avea succes și sustenabilitate, iar acest 
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lucru se învață; nu prea avem noi specialiști în România – cu excepția, 

cred eu, Cristianei Ionescu, de la care mulți avem ce să învățăm pe 

zona de fund-raising, raportare, bugete etc. – în rest nu prea sunt mulți 

profesioniști în acest domeniu.  

În afara țării există într-adevăr mulți experți cu tradiție în fund-

raising (vorbitori de limbă engleză cu deosebire – Statele Unite, Marea 

Britanie, Canada), dar la noi trebuie să te descurci, să înveți și să te 

autoperfecționezi, dealtfel ca în orice alt domeniu. De exemplu nici în IT 

nu vine cineva să îți dea ție cu lingurița, mai de grabă e vorba de studiu 

individual și de perfecționare prin forțe proprii. Și în cazul ONG-urilor 

este la fel.  

Da, deci este foarte important să ai rapoarte – rapoarte anuale, 

rapoarte fiscale – să se vadă trasabilitatea banilor. După anii 90, se 

făceau ONG-uri și se aduceau pe ele – fiind scutite de impozite – tot felul 

de lucruri din Occident, mai ales mașini. Dar iată, după 30 de ani încă nu 

s-a schimbat total această mentalitate în România, de aceea mulți sunt care 

manifestă reticențe, nu au încredere totală în a oferi fonduri unui ONG, și 

preferă să cumpere ei bunurile aferente proiectului decât să dea banii 

pentru a fi achiziționate de personalul organizației. Există această teamă 

încă de a nu fi deturnați sau chiar furați banii  sub camuflajul organizației 

de tip ONG. Dacă însă ești o organizație serioasă și te întâlneșci cu 

astfel de mentalități – justificate parțial desigur, unii poate chiar au fost 

înșelați în trecut de alții – recomandarea mea este că dacă nu există 

încredere totală e mai bine să nu faci parteneriatul cu ei, pentru că 

mereu vor exista suspiciuni și blocaje care pot afecta buna organizare a 
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activității organizației sau proiectelor, sau pur și simplu creează stări de 

tensiune inutile.  

În cazul nostru însă este foarte simplu pentru că avem ca filosofie să 

nu alocăm foarte multe resurse pe zona administrativă, cum ar fi sediul 

de exemplu. Sediul nostru este în sediul unui partener, care ne oferă 

găzduirea gratis, cu toate cheltuielile și toate facilitățile incluse, deci este 

din categoria aceea in-kind sau pro-bono.  De asemenea încercăm să nu 

avem costuri foarte mari cu ceea ce înseamnă partea de tehnologie, 

consumabile, energie – să fie minimale și evident fără risipă. Nu avem 

mașină pe organizație, încurajăm deplasarea cu mijloacele de transport 

în comun sau alte modalități cât mai eco. Sigur, atunci când avem de 

transportat materiale utilizăm taxi sau suportul din partea membrilor 

comunității care au mașini și ne oferă asistența pro-bono.  

Iar aceste aspecte se văd la nivel de cheltuieli, în bilanțuri și în 

rapoartele noastre financiare, astfel încât costurile financiare pe care le 

avem noi cu proiectele sunt foarte mici, ceea ce duce la generarea unui 

grad foarte mare de încredere din partea sponsorilor/ finanțatorilor și 

mai ales creează o stare de respect din partea partenerilor asupra 

faptului că suntem echilibrați și economi. Evităm risipa, costurile inutile 

sau nerentabile, precum și pe cele care pot fi înlocuite cu alte forme de 

procurare a resurselor, altele decât prin bani. De exemplu prin 

implicarea stakeholderilor care pot veni pro-bono cu produse sau cu 

servicii și evident ne străduim să aducem cât mai mulți voluntari, mai ales 

tineri, care pot să ne ajute.  
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AEMV: Mulțumim Cristina. A doua mare plângere națională la 

antreprenori (fie ei comerciali, fie sociali) precum și la cetățeni (și 

desigur și în mediile profesionale – este arhicunoscută de pildă revolta 

medicilor mai ales din unitățile de urgențe, că până fac ei toată birocrația 

actelor, moare pacientul) este birocrația. La fel se plâng cei ce vor să 

acceseze diverse tipuri de fonduri din UE sau de la noi din țară. La voi 

cum a fost situația? 

Cristina Grigore: În ce privește partea de birocrație? Da, fonduri 

europene noi am folosit doar pentru un singur proiect, dar finanțări 

nerambursabile din surse publice am avut multe, nu fonduri europene de 

milioane de euro, ci resurse de la ministere, cu sume de câteva zeci de mii, 

de exemplu pentru dotări cu IT&C.  

Nu știu dacă pot spune că a fost foarte mare birocrație, am respectat 

ghidul, singura chestiune sau inconvenient a fost că banii au venit puțin 

mai târziu, chiar la finalul anului, adică relativ mult peste termenul 

prevăzut în ghidul lor, ceea ce a fost pentru noi o lecție bună, un proces de 

maturizare despre cum să facem pe viitor strategia bugetară pentru a nu 

avea probeleme de cash-flow. Problema lichidităților, al fluxului de bani, 

cred că este nu numai la organizațiile nonguvernamentale, ci la toate 

companiile din România.  

AEMV: Dacă ar fi să dai o definire în viziunea proprie, a ceea ce 

însemnă antreprenoriat social – un concept încă insuficient promovat și 

înțeles, dar mai ales aplicat la noi – cum ai explica termenul acesta? 
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Cristina Grigore: Oamenii care se implică în rezolvarea problemelor 

sociale, deci ca antreprenori sociali, sunt persoane care au identificat o 

nevoie a comunității sau au avut o problemă personală și au încercat să 

o rezolve, și atunci au constatat că e de fapt una sistemică, fapt care i-a 

determinat să angreneze pe lângă ei alți oameni și resurse în scopul 

rezolvării acesteia. Așa iau naștere peste tot în lume, cred eu, proiectele 

de mare succes.  

AEMV: Cine poate fi antreprenor social, sau ce calități ar trebui să 

aibă o persoană pentru a putea deveni cu succes antreprenor social? 

Cristina Grigore: Ce calități principale trebuie să aibă un antreprenor 

social? Anduranță, responsabilitate, dedicare, rezistență foarte mare la 

efort, la stres, la frustrare – cred că sunt calități standard pentru orice 

fel de antreprenor, fie el economic, fie social.  

Cu siguranță apoi, vei munci mult mai mult decât orice angajat fie el 

la stat sau la privat, pentru că responsabilitatea unui angajat se limitează 

la postul lui, pe când un antreprenor de cele mai multe ori e nevoie să facă 

de toate, și chiar când nu le face el însuși, ci le deleagă altor angajați sau 

voluntari, tot poartă cu sine stresul și răspunderea pentru ca acel lucru să 

iasă bine.  

În plus, atunci când e vorba de resurse cheie, cum ar fi banii, esențiale 

pentru sustenabilitate, în organizațiile de tip ONG, de la președintele 

boardului sau de la fondator și până la femeia de serviciu, toată lumea 

trebuie să se implice în a face acest lucru, e un alt tip de solidaritate și 

responsabilitate diferită de cea din lumea corporate sau de la stat. 
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Apoi, indiferent cine ești sau ce rol ai în organizație, peste tot pe 

unde te duci trebuie să spui povestea organizației sau a proiectelor ei și 

povestea trebuie să atragă oameni, bani, resurse, suport pentru a face 

sustenabilă existența și activitatea organizației și activităților ei.  

AEMV: Spune-ne, te rugăm, care ar fi principala problemă cu care te-

ai confruntat tu în România ca antreprenor social? 

Cristina Grigore: Sunt unele companii orintate doar pe social și e de 

înțeles, dar sunt și altele care doar folosesc scuza că sunt orientați exclusiv 

pe cazuri sociale, ca să nu facă nimic. Cred că ar fi important ca oamenii 

să fie corecți și să spună deschis că pe ei nu îi interesează, sau că au 

propriile organizații ori proiecte pe care le finanțează, nu ca justificare, 

pentru că în materie de caritate fiecare are libertatea să aleagă cum 

dorește pe cine și de ce sprijină, și nu trebuie să justifice, explice sau dea 

socoteală nimănui despre propria opțiune, dar măcar să o afirme 

deschis și onest, ca să nu consumăm inutil timpul celuilalt.  

În România nu prea avem respect față de timp – de exemplu dacă îți 

spune că ne vedem în 5 minute poate să treacă și o oră până vine, sau de 

multe ori te anunță cu 2 minute înainte că nu mai poate veni sau pur și 

simplu nu apare fără să zică nimic, și tu trebuie să îți refaci programul și 

înghiți frustrarea. Cred că ar fi cazul să învățăm cu toții că timpul este 

cea mai importantă resursă pe care o are oricine, iar cel mai bogat om 

din lume – cum spun eu, și Bill Gates, și Steve Jobs, și Barack Obama și 

Warren Buffetts – sunt egali cu noi toți, oricine, în ceea ce privește 

resursa timp. Fiecare dintre noi tot 24 de ore avem într-o zi.  
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Pentru mine deci, cel mai importat este timpul cuiva și încerc de 

fiecare dată să respect acest lucru și să nu abuzez de timpul lui. Cred 

că aceasta este cea mai importantă resursă pe care o are fiecare 

dintre noi și trebuie să fie atent cum o utilizează, pentru că o zi 

pierdută nu se mai recuperează.  

AEMV: Și pentru că oamenii sunt sufletul și esența oricărei 

organizații, de orice tip și principala ei resursă, fără de care aceasta nu 

poate avea nici sustenabilitate, nici realizări valoroase, spune-ne te 

rugăm, ceva despre personalul vostru? 

Cristina Grigore: Cred că noi am reușit, așa cumva prin miracol, ca 

oamenii pe care i-am adus ca voluntari să nu creeze probleme majore 

niciodată, pentru că i-am luat după afinitate, în funcție de potrivirea, de 

plăcerea de a face lucrurile de care era nevoie și de libertatea de a alege 

în ce proiecte și activități să se implice.  

Avem voluntari pe proiecte care uneori se suprapun, dar avem grijă 

ca de cele mai multe ori să nu se întâmple acest lucru. În plus, pornind 

tot de la valoarea și semnificația timpului și de la respectul pentru 

acesta, discutăm în prealabil cu fiecare despre responsabilitatea de a 

se implica și despre capacitatea lui reală de a face acest lucru, ca să 

nu îi încurce pe ceilalți și să le irosească timpul propriu; dacă nu 

poate sau nu e sigur, atunci căutăm să îl înlocuim cu altcineva 

disponibil, mai ales că e vorba de voluntariat.  
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Oamenii din companii au impresia greșită că voluntarii au timp la 

dispoziție cât vor ei, sau că timpul celor din companii e mai valoros decât 

timpul nostru al celor din ONG-uri, ceea ce este foarte greșit.  

Atunci când vrem să avem voluntari și vrem proceduri și sunt mult 

mai complexe, cred că este foarte important să utilizăm și expertiza 

oamenilor care știu să facă asta, și aici mă gândesc la Centrul de 

Voluntariat, sau Pro-Vobis-ul, care asta fac, au specialiști au și 

documente și ne pot ajuta cu partea de management al voluntarilor, nu 

trebuie să inventăm noi nici apa caldă și nici roata.  

Este de aceea foarte important să avem cât mai multe colaborări cu 

alte organizații nonguvernamentale, fapt care momentan în România nu 

se prea practică.  
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Există un loc pe această lume pe care nu-l poate umple nimeni                        

mai bine decât tine. 

Jingsha Desai 
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CAPITOLUL VIII 

GÂNDURI VECHI PENTRU O ȘCOALĂ NOUĂ 

 

Educaţia este arta de a releva ființei umane sensul intim care trebuie să-i 

guverneze actele; de a pregăti folosirea energiilor sale şi de a-i cultiva gustul şi 

bucuria de a trăi din plin. (Henry Bordeaux) 

 

AEMV: De-a lungul timpului, încă de la fondarea primelor societăți 

arhaice, ideea de organizare și transmitere a cunoașterii, întărire a 

caracterului, formare a comportamentului demn și asimilare a valorilor 

superioare au fost obiective prioritare a fiecărei comunități umane, iar 

pentru gestionarea acestui proces, fiecare cultură, în funcție de epocă, 

de zonă, de profilul ei particular a imaginat și implementat propriile 

modele de școală. Desigur unele au existat mai mult, altele mai puțin la 

scara timpului istoric. Unele au transmis elemente importante peste 

secole pentru modelele viitoare. Cu fiecare salt pe care l-a făcut 

umanitatea – mai ales în perioada ultimilor secole de întrepătrundere a 

valorilor și modelelor diferitelor culturi la nivel planetar – școala înseși, 

ca esență, a fost renovată uneori mai superficial, alteori chiar în 

profunzimea elementelor ei. Începând chiar cu marii fondatori de 

exemplu Commenius – părintele și arhitectul fundamentelor sistemului 

educațional pe care îl avem și azi, dar care în 1600 a fost o revoluție 

uluitoare, copernicană, de schimbare radicală – și continuând cu mari 

reformatori ulteriori – precum Rousseau (pedagogia naturală a 

libertății), sau Maria Montessori (pedagogia care îi poartă numele) ori 
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Rudolf Steiner (pedagogia Waldorf), sau celebrii francezi Freinet și 

Cousinet. Și ajungând la refomatori din generațiile marilor spirite 

intelectuale mai apropiate de noi contemporanii – Ortega y Gasset, sau 

aici pe plaiurile mioritice – Nicolae Iorga, ori Constantin Noica – fiecare 

suflet superior emancipat, fiecare persoană educată și pasionată sau 

atrasă de îmbunătățirea condiției umane, a avut cu siguranță – mai public 

sau mai anonim, mai expres sau mai intim afirmat, propriile opinii, viziuni 

sau idei de îmbunătățire a școlii, a educației, a modelării omului.  

Am intitulat această secțiune „gânduri vechi”, deopotrivă pentru că 

ideile, ca și vinul, cu cât stau mai mult în mintea și sufletul nostru cu atât 

devin mai înțelepte și valoroase, dar și pentru faptul că ele cu siguranță ți-

au venit încă de timpuriu, de pe vremea liceului pedagogic, unde ai avut 

contextul și oportunitățile să interacționezi în profunzime cu sistemul din 

dubla perspectivă: și ca elev, dar și în calitate de cadru didactic. 

Așadar, cum și-ar dori Cristina Grigore să arate azi școala pentru 

copiii noștri? 

Cristina Grigore: Cum mi-aș dori să arate școala? Cred că mi-aș 

dori foarte mult să fie pe materiile practice – fizică, biologie, chimie, 

informatică etc. – să fie lucruri cât mai practice.  

Îmi aduc aminte că eu am învățat chimie foarte greu, am fost o clasă 

foarte bună și mulți profesori își dădeau gradul I cu noi, ceea ce ne 

frustra foarte tare, întrucât trebuia să învățăm la toate materiile. Toată 

lumea avea pretenții de la noi, era o presiune uriașă. Fiind profil 

pedagogic era destul de presant, sau cel puțin așa a fost generația nostră 
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de atunci. Dar este foarte-foarte important să facem laboratoarele acelea 

să fie funcționale, să putem să ducem copiii să exploreze – am văzut 

sistemul acesta în Franța: dacă ești la clasa de mecanică, aveau acolo cea 

mai nouă mașină de la Peugeot, le aveau acolo și lucrau pe ele, deci 

lucruri cu adevărat practice.  

Apoi, mi-aș dori în școală copiii să învețe ce înseamnă partea de 

drepturi și de responsabilități, pentru că așa se formează viitorii 

cetățeni educați și responsabili, adică nu avem doar drepturi sau doar 

responsabilități. Să învățăm partea de etică și de morală, adică noi 

mergând pe principiul că ce nu este interzis este permis, am forțat 

galbenul la semafor pentru că mă grăbeam, întârziam cu copilul la 

școală, și așa mai departe. Deci cred că este important să formăm în 

școală niște principii sănătoase de viață, pentru că acasă este posibil ca 

părinții să nu fie cu toții la același nivel intelectual încât să formeze ei 

lucrurile astea. Știu că vorbim foarte des de cei 7 ani de-acasă, dar e 

posibil ca acești ani să lipsească dintr-o familie care, să zicem, că vine 

dintr-un mediu vulnerabil, sau cu mai multe probleme, și atunci cred că 

în școală ar trebui ca lucrurile să se petreacă mai aplicat pentru ceea 

ce înseamnă un viitor cetățean implicat.  

Din punctul meu de vedere e mai puțin important câtă cunoaștere li 

se transmite copiilor, cât e important să le formăm niște abilități 

practice de viață. Or aceasta lipsește momentan, așa că aș schimba 

radical și materiile, și stilul de predare, și programele și formarea 

profesională a cadrelor didactice.  
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Noi suntem foarte mult axați pe o altă variantă de a face învățământ 

în care profesorul are rolul central și se duce și predă la catedră, iar 

elevul stă în bancă și ascultă. Eu merg pe principiul că mai degrabă, 

elevul trebuie co-implicat, indiferent cât este de mic – pentru că mulți 

spun ce facem cu copii de 5 ani, cum poate un astfel de copil să fie 

partenerul tău de dialog, cum poate să fie el egal pentru că e atât de mic? 

Poate să fie, pentru că tu ca profesor trebuie să te cobori la nivelul lui și 

de aia este și greu să fii cadru didactic foarte bun ca învățătoare sau ca 

educatoare, pentru că da, trebuie în fiecare zi să ai capacitatea să te 

cobori la nivelul de 5 ani, ceea ce poate deveni și frustrant, și obositor, 

și stresant și așa mai departe. Mai ales dacă nu-ți plac copiii mici care nu 

sunt pe nivelul intelectual ca un adult, e posibil chiar să nu-ți placă ceea 

ce faci, de aia recomand lucrurile pentru că îți place să faci o profesie, 

pentru că stai în ea 8 ore cel puțin, sau 6 ore în fiecare zi, or dacă urăști 

ceea ce faci este destul de complicat și apar frustrări.  

O altă dorință mare a mea, apropos de școală, e să avem niște 

cursuri și evaluări mai ales la nivelul acesta de preadolescență și 

ulterior obligatoriu cumva în liceu prin care bateriile acelea de teste și 

de evaluare să le faci așa încât copilului să-i fie mult mai ușor să își 

găsească drumul în viață.  

Este foarte tragic ca un copil care nu are nimic cu matematica sau cu 

informatica, pentru că nu a avut o medie bună, trebuie să-l ducem acolo 

să-l facem să se chinuie 4 ani. De ce? De exemplu în pedagogic, 

realmente au fost foarte puțini colegi de-ai mei și cam toată generația pe 

care o știu care să fi făcut de plăcere liceul acela. Eu și cu soră-mea cred 



141 

că am fost printre puținii care ne-am dorit să venim la pedagogic, spre 

stresul și dezaprobarea mamei care nu a vrut să mergem niciuna acolo, 

dar ne-a lăsat, deci a fost alegerea noastră și am mers mai departe cu 

aceasta, și cred că același lucru ar trebui să se întâmple și acum. Și mă 

refer aici la faptul că mulți dintre colegii mei fiind copii de cadre 

didactice pentru că era o meserie, deci dacă nu intrau la facultate era un 

job pe care îl aveai.  

Dar nu e un job! A fi profesor înseamnă o vocație, înseamnă să 

formezi caractere, să formezi oameni, or dacă nu-ți place ceea ce faci, 

e foarte stresant și obositor. Cred că mai bine de jumătate din cadrele 

didactice care sunt pe toate nivelurile, de la grădiniță sau creșă și până 

la postuniversitar, în România, cred că și-au greșit cariera. Au făcut 

asta pentru că nu aveau o altă soluție, a fost oarecum o alegere de 

siguranță, nu pentru că neapărat și-ar fi dorit să facă asta. Pentru mine, 

să fii cadru didactic înseamnă să ai vocație, iar a fi mentor e parte 

implicită din aceasta.  

Probabil că așa cum spuneau profesorii mei în pedagogic, eram tot 

timpul penalizată de faptul că am talent pedagogic, și că eu tot timpul 

trebuie să muncesc mai mult pentru tot ceea ce fac, nu ca și colegii mei 

care nu aveau talentul acesta, eu trebuia să muncesc mai mult ca să 

dovedesc că merit zecele acela. Am învățat enorm toată viața mea, dacă 

stau să mă gândesc retrospectiv, pentru fiecare notă maximă a trebuit 

să muncesc dublu față de oricare alt om pe care îl cunosc, și pentru că 

sunt o persoană foarte directă și care nu acceptă compromisul. Astăzi 

cred că e mai degrabă un defect să nu accepți compromisul, indiferent 
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ceea ce s-ar face, și nu e neapărat o chestiune de laudă, cred că 

lucrurile pur și simplu așa se întâmplă.  

Pe vremea când eram eu elevă, se punea mai puțină presiune pe copil 

să facă toate lucrurile posibile și imposibile pentru fericirea părintelui; să 

facă și muzică, și pian, și balet, și, și, și…755 de activități extrașcolare 

pentru ca toată lumea să fie fericită. Eu ca și copil de la țară am avut 

foarte puține posibilități de dezvoltare, comparativ cu copiii de la oraș, 

iar când m-am dus la liceu aceste diferențe au crescut. Nu am avut 

profesor de muzică, de desen și așa mai departe. Acolo a trebuit să 

recuperez mult pe cont propriu, mai ales fiind la liceu pedagogic 

exigențele erau mari. Atunci am observat partea asta la sora mea, un 

copil foarte talentat la muzică și la dans – cred că ar fi fost o foarte bună 

balerină – dar pentru că ne-am născut la țară, nu am avut această șansă.  

Eu nu-mi neg originea de unde vin – vin din sudul României, din 

unul dintre cele mai sărace județe, cred că suntem în top 5 cele mai 

sărace județe – vin de la țară și o spun cu mândrie, ca la noi. La noi la 

țară lucrurile se întâmplă într-un anumit fel și simt așa că am 

responsabilitatea ca și copiii care vin din mediul rural, la un moment 

dat, cumva să aibă aceeași șansă precum cei din mediul urban, 

pentru că până la urmă, să zicem, genialitatea nu alege unde se 

naște, dar noi avem datoria să o  descoperim și șlefuim, altfel se 

pierde. O să dau un exemplu:  Brâncuși, a făcut foarte multe eforturi 

personale și a fost foarte puțin sprijinit, un geniu care putea să se 

piardă și numai curajul și dârzenia lui l-au dus până la Paris pe jos – 

cred că nu foarte multă lume poate face lucrul ăsta – și multe 
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obstacole în viață le-a depășit exclusiv prin forțe proprii, fiind un 

copil sărac de țăran din Oltenia.  

Noi, ca societate, avem obligația să-i descoperim pe cei ca 

Brâncuși, pe copiii talentați oriunde s-ar afla în România și să le 

oferim posibilitatea să se dezvolte.  

Cred că sunt foarte puțini cei care pot să facă performanță, astfel că 

putem să investim fără niciun fel de problemă în ei. Și mai cred că noi, 

în calitate de cadre didactice – și spun noi, pentru că mă regăsesc între 

ele, chiar dacă nu mai profesez în acest domeniu – ar trebui să fim mai 

puțin scorțoși și să ne apropiem mai mult de copii. E important să ai o 

relație de comunicare cu copiii.  

Eu le spuneam elevilor mei, pe vremea când predam, că nu cred că 

are relevanță dacă știu exact când a domnit Ștefan cel Mare, ci să 

înțeleagă fenomenul și să-l explice. Pentru că acum informațiile sunt la 

un click distanță, avem acces nelimitat la informații, dar la școală e util 

să înțelegem contextul respectiv și să îl încadrăm în epocă, o epocă 

diferită de a noastră, de exemplu cele trei stări sociale de atunci nu se 

potrivesc înțelesului lor de azi și nici nu pot fi privite doar ca simple trei 

statusuri diferite. Ele însemană cu totul și cu totul altceva, un alt concept 

despre viață. Sau de exemplu că în evul mediu nu există națiuni. Dacă 

înțelegem asta, vom putea pune premisele corecte de înțelegere a 

realității pentru un copil, un viitor adult.  
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AEMV: Și pentru că tot a ajuns discuția în sfera celui mai important 

agent – după copil/ elev, desigur – al formării umane, profesorul, cum 

vezi tu realitatea acestei profesiuni?  

Cristina Grigore: Referitor la calitatea de profesor, revin și 

subliniez, eu cred că ea nu este o meserie, ci o vocație, și în plus are 

inclusă în ea funcția/ calitatea de mentorat. Iar din punctul de vedere 

al susținerii profesorului, cred că e necesar să existe o legătură între 

școală, familie și el, una și la bine și la rău.  

Adică atunci când identificăm lucruri pozitive să le susținem – de 

exemplu dacă avem un copil talentat, sau, la polul opus, dacă descopăr 

niște probleme în acea comunitate – de exemplu de abuz, sau orice 

problemă, cred că toate trebuie să fie identificate și sesizate și să ne 

implicăm, să nu mai întoarcem privirea, pentru că o societate normală 

și sănătoasă nu-și permite să se uite în partea cealaltă atunci când se 

identifică erori, sau abuzuri, ale oricui, inclusiv ale autorităților.  

AEMV: Dar despre impactul părinților? 

Cristina Grigore: Momentan suntem într-o perioadă în care părinții 

văd destul de complicat lucrurile, pentru că sunt cu ei înșiși într-o 

competiție continuă, pentru un status socio-economic ridicat, sunt într-o 

competiție cu ceilalți – cu prietenii, cu vecinii, cu colegii, cu șefii; cred 

că trebuie să ne relaxăm puțin mai mult și mai ales „less is more” și în 

viața personală. Adică nu ar trebui să ne mai dorim toate cele, nu știu 

câte vacanțe. Vacanțe înseamnă poluare. Mergem în nu știu câte vacanțe, 
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facem nu știu câte lucruri, ne schimbăm o dată la doi ani mașina, hainele 

de firmă și altele.  

Cred că mult mai sănătos și mai bine e să fim mai simpli, mai 

aproape de felul cum trăiam noi, generația mea în copilărie. Pentru că 

în copilăria mea lucrurile erau simple, iar în viața personală am încercat 

tot timpul să păstrez lucrurile cât mai simple. Acum da, nu am o casă cu 

grădină așa de mare și de fastuoasă și cu mulți copaci în care să mă 

pierd, cred că este un lucru care îmi lipsește cel mai mult, de când sunt 

un țăran la oraș, dar altfel lucrurile în viața mea sunt destul de simple, nu 

sunt deloc complicate și nici foarte mult stresante de aceea.  

Fiecare copil se naște cu creativitate și curiozitate, iar datoria 

noastră (deopotrivă ca părinți și ca profesori) este să le cultivăm. 

Avem defectul, noi ca adulți, să facem opusul, și pe măsură ce intră și 

înaintează în școală copilul devine tot mai taciturn și tot mai puțin 

interesat, de frica să nu cumva să spună prostii, pentru că e ridiculizat de 

domnul/ doamna profesoară/ învățătoare, de ceilalți colegi. Nu acceptăm 

să spunem orice prostie care ne trece prin cap, nu avem curajul să 

vorbim în public pentru că o să râdă cineva de noi – lucrurile acestea 

cred că ar trebui să se schimbe, să-i învățăm pe copii să aibă vocea lor, 

să fie o voce, indiferent că este o prostie ceea ce spun, este prostia lor, 

să îi încurajăm să vorbească despre ea și să ia atitudine, pentru că un 

copil care stă și tace și rămâne docil în banca lui, va deveni un 

cetățean docil care nu va face decât să aștepte ca statul providențial să 

vină să-i rezolve problemele și nu va avea niciodată inițiativă. Cred 

asta și cred că o și pot demonstra.  
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Consider că dincolo de mentalitatea stereotip de genul: „vrem să-i 

facem pe toți copiii noștri să devină programatori pentru că este o 

meserie bine plătită”, trebuie să-i învățăm pe copii, să le dăm acel 

bagaj de suport de a se regăsi pe sine și drumul propriu în viață. Dau 

exemplu părinții mei și mai ales mama, care are un rol foarte important 

în ceea ce am devenit noi copiii, astăzi, pentru că ne-a creat zona aceea 

de suport: da, sunt aici, te ajut, în activitatea organizațională, culturală, 

sunt cu tine. Iar tata mi-a oferit partea aceea de siguranță, faptul că nu 

mi-a fost niciodată frică, dacă avem vreo zonă de nesiguranță știam noi 

copiii că pe părinții noștri ne putem baza. Chiar dacă el era de multe ori 

plecat în delegații, știam că ne este aproape sufletește și că ne putem 

baza pe ajutorul lui. Cred că suportul acesta necondiționat al familiei a 

creat o legătură foarte puternică între noi de încredere și de suport și 

ne-a mobilat cu toate ustensilele necesare ca atunci când mergem 

înstre străini (când mergem în neagra străinătate, departe de casă și de 

siguranța familiei) să nu ne rupem aripile și să nu ne ia valul, să nu 

fim derutați și dezorientați.  

Degeaba îi luăm copilului nostru ultimul iphone 10, degeaba îl 

trimitem în nu știu câte excursii, îi cumpărăm nu știu ce gadget-uri 

moderne, dacă nu ne facem și nu petrecem timp cu el, la modul real, nu 

fiecare pe telefonul sau tableta lui, ci împreună, făcând lucruri împreună, 

cunoscându-ne și înțelegând cine suntem noi ca și persoane. Cine sunt 

eu, Cristina Grigore. Cred că a petrece timp împreună în familie, 

creează o zonă indestructibilă și niște copii foarte puternici emoțional 

care cu greu vor putea deveni pradă tentațiilor, și aici mă refer 



147 

deopotrivă la droguri, alcool, jocurile de noroc, sau alte adicții precum 

fumatul. De ce? pentru că dacă ești acolo și înțelegi nevoia copilului 

tău, găsești o soluție la angoasa care i-ar putea apărea. 

AEMV: Cine a urmărit cu noi firul epopeic al legendei personale 

până aici probabil că știe deja răspunsul, sau o mare parte din el, dar 

totuși ne dorim să îl auzim (încă o dată) și întreg, de la tine: spune-ne, te 

rugăm, Cristina, ce te-a determinat să alegi pedagogia? 

Cristina Grigore: De ce pedagogia? Da, așa cum am mai adus vorba 

până acum, vine din familie; cred că, mi-a și plăcut, era o pasiune. Mi-

aduc aminte când eram copii, foarte mult ne plăcea să ne implicăm: 

mama aducea acasă caietele elevilor să le corecteze, făcea planificări; 

pentru noi era fascinant. Profesia mamei pentru mine și pentru sora 

mea era ceva extraordinar, de aceea mi-am și dorit să fiu ca mama. 

În plus ne dădea un aer de mister, de fabulos, mai ales că o vedeam 

pe mama stând la catedră, noi care am crescut practic de la un an și 

ceva în ultima bancă din clasa ei. Am avut privilegiul acesta ca mama 

să ne țină cu ea în clasă și să o vedem desfășurându-se în profesia ei, 

chiar dacă noi nu conștientizam la vârsta aceea ce se petrece, dar ne-a 

marcat pozitiv.  

Pedagogia cred că am ales-o și cumva instinctiv, ne spunea 

profesorul nostru din liceu – mi s-a întâmplat și în liceu, și în facultate – 

că nu ar trebui să se ia în considerare talentul, pentru că la mine talentul 

este nativ, și că nu este unul dobândit prin muncă, nu l-am cultivat și asta 

mă făcea să mă simt oarecum frustrată când mi se spunea lucrul acesta, 

pentru că eu am citit foarte mult și m-am pregătit foarte mult ca să fiu un 
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bun cadru didactic. Și mama considera că pentru a fi cadru didactic 

trebuie să te perfecționezi mereu, pentru că trebuie să îi ajuți pe copii, 

ai datoria morală și contractuală să îi înveți și deci să fii cât mai bun 

pentru elevii tăi.  

Am ales pedagogia așadar pentru că a fost o pasiune, de când mă 

știu mi-a plăcut asta. Aveam vecini mai mici și le predam biologie, 

medicină – săracii îi chinuiam, și îmi cer scuze pentru ei, acum sunt 

mari, au peste 30 de ani – dar atunci când erau copii îi chinuiam foarte 

mult, pentru că mereu îi scoteam la tablă și eram profesoară, învățătoare. 

Deci am fost cumva menită în acest sens, toată viața mea am făcut 

asta. Pedagogia este o artă și un stil de viață.  

Am plecat din învățământ de mulți ani, nu mai predau efectiv, dar fac 

o serie de activități care presupun partea de mentorat, pentru studenți, 

pentru voluntarii pe care îi avem, pentru oamenii cu care mă întâlnesc.  

A fi cadru didactic, a fi pedagog, înseamnă să dai din ce știi tu, din 

preaplinul tău și să îl ajuți pe celălalt, este a-l învăța pe celălalt ce să 

facă, după modelul pe care îl folosim în zona aceasta de mentorship 

inspirațional: să nu-i dăm pește omului ci să-l învățăm să pescuiască 

el însuși. Pedagogia asta înseamnă: să îl inveți pe cel de lângă tine să 

pescuiască. Degeaba spun eu cum ar trebui să mături scara asta, dacă 

nu te și învăț cum să o faci tu însuți. Asta ține de pedagogie și de 

mentorat. Am făcut asta toată viața mea, și orice abordare pe care o am 

o repet de minim trei ori, să văd dacă omul a înțeles ce am vrut să spun.  
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Cred că la mine pedagogia este un stil de viață, pentru că îmi place și 

aș face oricând asta. Pe de altă parte și relația cu oamenii cred că face 

parte din zona de pedagogie, și de a încerca să identifici soluții la 

probleme, nu numai să te plângi, iar asta chiar face un cadru didactic.  

Pentru o scurtă perioadă de timp, doi ani, am fost educatoare într-o 

grădiniță privată, de limbă germană, apoi am fost profesor de istorie – la 

Dej și la Cluj pentru iarăși o perioadă scurtă de timp, așadar nu am o 

experiență foarte îndelungată ca și cadru didactic, deși mi-ar fi plăcut 

mai mult. La un moment dat însă am luat această decizie – că o fi fost 

bună sau o fi fost rea, nu știu, mama zice că nu a fost una dintre cele mai 

bune decizii ale mele – de a pleca din învățământ în zona privată. Însă 

eu cred că am ajutat mai mulți copii prin ceea ce fac astăzi, prin ceea 

ce fac de 10 ani, decât aș fi putut să îi ajut realmente ca și profesor. 

Întrucât din postura de profesor aș fi avut o influență la o scară mult 

mai mică și asupra unui număr mult mai mic de copii decât am acum.  

Iar ca pedagog, ar trebui – mai ales că fiecare dintre noi care am 

terminat pedagogie am făcut puericultură, elementele acelea de bază 

despre creșterea copilului – și cred că este, într-o formă sau alta, foarte 

important, din experiența noastră de formare și de practică profesională, să 

îl ajutăm pe părinte să fie un părinte mai bun. Nu cred că meseria de 

părinte este una nativă, adică ai făcut un copil și ești părinte, ci cred că 

se învață, și cred că noi ar trebui să avem rol de facilitator, să înțeleagă 

părintele că acel copil nu este un adult în miniatură, are și el nevoile lui 

specifice, este independent de mama și de tata și cel mai important – am 
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învățat-o de la părinții mei – cel mai fericit părinte este acela care are un 

copil independent, care se descurcă singur, nu unul dependent.  

Tendința actuală pe care o constat este că foarte puțini părinți își 

învață copiii să fie independenți, ci cumva să stea după fusta mamei  - 

„vai cât de mult mă iubește copilul meu!”. Nu! Cred că un copil crescut 

independent va avea mult mai mult succes în viață decât unul crescut 

dependent de părinții lui și aici putem argumenta cu o multitudinde de 

studii care există pe zona de pedagogie.  

Pedagogul – în special educatoarea, învățătoarea – sunt modelul 

de viață pentru marea majoritate a copiilor, dacă există chimie între 

ei. Este adultul, poate în unele situații, chiar cel mai important  

pentru copil.  

La grădiniță aveam programul prin care îi învățam pe copii să ne 

punem lucrurile în ordine, să facem curat, să nu lăsăm grădinița aceea 

vraiște. Să îl învățăm pe copil ordinea și disciplina este foarte 

important, de mic trebuie educat în acest sens, precum și să-și pună 

jucăriile la loc – toate acestea înseamnă partea de responsabilizare de 

mic a copilului pentru ceea ce poate sau ce nu poate să facă. Iar ele se 

învață, ca orice lucru.  

Veneau părinții și spuneau, nu știu ce le faceți, dar acasă lasă jucăriile 

într-o deplină dezordine și când le spui să strângă răspund „Dar ce, tu 

ești doamna educatoare? Noi la grădiniță facem asta.” De ce? Pentru că 

de cele mai multe ori părinții nu veneau să le explice copiilor că mamele, 

părinții nu sunt sclavii copiilor să strângă jucăriile după ei, și farfuriile și 
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toată mizeria făcută de ei, ci să facă lucrurile împreună, să conștientizeze 

și să se responsabilizeze că lucrurile se întâmplă într-un anumit fel, cu 

un anumit program, și că nu sunt părinți mai răi pentru că le cer 

copiilor să facă lucrul acesta. Părinții din ziua de azi au o teamă foarte 

puternică să nu cumva să fie considerat un părinte rău dacă nu face pe 

plac copilului său. Un părinte care este prietenul copilului, în sensul de 

BFF (cel mai bun prieten), este un părinte care nu dă încredere copilului 

și este posibil ca el să nu se dezvolte într-o siguranță emoțională. Eu cred 

asta ca părere personală, poate ar trebui să mai văd niște studii, dar 

momentan așa consider.  

Faptul că noi facem public shaming – „vai Georgele nu ai avut, nu ai 

putut, nu ai dres” – mergem în față și spunem că „ai făcut sau n-ai făcut”, 

acestea sunt exemple negative care influențează viața și traiectoria creșterii 

unui copil, sau mă rog, a evoluției lui securizante, să zic așa. Prea puțin în 

școala românească clasică, avem obiceiul să întărim pozitiv comportamente 

și să oferim spațiul acela securizant. De obicei e multă teamă și multă 

frustrare în școala românească. Se întâmpla și pe vremea mea, se 

întâmplă și azi, nu prea s-a schimbat mult, dar cred că lucrurile ar 

trebuie schimbate radical.  

Un profesor poate să crească și să descrească încrederea unui copil 

foarte rapid, prin comportamentul lui și prin modul în care face 

abordarea; îndepărtarea de școală și apatia multor copii se datorează 

faptului că nu încercăm să fim creativi și cu o abordare un pic mai 

relaxată, în funcție de generație. Pentru că într-un fel se făcea 

educația pentru un copil de acum 50 de ani și altfel trebuie abordată 
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problema în zilele noastre, pentru generațiile care aproape că încep să 

utilizeze tehnologia încă din perioada intrauterină, ca să zic așa. 

AEMV: Superbe definiții și foarte valoroase viziuni. Aproape că ne vine 

– deși știm că ești extrem de ocupată astăzi ca adult, ca director de proiecte, 

ca ONG-ist profesionist (etc.) – să te rugăm să ne scrii un manual întreg 

pentru o școală nouă, nu una ridicată prin ziduri, ci acea școală edificată în 

interiorul sufletelor noastre, clădită pe fundații vocaționale, cu o nouă 

viziune și cu trei piloni principali: elevul, profesorul și familia. Orice e în 

plus – ministere, politici publice, curricule standardizate, ziduri de clădiri 

sau de clase – mai mult încurcă, azi decât ajută copilul să se dezvolte într-

un adult frumos, natural (el însuși) și valoros.  

Dar revenind puțin la perioada aceea, cât ai fost în sistem, ca pedagog, 

împărtășește-ne te rugăm câteva dintre satisfacțiile și respectiv dintre 

neîmplinirile avute în această postură. 

Cristina Grigore: Satisfacții ca și pedagog? Faptul că am format 

copiii de la grădiniță până la postuniversitar, că mă salută și acum toți 

elevii, eu nu-i mai știu, dar toți elevii mei pe care i-am avut, de-a lungul 

timpului, chiar și numai pentru un semestru, mă întâlnesc cu ei pe stradă, 

sunt deja adulți, au copiii lor și mă salută, mă întreabă ce mai fac. Da, 

am avut o olimpică la istorie, pe vremea când predam disciplina aceasta, 

și cred că cel mai important, faptul de a fi fost considerată profa aceea 

care avea o altfel de abordare și i-am învățat pe copii să învețe predând o 

materie care este destul de anost prezentată, și în programă; cred că am 

fost profa aia care a venit cu o abordare creativă. Acestea ar fi câteva în 

topul celor ce mă reprezintă cel mai mult. 
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Referitor la neîmpliniri și nemulțumiri? Nemulțumirile vin din faptul 

că eu am experimentat realitatea veniturilor foarte mici (atunci, pe 

vremea când predam erau chiar foarte-foarte mici), fiind profesori, și eu 

și soțul meu, abia ne puteam permite doi oameni să stăm într-o gazdă 

(așa de mici erau salariile), făceam și naveta, plăteam o grămadă de bani, 

ne trezeam și dimineața devreme, nu aveam siguranța zilei de mâine. A 

fost foarte complicat. Și faptul că în general cred că ar trebui să avem o 

abordare corectă a cadrelor didactice, și eu cred că sunt unul dintre 

puținii oameni care susțin că titularizarea nu trebuie dată pe viață, ci 

ar trebui făcută periodic, la 4, la 5 ani, să nu rămână oamenii așa 

încremeniți în funcție pentru că de acolo ei consideră că o să iasă la 

pensie și astfel nu mai sunt motivați să evolueze, iar pregătirea aceea 

continuă devine formă fără fond, de genul am mai bifat un curs la care 

am fost și uite gata, formarea s-a realizat.  

AEMV: Încă de pe vremea lui Aristotel, adulții se plângeau că noua 

generație e diferită de ei. Cum percepi tu azi diferențele dintre copiii/ 

elevii din prezent față de cei de pe vremea copilăriei tale? 

Cristina Grigore: Eu lucrez acum cu copiii din toate generațiile sau 

am lucrat, dar acum nu mai sunt profesoara lor, deci nu mai pot să le mai 

cer lucruri, și atunci ar putea să refuze lucrurile respective, dar, dacă 

reușești să-i capacitezi pe copiii din actuala generație, pot să fie mult mai 

implicați decât mi-aduc aminte de pe vremea când eram eu elevă. Noi ne 

jucam foarte mult și făceam altfel de lucruri, pe când acum copiii sunt 

mult mai de acțiune, și mi se pare că te poți foarte bine baza pe ei, adică 

dacă ei sunt responsabili și spun că fac lucrul acela, și te-ai înțeles cu ei 
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în această privință, atunci îl vor face. Evident că sunt și ceilalți, care nu 

își țin neapărat promisiunea, dar aici depinde foarte mult și de modul în 

care faci tu managementul. Cred că astăzi copiii sunt un pic mult prea 

maturi, pe nivele de vârstă, față de generația noastră. Noi eram mult mai 

naivi și mai copii, acum suntem mult mai cu targhet ce trebuie atins pe 

diverse nivele profesionale, educaționale, financiare și copiii cred că s-au 

crescut și educat tot cam așa, în felul acesta.   
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Dacă aş avea posibilitatea aş instala în centrul fiecărui oraş o imensă placă de 

marmură albă pe care să scrie „Omule îţi este dat să străluceşti! Caută-ţi 

drumul!” 

 

Pavel Coruţ 
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CAPITOLUL IX 

SFATURI DE SCHIMBARE POZITIVĂ ÎN 

COMUNITATE 
 

Suntem născuţi pentru un motiv anume, dar mulți dintre noi 

 nu îl căutăm.  Succesul în viaţă nu are nimic de-a face cu ceea ce ai, 

 ori ceea ce obţii pentru tine. Succesul este ceea ce faci tu pentru alţii. 

 (Danny Thomas) 

 

AEMV: Înainte de a ne despărți de cititorii noștri, te-am ruga 

Cristina să ne dai câteva sfaturi despre cum am putea contribui la o 

schimbare în bine în jurul nostru. Mai ales că tu – așa cum am văzut cu 

toții pe parcursul volumului până aici – ești probabil cea mai în măsură 

persoană să ne învețe, ghideze, motiveze în acest sens, dat fiind că pe de 

o parte toată viața ai făcut activism în zona de schimbare, iar pe de alta 

ai avut nenumărate proiecte de un real impact regional și național, 

adaptate nevoilor noastre din România.  

Cristina Grigore: În primul rând cred că este important ca să 

înțelegem că dincolo de activitatea profesională, dincolo de hobby-

urile pe care le avem, de timpul cu familia, cu prietenii și cu toate 

lucrurile bune, sau provocările care ni se întâmplă în viață, cred că 

fiecare dintre noi trebuie să încercăm să ne găsim menirea, rostul, 

motivația, pentru ce facem.  

Pentru mine important este să ajut și cumva să fiu parte și dacă pot 

chiar să influențez schimbarea în bine, în special în zona copiilor, pentru 

că provin dintr-o familie cu tradiție în învățământ - sunt a 7-a generație 
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de cadre didactice de la mine din familie pe linie maternă – mama este 

învățătoare, sora mea este învățătoare, eu am terminat liceul pedagogic și 

am predat o perioadă de timp la diferite nivele. Este cred, importat să 

descoperim modul în care putem să dăm o mână de ajutor celorlalți, 

ceilalți însemnând nu neaparat doar cei aflați în nevoie medicală, 

alimentară, de adăpost de exemplu, sau grupurile vulnerabile, ci la fel 

de important e să conștientizăm că și familia clasică are nevoie de suport 

într-o societate care este tot mai agitată și tot mai „pe repede înainte”.  

Nu știu dacă ceea ce am făcut eu timp de 23 de ani poate să fie 

replicat la nivel de grup mai mare sau mai mic, dar mi-ar plăcea să îi 

inspir pe oameni – indiferent de vârsta pe care o au – să se implice, să 

găsească un proiect, o organizație, o problemă în comunitate, pe care 

să încerce să o rezolve, să găsească alți oameni cu care să se asocieze 

pentru a aduce un plus de valoare acolo unde este fiecare dintre noi și 

în felul acesta să facem mai mulți pași înainte, spre o dezvoltare 

sustenabilă a României în general.  

De ce spun asta? Pentru că din păcate România, ca și țară, și noi ca 

națiune suntem – și asta o spun și din perspectiva profesorului de istorie – 

am avut o existență destul de zbuciumată și mă uit, să zicem în ultima sută 

de ani, o sută de ani și mai bine, ne-am trezit cu un război – Primul Război 

Mondial – care a însemnat, sub aspectul dezvoltării societale și comunitare, 

un început de democrație; apoi toată perioada aceasta interbelică în care 

am încercat partea culturală și implicarea în comunitate să fie cultivată, mă 

gândesc acum la construirea Ateneului – poate că puțină lume știe că 

Ateneul Român s-a construit printr-o subscripție publică. Nouă ne-a rămas 
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doar sloganul pe care îl mai utilizăm și în ziua de azi, celebrul „dați un leu 

pentru Ateneu”. Inginerul care a proiectat lucrările, Anghel Saligny, a făcut-

o pro-bono, a făcut-o complet gratuit, el împreună cu echipa de muncitori, 

iar oamenii au fost încurajați să doneze bani pentru construirea acestui 

edificiu, care cred că este unul dintre cele mai frumoase spații culturale 

existente în România. Se întâmpla asta într-o perioadă măcinată de războaie, 

cu foarte multe victime și cred că a fost cumva speranța de renaștere.  

Ceea ce se întâmpla atunci cu „dați un leu pentru Ateneu” cred că 

este începutul unei culturi a carității și implicării în comunitate pentru 

că această campanie a devenit ulterior tradiție pentru a dona, pentru a 

te implica în cazuri sociale (vezi Regina Maria cu Crucea Roșie) ceea 

ce a evoluat în zilele noastre sub formule precum donațiile recurente 

prin SMS, sau donațiile recurente bancare, sau donațiile prin debitul 

direct din salariu.  

Din păcate, a urmat o perioadă – o dată cu Carol al II-lea – în care 

societatea cred că a pus un pic de frână în dezvoltare, pentru că a venit 

regimul dictatorial carlist și din nefericire al Doilea Război Mondial, 

care a însemnat, probabil, unul dintre cele mai tragice evenimente din 

istoria noastră, la nivel global și cu deosebire cred că în Europa, mai ales 

în zona aceasta, a Europei Centrale și de Est – din care facem și noi parte 

– a dus la multe situații și evenimente triste, unul dintre ele fiind 

instaurarea comunismului.  

Cred că instaurarea comunismului – întrucât societatea nu era dezvoltată, 

democrația nu era matură autentic – ne-a afectat pe o perioadă lungă de 

timp, pentru că a fost o perioadă de aproape 50 de ani, în care am 



160 

experimentat acest regim totalitar, etatist, în care dreptul de asociere, 

dreptul individual, libertatea de expresie, libertatea cuvântului, nu au 

existat, în care colectivismul văzut ca expoliere a țăranului, în care dreptul 

de proprietate nu exista, ne-a afectat și ne-a îndepărtat ca și comunitate. 

Ceea ce se încercase în interbelic și ne unise, acum ne-a dezbinat, ne-a 

transformat în clase sociale: cei săraci, clasa muncitoare și țăranii care au 

împânzit orașele și care nu au avut o cultură urbană, pe de o parte, 

respectiv pe de altă parte cei care erau denumiți atunci „chiaburii” și 

moșierii. S-au creat două tabere, fenomen care a dus la dezbinare.  

Iar încercările după anii 90 – după Revoluție – au fost oarecum 

minimale, în a ne strădui să dezvoltăm comunitarismul, colectivismul 

văzut ca o comunitate de oameni, care, fie că este o stradă, fie că este 

un bloc, fie că este un sat, o comună, un oraș, aleg să se susțină 

reciproc, sar unul în ajutorul altuia, ori de câte ori e nevoie. Dau un 

exemplu aici: îmi povesteau bunicii mei că atunci când la țară se 

construia o casă, venea toată lumea – vecinii, apropiații, rudele – veneau 

la clacă, la muncă, să ajute la ridicarea edificiului. Asta însemna forma 

de implicare și de suport al comunității, mai ales pentru oamenii tineri. 

Există un proverb african care spune că e nevoie de un sat întreg ca să 

crești un copil.  

Da cred că lucrurile astea, din păcate, și pentru că trăim într-o 

perioadă a egocentrismului, în care ne interesează exclusiv ce facem la 

noi acasă, ce beneficii avem noi, care sunt îmbunătățirile strict pentru 

traiul propriu, sau pentru viața personală, cred că ne afectează și ne lasă 

puțin mai reci la nevoile pe care le au ceilalți.  
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Pe de altă parte cred că avem și o problemă cu respectul față de 

autoritate, față de legislație și încet-încet este necesar să învățăm 

tânăra generație (asta înseamnă copii), dar nu cum a fost învățată să 

zicem generația mea, că e firesc, e normal, și că legile și regulile sunt 

făcute să fie încălcate, ci că regula și legea sunt  parte din normalitate 

socială, care ne ajută să conviețuim unii cu alții în bună pace. Și stau 

și mă gândesc la faptul că, da, este necesar să traversăm pe verde, să nu 

traversăm prin locuri nepermise, sunt multe situații în care ne grăbim, 

trecem pe galben, forțăm semaforul și ajungem aproape pe roșu, cu 

copilul în mașină și îi spunem lucruri, sau el vede lucruri, deși noi avem 

un discurs în care îl învățăm regulile, comportamentul nostru este 

disonant și atunci îl învățăm să nu respecte regulile, să le încalce, adică 

regula devine un subiect cumva mai puțin important.  

Cred că e la fel de important să conștientizăm că presiunea socială 

care există acum, asupra părinților tineri, să o vedem mai degrabă ca 

pe o modă trecătoare, ca pe un moft. Astăzi în sensul că se pune mare 

presiune să avem cel mai deștept copil, să avem cel mai premiat copil, să 

avem cel mai talentat copil, cel mai ocupat copil, fără să ne gândim 

foarte mult la nevoile pe care le au copiii. E necesar însă, să înțelegem 

că el, copilul, nu este o prelungire a noastră ca părinți, ci e o 

personalitate de sine stătătoare și absolut de fiecare dată este imperativ 

să îl ascultăm și să îl înțelegem, iar rolul nostru ca și părinți este să-i 

punem cumva la dispoziție toate posibilitățile pe care le avem noi, ca el 

să se împlinească spre ceea ce teoretic își dorește, nu spre ceea ce ne 

dorim noi. Am o vorbă și spun că dacă eu n-am putut să fiu balerină ar fi 

imoral să forțez copilul să meargă la balet. Și ce te faci dacă este un băiat 
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și îi plac sporturile de contact? să forțăm un băiat energic să meargă și să 

facă performanță într-o artă a grației care este baletul? 

Ca părinte și cadru didactic, cred că e necesar să creștem copiii mai 

degrabă fericiți, mai degrabă împliniți cu ei înșiși decât niște copii 

premianți care merg la olimpiade și cumva renunță la copilărie pentru 

performanță. Sigur, e normal și e firesc să se întâmple și lucrurile astea 

dacă ei își doresc.  

Copiilor relativ mici, copiilor din clasele primare, le este mult mai 

greu să ia decizii pentru că nu au încă experiența a ceea ce își doresc, 

a ceea ce este important sau necesar pentru dezvoltarea lor, iar acolo 

este nevoie de un ghidaj și cu siguranță unul care ar trebui să fie de 

specialitate, cu psiho-pedagogi în grădinițe, în școală, pentru ca atunci 

când ai de exemplu un copil talentat, la pictură, la sport, la muzică, să îl 

încurajăm să descopere sau să facă mai mult, dar să nu fie forțat să facă 

asta. Adică dacă eu sunt programator și acum este o meserie foarte bine 

ancorată din punct de vedere financiar, este firesc, copilul meu, care să 

zicem că are înclinație pentru pictură, să îl îndepărtez de aceasta și să 

meargă spre partea de matematică și programare pentru că eu îmi doresc 

asta? Nu e normal și nu e bine să facem astfel. 

 Presiunea aceasta socială se regăsește aproape în fiecare ieșit în 

spațiul public, fie că este într-un spațiu de tip mall, fie că este în parc, fie 

în spațiile de joacă, unde fiecare încearcă sau își dorește copilul lui să fie 

primul, să fie cel mai și cel mai; iar asta duce cumva la un conflict 

interior, care mai târziu se regăsește în ceea ce am văzut și ca profesor, 

în ceea ce-am văzut și ca mentor pentru programele pe care le-am 
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coordonat, cu copii de gimnaziu și copii de liceu: ajungi într-o zonă de 

pre-apatie și lipsă de interes a preadolescenților, a adolescenților și 

ulterior a tinerilor, care se desocializează și transformă tehnologia și 

gadget-ul în cumva, singura sursă de plăcere și de împlinire, uitând că 

noi fiind oameni, un atribut fundamental și unicat, cumva, este acela al 

comunicării și al socializării.  

Când am ales să mă implic în comunitate și am făcut-o asumat, așa ca 

o profesiune, sau ca o profesie; sunt ONG-ist cu documente ca să zic așa, 

pentru că 24/7 asta fac în viața mea, reală, profesională; sunt un om care a 

ales acum 10 ani să treacă din mediul privat în sectorul organizațiilor 

nonguvernamentale full-time, să transform dintr-o pasiune în a mă implica 

– adică făcând voluntariat și alegând diferite cauze – la a face implicarea 

comunitară ca full-job, o activitate zilnică ce are un rezultat.  

Nu cred că fiind continuu voluntar, adică având un job care să-ți 

asigure plata facturilor și existența zilnică și ulterior să faci voluntariat 

într-o situație sau alta, poate să aducă foarte mare schimbare. Este 

lăudabil și este foarte bine – încă voluntariez și eu în diferite proiecte ale 

Fundației Părinți din România, sau ale prietenilor și partenerilor noștri, 

dar cred că este important ca atunci când vrei să ai rezultate care sunt 

sustenabile, care sunt proiecte pe termen mediu și lung, cu schimbare 

semnificativă în societate, este foarte-foarte important să se întâmple 

lucrul acesta full-time, într-o poziție care îți permite să iei decizii, să 

stabilești priorități, să stabilești acțiuni, să identifici și determini bugete 

și să coordonezi o întreagă activitate a unor oameni care într-o formă 

sau alta depind de tine, astfel încât acea schimbare să se întâmple.  
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A avea ca mine, dubla calitate – și aceea de ONG-ist full-time ca 

activitate zilnică, dar și voluntar pe anumite proiecte – cred că sunt 

necesare ambele situații, niciuna neputând să existe cumva fără 

cealaltă, iar voluntariatul îți dă posibilitatea de a înțelege dintr-o altă 

perspectivă care sunt provocările cu care se confruntă o comunitate 

sau alta, o categorie sau alta și cumva să te simți foarte mândru și 

împlinit pentru că prin ceea ce ai făcut tu, prin părticica aia de timp, 

sau de cunoștințe, sau de resurse pe care le-ai oferit, ai putut să aduci 

o schimbare până la urmă în viața cuiva, a unei persoane pe care nu o 

cunoști sau a unei situații la care nu te-ai fi gândit că tu vreodată vei 

ajunge, poate una cumva dramatică sau la limită.  

Recomandarea mea este ca dacă aveți posibilitatea – și sigur aveți 

posibilitatea pentru că există tot mai multe organizații nonguverna-

mentale, cred Clujul este al doilea după București și unul dintre orașele 

care are o intensă activitate în sectorul ONG, este unul foarte activ pe 

toate domeniile, și vă recomand ca să oferiți din timpul vostru și din 

cunoștințele voastre și, de ce nu, din susținerea voastră financiară 

pentru o cauză sau o organizație pe care să o descoperiți, sau o nevoie 

pe care ați identificat-o voi în comunitate și ați dori să se transforme 

într-o soluție și în felul acesta chiar să aduceți schimbare. Cred că 

fiecare dintre noi putem, cu puținul pe care îl facem, dacă îl 

multiplicăm, să aducem schimbare. Dacă doar unii dintre noi fac – și 

am eu o vorbă în general, să facă vecinul meu de la etajul 5, la mine în 

bloc sunt doar două etaje – adică să facă celălalt, pentru că eu nu am 

timp, nu știu, nu am suficiente resurse financiare, nu am suficient know-

how, nu se schimbă nimic. Cred că realmente astea sunt niște scuze pe 
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care le găsim ca să nu ne implicăm și cumva să nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru ceea ce putem noi înșine să facem.  

E important să încurajăm ca oamenii să se implice și să spună 

nemulțumirile, pentru că asta înseamnă o societate civilă, asta 

înseamnă să fii cetățean; înseamnă că ai niște drepturi, înseamnă că 

ai niște responsabilități și înseamnă că tu ca și cetățean, prin taxele și 

impozitele pe care le plătești, ai o decizie în ceea ce privește ceea ce se 

întâmplă de exemplu cu bugetul unei administrații publice, în ceea ce se 

întâmplă cu schimbările tot mai dese și mai numeroase referitoare de 

exemplu la examene, evaluări, în învățământul preșcolar, preuniversitar 

și chiar universitar, însemnând investiții care se fac la nivel local sau 

chiar la nivel național. Dacă nu luăm niciun fel de atitudine și lăsăm 

lucrurile să se întâmple așa cum le-a decis administrația publică, fie că 

este locală, fie că este județeană, fie că este națională, înseamnă că 

suntem de acord cu decizia pe care aceștia au luat-o și atunci, 

neimplicându-ne, neoferind niciun fel de feedback, niciun fel de o altă 

soluție la care să zicem, administrația nu s-a gândit, cred că ulterior, 

după ce lucrurile devin realitate, adică un proiect devine realitate, să-l 

contestăm, devine mult mai nejustificat, pentru că sunt niște resurse care 

s-au alocat acolo și este costisitor să schimbi. Asta nu înseamnă că dacă 

există o greșeală fundamentală, fie că vorbim de urbanism de exemplu, 

sau de planificare, o decizie greșită nu ar trebui să fie schimbată.  

Ne uităm cumva cu admirație și cu recunoștință, și cu invidie uneori 

la țările din vestul Europei, sau chiar la țări mai apropiate de noi, cum e 

Ungaria, sau Polonia sau Cehia, și spunem „la ei se poate”, la noi 
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niciodată nu se poate. La ei se poate pentru că marea majoritate a 

cetățenilor au hotărât să se implice și să nu stea pasivi, să ia o decizie, să 

pună o întrebare, să aștepte un răspuns, să ofere o argumentație, să ofere 

un punct de vedere, pentru o decizie care indiferent dacă le-a afectat sau 

nu viața lor personală, ar putea afecta viața comunității în care trăiesc, 

sau chiar a societății per ansamblu.  

Implicarea cetățenească, individuală care se coagulează în grup, 

într-un grup cât mai larg și cât mai reprezentativ, este cheia unei 

democrații autentice și a unei democrații funcționale, pentru că – și 

aici cred că sunt în asentimentul tuturor când spun că – puterea corupe, 

iar în momentul în care nu ai niciun fel de, cum spun americanii 

„checks-and-balance” (pârghii de verificare și control, n.r.), este foarte 

greu, ca atunci când există doar puterea și forța acesteia, legitimată, prin 

poziția, să zicem, statului, este foarte greu să accepte puncte de vedere 

venite din afară, dacă societatea civilă nu se implică, dacă există doar 

puține voci, acestea vor fi foarte ușor de intimidat și de neluat în seamă, 

pentru că nu sunt reprezentative.  

Ca să schimbăm ceva în bine în comunitatea în care trăim, cel mai 

important este să nu mai așteptăm ca ceilalți să facă, ceilalți să ia 

decizii, ceilalți să riște, ceilalți să își asume că vor fi în centrul atenției 

sau că vor fi pedepsiți – de ce nu? – vor fi amendați, ci ar trebui să fie o 

largă majoritate a populației, a tuturor cetățenilor, din toate categoriile 

de vârstă și de reprezentativitate educațională și financiară, astfel 

încât, întrevederea unei soluții să fie cât mai larg reprezentativă spre 

bine, pentru marea majoritate a populației. Vedeți că trăim într-un oraș 
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care este sufocat de transport, este puțin cam blocat, și nu încercăm decât 

să facem cât mai multe parcări de exemplu, să creăm cât mai multe 

facilități pentru zona auto, în loc să ne gândim că fiind un oraș de deal, 

care nu se prea poate extinde pe lateral, ar fi poate mai bine, ca pe 

termen mediu și lung să ne gândim la metode alternative de a ne deplasa, 

însemând ca să avem mijloace de transport precum și o rețea foarte bine 

acoperită la nivelul întregului oraș. În momentul de față, din păcate, sunt 

foarte multe cartiere nou dezvoltate și care nu au practic prea multe 

autobuze, iar oamenii trebuie să folosească transport personal, să 

folosească mașină sau taxi și asta duce la îngreunare.  

Să ne uităm la alții și să nu repetăm greșelile pe care le-au făcut 

înaintea noastră țările acestea dezvoltate, și să facem niște pași mai 

repezi pentru că vedem că la ei soluțiile acestea deja funcționează, fie 

că ne referim la piste de biciclete, fie că ne referim la mobilitatea din 

aceasta, mai eco. Iar pentru că e un oraș universitar și sunt foarte mulți 

studenți, cred că e necesar ca, într-o formă sau alta, să limităm accesul 

mașinilor care nu sunt de rezidență (adică proprietarii lor nu au un 

domiciliu stabil și plătesc taxe și impozite în Cluj), sau să fie foarte 

costisitor. Bariera orașului, așa cum există în multe orașe mari 

occidentale, ar trebui să ne gândim să existe și la noi, chiar dacă nu e 

o măsură populară și cred că ar trebui să vină – dincolo de 

propunerile pe care le face administrația și încercările de a găsi o 

soluție convenabilă pentru toate părțile – să vină și din partea tinerilor, 

care sunt mult mai sensibili la ceea ce se întâmplă cu mediul, la ceea 

ce se întâmplă în general cu societatea.  
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Tinerii, studenții, cei care sunt născuți undeva după anul 1990-2000 

(milenials-ii) sunt mult mai sensibili la partea de comunitarism, la ceea 

ce ni se întâmplă nouă ca și comunitate, decât la partea noastră 

individuală, adică să acumulăm pentru noi bogății și venituri foarte 

mari; sunt mult mai orientați spre probleme sociale, spre rezolvarea 

problemelor de inechitate socială, și cred că acesta este un pas foarte 

bun. Cred că este bine, ca într-o formă sau alta, noi cei care suntem la o 

anumită vârstă și avem să zicem o minimă experiență de viață comparativ 

cu ei, să le oferim ajutorul și mentoratul nostru, să încerce să se exprime, 

și mai ales să aibă curajul să încerce și să greșească.  

Generația din care vin eu a fost o generație care trebuia să fie aproape 

perfectă, care nu avea voie să plângă, să greșească, să aibă eșecuri, pentru 

că nu este frumos, nu e voie și te faci de râs; marea majoritate, cred, am 

trăit în genul acesta de educație. Având o mamă învățătoare, acest 

comportament – că o să râdă de tine cineva dacă nu faci, sau presiunea să 

fii primul, sau că nu e voie – nu au existat în vocabularul părinților mei și 

cred că am reușit să ne dezvoltăm pe o direcție pe care ne-am ales-o, nu 

ne-a fost impusă, iar asta a dus și la o lipsă a conflictului între generații, 

părinții mei făcând copiii relativ mai târziu, iar copiii sunt la distanță mare 

– eu și cu fratele meu avem o diferență de 10 ani.  

Modul acesta sănătos în care am crescut eu, sub aspectul mediului, 

un mediu securizant, ar fi necesar să-l extindem la nivel de 

comunitate, să nu mai punem atât de multă presiune pe copil și să îl 

ascultăm pe Blaga, care spunea că filosofia copilului este jocul și 

zâmbetul și cumva să prelungim această inocență pe care o au copiii, 
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să îi lăsăm mai puțin împovărați și mai puțin stresați pentru o perioadă 

mai lungă de timp. E suficient că îi trezim dimineața devreme ca să îi 

pregătim pentru școală și au de la 6 ani deja un program stabilit; 

perioada asta de copilărie rămâne undeva până la 5-6 ani când încă pot 

să meargă sau să nu meargă în fiecare zi la grădiniță, poate să lenevească 

dacă vor, ca să mă exprim așa.  

Dincolo de a avea, să zicem, o împlinire personală și profesională e 

necesar și să te implici în comunitate, chiar dacă e relativ mai dificil 

dacă nu ai o siguranță materială. Sunt situații în care realmente trebuie 

să îți asiguri tu nevoile de bază până să încerci să ajuți pe cineva. Dar am 

constatat că – de 10 ani avem și lucrăm cu foarte mulți voluntari,  

voluntari care nu sunt neapărat proveniți din medii foarte bine situate 

financiar (ca să zic așa) – sunt copii care au fost educați de părinții lor 

să se implice și să fie sensibili la ceilalți, adică mai mult pro-

comunitarism decât egocentrism, iar pentru adulții cu care lucrăm, 

chiar dacă au venituri medii, plăcerea și bucuria de a se implica și a 

vedea rezultate în comunitate, sunt foarte, foarte mari pentru ei, precum 

și faptul că acțiunile pe care ei le-au făcut au adus și rezultate, adică se 

văd rezultatele, îi mobilizează să se implice mai mult data viitoare.  

Iar cel mai important, dincolo de implicarea personală, e să încerce 

să convingă și membri din grupul lor de apartenență, cumva, să se 

implice și ei.  

Dacă fiecare dintre noi ne gândim cam cu ce-aș putea eu să-mi aduc 

contribuția în comunitatea în care trăiesc, cred că am face progrese spre 

bine, și aici nu mă refer să devenim mai buni consumatori de produse, 
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să fim mai mari poluatori, ci pur și simplu să avem o comunitate și o 

societate în care ne simțim bine să trăim, în care există mai puțin stres și 

mai puțină frică pentru ziua de mâine, în care fiecare să simtă că are un 

sprijin în celălalt și se poate baza, așa cum în perioada interbelică sau 

înainte de interbelic, îmi spunea bunica mea că se întâmpla în 

comunitatea rurală din care eu provin.  
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CAPITOLUL X  

MAI MULTE DESPRE PEDITEL 

 

I. PEDITEL – Campion la categoria inovație tehnologică medicală. 

Scurtă fișă tehnică de prezentare 

                                                                                               

1. Organizația: Fundația PĂRINȚI DIN 

ROMÂNIA 

Str. Franz Liszt nr. 30 et. 3-4, Cluj - Napoca, 

județul Cluj / M: +40726335273, 

contact@parinticlujeni.ro 

Număr de angajați: 1 

Număr de colaboratori: 15 

Număr de voluntari permanenți: 17 

Număr de voluntari sezonieri: 9 

Cifră de afaceri 2016 : 563.089 lei 

 

2. Descrierea inovației:  

 

Proiect: PEDITEL 1791. Call center pediatric prin telefon, non-stop, gratuit.  

 

Descrierea pe scurt: Serviciu de sfat medical pediatric gratuit, inițiat și 

susținut de mediul privat, în beneficiul comunității. 

Peditel 1791 se adresează oricărui părinte care dorește să obțină un sfat 

medical pentru afecțiuni fără risc vital pentru copilul său. Sfaturile 

acordate de medicul de gardă sunt sfaturi de intervenție rapidă, până la 

prezentarea copilului pentru un consult medical.  

PEDITEL 1791 este un număr cu tarif normal valabil în rețeaua: 

Vodafone, Orange, Telekom fix și mobil; Apelarea din rețeaua RDS-RCS/ 

Digi fix și mobil  se face la *1791. Apelarea națională și internațională, 
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din orice rețea se face la numărul fix cu tarif normal +40377771111. 

Apelurile sunt preluate în ordinea cronologică a intrării în centrală. 

Tipul inovatiei: tehnologică și medicală. Model unic în România și în 

spațiul european, dezvoltat 100% în concept românesc, la Cluj.Serviciul 

Peditel 1791 a primit recunoașterea valorii și calității internaționale, 

după prezentări către comunitățile Benelux și Franța. Pe 10 noiembrie 

2017, Ministerul Sănătății din Franța a lansat invitația oficială către 

Peditel 1791 de a prezenta serviciul ca model de bună practică și 

eficiență medicală în cadrul evenimentului medical: Zilele medicale 

franceze, regiunea Ouest France/Pays de la Loire. 

 

Elemente de noutate:  

Deși modelul call centerului pediatric se regăsește în SUA, UNICITATEA 

serviciului Peditel 1791  este dată de caracterul unitar, național: un singur 

număr scurt valabil pe teritoriul României. (în SUA sunt 400 call centere 

cu numere diferite, contra-cost; în Marea Britanie sunt mai multe numere 

de telefon, unul scurt pentru regiunea Londra 111.)  

 

Unicitatea vine de asemenea din abordarea integrată: triaj medical, 

educare, informare, sfaturi medicale competente, pe toate palierele 

medicale ale vârstei 0-18 ani, inclusiv creșterea copilului (puericultura), 

fiind unicul demers gratuit din România și din lume, indiferent de 

existența sau nu a unei asigurări medicale. 

Începând din 2017, serviciul Peditel 1791 dispune de o aplicație mobilă 

pentru a facilita și ușura apelarea prin utilizarea pachetului de date, având în 

vedere că internetul este tot mai utilizat comparativ cu pachetul de voce. 

 

3. Efectele inovatiei 

a) PEDITEL 1791 - Cea mai solicitată și performantă linie de gardă 

din România. 
Singurul serviciu medical din România (public și privat) care are ZERO 

RECLAMAȚII și grad maxim de mulțumire a beneficiarilor (părinți care 
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apelează/folosesc serviciul), conform chestionarelor de satisfacție 

aplicate unui număr de 29,000 de apelanți/ 87.323 apeluri preluate. 

b) PEDITEL 1791 - Model de eficiență pentru rezolvarea unei 

probleme de sănătate publică în România. 

Problema principală adresată:  

- Supra-aglomerarea camerelor de gardă UPU pediatrie (550.000 de 

copii anual/ din 4 milioane de copii cu vârsta 0-18 ani ajung în camerele 

de gardă ale celor 13 spitale pediatrice din țara.), timpul de așteptare (2-6 

ore). Ca alternativă, pentru că nu există centre de permanență care să 

asigure servicii medicale după ora 18, noaptea și mai ales în week-end, 

unii părinți caută informații neavizate pe internet sau în social media în 

grupurile de părinți, ceea ce poate pune viața copilului în pericol. 

Mod de soluționare: 

- 10% din numărul total de copii care ajung anual în UPU au fost ajutați 

eficient de un medic Peditel 1791. 

Eficiența medicală dovedită: peste 73% dintre apelurile Peditel 1791 se 

soluționează pe protocol cu „sfaturi medicale aplicabile acasă în deplină 

siguranță”, ceea ce duce la decongestionarea camerelor de gardă. 

Număr apeluri PEDITEL 1791: în cei peste 5 ani de funcționare, peste 

200.000 de copii au fost ajutați gratuit de către medicii Peditel. În medie 

peste 5.000 de apeluri/lună sunt preluate cu o echipă medicală formată 

din 17 medici, dar, cu 1 medic/ linie de gardă. 

c) PEDITEL 1791 - Proiect privat, care aduce statului român economii 

la bugetul național. 

Anual, bugetul de stat economisește 400.000 euro, astfel: 

- peste 115.000 euro economisiți în sistemul public de sănătate - 

Ambulanța (Peste 2500 de ambulanțe „salvate” și care pot fi direcționate 

către cazuri grave). 
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- 285.000 euro economisiți în sistemul pediatric public, prin costurile 

care ar fi fost alocate consultațiilor (costul consultație UPU =235 lei) 

d) PEDITEL 1791 - Model de bună practică pentru parteneriatul 

dintre mediul de business și comunitate 

PEDITEL 1791 și-a propus să ajute în mod gratuit și eficient 

comunitatea părinților din România. 

PEDITEL1791 a fost finanțat exclusiv prin programul „Connecting for 

Good ” al Fundației Vodafone în 2013, care a susținut proiectul timp de 

2 ani și jumătate; ulterior, companii private, donatori, granturi 

internaționale și autorități publice locale au susținut financiar ca Peditel 

să rămână gratuit. Bugetul anual necesar desfășurării Peditel 1791 este 

de 200.000 euro, iar susținerea sa financiară este deschisă tuturor 

contributorilor dornici să participe la un model eficient de sănătate 

publică în România. 

e) PEDITEL 1791 - Soluție utilizată în proiecte Smart City 

Soluție medicală implementată în cadrul proiectelor de Smart City la 

Alba și Petroșani 

f) PEDITEL 1791 - Creșterea încrederii în capacitatea medicilor din 

România 

* Feedback primit de la beneficiari (părinți apelați) este atașat aplicației. 

- Punerea în centrul atenției a actului medical: copilul și starea de 

sănătate a acestuia, indiferent de oră, etnie, venituri sau existența unei 

asigurări medicale;  

- Educarea medicală a părinților privind: urgența medicală, puericultura, 

prim ajutor, măsuri de reducere a panicii și stresului asociat problemei 

medicale. 
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4. Descrierea procesului de punere în practică a inovației 

Context: 

În România, medicul de familie este limitat la 20 de consultații zilnic, 

în conditiile în care numărul mediu de pacienți înscriși este peste 1500. 

Lipsa serviciilor medicale de proximitate în mediul rural (localități 

care au un cabinet medical la minim 35/40 km). Nu există centre de 

permanență care să asigure servicii medicale după ora 18, noaptea și 

mai ales în week-end, astfel încât părintele merge cu copilul în UPU, 

deși știe că nu are o urgență, sau caută informații neavizate pe internet 

sau în social media în grupurile de părinți, ceea ce poate pune viața 

copilului în pericol. 

În România există 13 spitale pediatrice, iar Unitățile de Primire Urgențe 

(UPU) gestionează anual în jur de 550.000 de cazuri, cu un cost suportat 

de bugetul de stat de 235 lei/consultație și un timp de așteptare care 

poate ajunge până la 6 ore. 

 

Descrierea medicală a serviciului:  

PEDITEL 1791 – sfat medical pediatric prin telefon, este un call center 

pediatric care oferă sfaturi medicale în regim non–stop, funcționează la 

nivel național prin Fundația Părinți din România. 

Serviciul facilitează comunicarea dintre medic și pacient, identifică și 

ameliorează problemele legate de îngrijirea la domiciliu a bolnavului 

fără manifestări sugestive pentru boala severă. 

Serviciul dispune de o echipă de 17 medici specialiști și medici 

primari, care utilizează 26 de protocoale medicale, cu cele mai 

frecvente probleme de adresare ale copilului mic: febră, vărsături, 

diaree, traumatisme craniene etc. 

Toate apelurile sunt înregistrate, stocate pe o perioadă de 3 ani conform 

legii și prin respectarea legii 677/2001, confidențialitatea datelor. 
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Tehnologic IT&C: 

Tehnic și tehnologic, PEDITEL 1791 este un număr scurt 1791, care 

utilizează VOIP, internet cu bandă garantă, un softphone și un soft 

medical care face posibilă apelarea.  

Simplu și eficient, pentru a ușura activitatea medicului. Softul medical 

PEDITEL 1791 este o resursă online, care permite conectarea unui număr 

nelimitat de utilizatori, funcționând cu o bază de date care permite raportare 

în timp real. PEDITEL 1791 este un număr cu tarif normal în rețeaua: 

Vodafone, Orange, Telekom fix și mobil, confidențialitatea datelor. 

Call centerul cuprinde: 

- un server ce rulează asterisk 

- o stație de lucru unde este instalată o aplicație de tip softphone care se 

conectează la serverul de asterisk folosind protocolul SIP 

- un soft medical care conține: fișa pacient cu cele 26 de protocoale 

medicale realizate de către o echipă medicală în conformitate cu 

protocoalele internaționale și recomandările OMS. Fișa se încheie cu 

unul dintre cele 4 nivele de gravitate a problematicii medicale, de la 

simplu la complex  

1. sfat medical aplicabil acasă, 2.consult medical specializat în maxim 

48-72 ore. 3. Prezentare în UPU acum - maxim 2 ore. 4. Apelare 112- 

urgență majoră-ACUM.  

Softul cuprinde o hartă interactivă cu TOATE spitalele și spitalele 

pediatrice din țară.  

Durata implementării: 

- 9 luni de la idee, la startul efectiv al proiectului. 

- testat în Cluj 12 luni; funcțional la nivel național din luna mai 2015 .  

Resurse alocate 

Pentru lansarea proiectului: 
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Valoarea inițială a proiectului (inclusiv resurse in kind, ore de 

voluntariat) - 145.000 euro 

 

Pentru funcționarea proiectului: 

 Peste 2.500 de ore de voluntariat tehnic.În cadrul proiectului 

 Alocarea de resurse in kind din partea partenerilor tehnologici ai 

proiectului:  LIFE IS HARD S.A. 

 100.000 euro/anual atrași din mediul privat și susținere individuală. 

 Peste 20 de voluntari implicați în realizarea materialelor de promovare, 

a designului,  a promovării și comunicării proiectului în mediul online 

și offline 

 Peste 1000 de ore de voluntariat în comunitate 

 Peste 45 de medici implicați în proiect 

 

Valoarea totală a proiectului „Peditel 1791” până în prezent: 483.000 euro. 

 

5. Proiecție de viitor 

 

- Peditel 1791 va prelua 120.000 de cazuri, devenind astfel cea mai mare 

unitate medicală virtuală de rezolvare a problemelor medicale pediatrice 

din România. 

Pe termen mediu: 

Dezvoltarea unui HUB tehnologico-medical, cu: 

- centre regionale Peditel 1791 

- multiple soluții de susținere a sănătății în România. 
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II. Statistici PEDITEL 

Uneori statisticile pot fi șiruri lungi de cifre reci și distante, care 

numără obiecte sau măsoară cantități de materie ori energie. Nu și în 

cazul PEDITEL, însă pentru că aici fiecare unitate poartă cu sine o 

încărcătură profund umană, în spatele fiecărei zecimale fiind ori o durere 

alinată, ori o suferință înlăturată, ori fapta, expertiza, compasiunea și 

sacrificiul unei ființe umane compasionate. Astfel încât cifrele de mai 

jos reprezintă cu adevărat măsurători ale momentelor de sărbătoare 

existențială, atunci când două sau mai multe destine s-au întâlnit în 

modul cel mai fericit pentru a-și fi de folos unele altora aici în lume.  

Iar când ajungi cu măsurătoarea la zeci, sute de mii de astfel de 

momente, atunci poți fi sigur că Divinitatea a dorit să creeze – prin 

intermediul unor suflete speciale – aici jos, un adevărat templu al 

celebrării condiției noastre omenești, un loc în care noblețea sufletească, 

spiritul civic, frumosul și binele, virtutea compasiunii și dăruirii – într-un 

cuvânt, tot ce-i mai frumos la noi, oamenii – să strălucească în mijlocul 

cetății pentru a sluji drept chemare, model și lecție de emancipare 

spirituală, întregii societăți.  
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Alte cifre impresionante 

Peditel, an 2018 
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III. Ce spun beneficiarii PEDITEL? 

 

Toate organizațiile și proiectele comunitare de succes, precum este 
PEDITEL, ajung cu siguranță 

nu numai la nevoile oamenilor, 

dar în principal la sufletul lor, 
iar feedback-ul acestora nu se 

lasă așteptat. Din bogata bază 

de date cu mesaje de suflet 

primite de la beneficiari, 
strânse de-a lungul anilor, 

spicuim pentru cititori câteva 

în mod aleatoriu alese (ne-
procesate, nestilizate, ci exact așa cum au simțit autorii să exprime 

emoția lor, în mod autentic și onest): 

 
Anca Suman Faceți o treabă minunată! Felicitări pentru efortul 

depus! Cu siguranță nu este ușor, dar ajutați nespus, nici nu se poate 

transmite în cuvinte cu ce emoții am sunat mereu și cu ce liniște am 

închis. Vă mulțumim! Succes în continuare! 

Cristina Nicolae (a evaluat Peditel 1791. Sfat medical pediatric prin 

telefon, non stop - 5 stele) Meritați toate stelele de pe cer pt. ce faceți, nu 

doar 5! Datorită OAMENILOR ca voi, mai am speranta că lumea în 

care trăim încă are șanse de salvare. Sunteți deosebiți, vă mulțumim! 

Asemenea cuvinte meritați să citiți zilnic! Oameni care ajută 

necondiționat, rar se mai întâlnesc. Încă sunt impresionată de 

amabilitatea, calmul și profesionalismul cu care am fost tratată pentru 

problema minoră pentru care am apelat la dvs, dar fiind la primul bebe, 

orice modificare în miez de noapte, produce fibrilații. Vă mulțumesc 

pentru că existați și pentru că vă puneți timpul și resursele intelectuale 

la dispoziția unor necunoscuți! 

Adriana Simina Marinescu  (recomandă Peditel 1791. Sfat medical 

pediatric prin telefon, non stop.) Medici care sunt dedicați meseriei 

alese! mulțumim pentru răbdarea și profesionalismul Cu, care suntem 

ascultați și sfătuiți!  
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Elena Popescu (a evaluat Peditel 1791. Sfat medical pediatric prin 

telefon, non stop - 5 stele). Felicitări pentru inițiativă! Am sunat la ora 

03:30 dimineața și o doamnă doctor foarte drăguță (nu am reținut 

numele) m-a liniștit în legătură cu îngrijorarea pt. fetița mea de 3 luni. 

Este de maxim ajutor un astfel de serviciu medical mai ales când te afli 

într-o zonă fără acces apropiat la un spital de urgență. BRAVO 

PEDITEL! Mulțumim că existați! 

Dana Buzan-Aanei ( recomandă Peditel 1791. Sfat medical pediatric 

prin telefon, non stop) Doamne drăguțe, cu voci blânde, care ascultă cu 

atenție problema. Pun întrebări pentru a elucida cât mai atent cauza și 

pentru a da un sfat cât mai pertinent.  Mulțumim că existați! 

Daniela Iancu (a evaluat Peditel 1791. Sfat medical pediatric prin 

telefon, non stop - 5 stele) Am apelat de trei ori la acest serviciu, și de 

fiecare dată m-au ajutat cu sfaturi bune și încurajări! Felicitări 

medicilor! Vă mulțumesc încă o dată! 

Andreea Loredana ( recomandă Peditel 1791. Sfat medical pediatric 

prin telefon, non stop) Nu am cuvinte de mulțumire ca exista și oameni 

care fac atât bine și le pasa de cei din jur.... Am sunt la 2 noaptea, 

disperata ca orice mama și mi sa dat sfatul corect, drept urmare fetita și 

a revenit după sfatul primit.... Multumesc din suflet... 

Andreea Burlacu (a evaluat Peditel 1791. Sfat medical pediatric prin 

telefon, non stop - 5 stele) Vă mulțumesc din suflet, Peditel !! Sunteți 

niște prieteni de nădejde ai părinților !! de câte ori am sunat, am fost 

tare agitată, însă de fiecare dată dna doctor a reușit să mă liniștească și 

să mă facă să iau lucrurile cu calm. Datorită dvs. nu am mai fost 

speriată de colici și nu numai. Vă mulțumesc din suflet !! 

Alexandra Albu Sunteți extraordinari! Așa medici ca voi să tot avem!!! 

Felicitări! 

Roxy Ploscaru Felicitări pentru tot ce faceți!Sunteți de mare ajutor în 

momentele dificile din viața multor părinți și copii.Vă susținem în 

continuare cu tot ce putem și noi la rândul nostru! 
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Corina Popescu Cucos Și eu am apelat noaptea când copilul era mic, 

avea temperatură și nu știam ce să fac, pe cine să sun la acea ora. Mi-

am adus aminte de Peditel și am fost foarte mulțumită. M-au îndrumat și 

m-au liniștit! Felicitări pentru ce faceți și mulțumim!  

Ana Maria Dragoman Felicitări !!! Și noi am apelat. De mare ajutor 

Cristurean Nicoleta Felicitări! Multă sănătate să ne puteți ajuta cât 

mai mult timp! Respect pentru domnii doctori și pentru Primăria Cluj-

Napoca! 

Angie Gherasim Pe mine m-au ajutat de câteva ori, noaptea când nu 

puteam suna pe nimeni...vă mulțumim pt ajutor 

Marilena Dăncioiu Sunteți cei mai tari, am apelat la serviciile dvs. în 

ziua de Crăciun 2017 și am fost întâmpinată cu foarte multă amabilitate. 

Cristina Octavia Lacatusu Mulțumim Peditel că sunteți prezenți la 

orice oră din zi sau din noapte!Ne-ați fost de mare ajutor! 

Oana Simion Vă mulțumim Peditel! Sunteți geniali! Am sunat panicată 

iar doamna m-a liniștit imediat. 

Florentina Ayì Felicitări pentru munca depusă ! 

Claudia-Mirela Ilies Mulțumesc Peditel! Mi-ați fost de mare ajutor ! 
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GRATITUDINE 

 

Cristina Grigore și echipa Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor, ține să 

mulțumească tuturor persoanelor, firmelor, instituțiilor și altor tipuri de organizații 

care de-a lungul timpului au sprijinit, fiecare în felul lor și după posibilități, 

proiectele Fundației Părinți din România și PEDITEL. Pentru că dincolo de 

resursele necesare – de bani, energie, timp, expertiză, muncă etc. – esența valorică 

a oricărui tip de întreprindere umană, și cu prioritate a celor din domeniul 

implicării comunitare, este dată de sufletul pus la temelia lor, de credința, aderența 

și dăruirea pe care oamenii de bine o oferă, de spiritul civic și comuniunea ce se 

coagulează în jurul acestora.  
Cu prioritate, dintre miile de conștiințe nobile ce au susținut și însuflețit 

alături de Cristina, multitudinea de proiecte ale ei, destinate aducerii binelui în 

lume, dorim să mulțumim următoarelor persoane:  

Alexandru Câmpeanu, Alexandrina Grigore, Gabi Barbu, Alexandru 

Ciobotea, Cătălin Chiș, Hanibal Georgescu, Nicolae Solcan,  Ștefania Stroie, 

Adrian Stroie, Ștefana Mocofanu, Erik Barna, Adrian Barbu, Radu Mureșan, Dr. 

Călin Lazăr, Radu Țuculescu, Bianca Tămaș, Tudor Helgiu, Prof. Valentin 

Cuibus, Ioana Chicet Macoveiciuc, Irina Margareta Nistor, Cătălina Poiană, 

Angela Galeta, Georgiana Iliescu, Răzvan Rotta, Nicoleta Petean, Claudiu 

Pădurean, Bogdan Bob Rădulescu, Raul Chiș, Carmen Ciornei, Paul Niculescu, 

Ovidiu Blag, Doru Mircea, Cristina Budușan (Pop), Odette Bucsi, Bogdan 
Ciurea, Flavius Totorean, Amina Totorean, Marius Daisa, Ema Cătălin, Active 

Power Solutions, RT Solutions, Life is Hard, Compexit Trading, Fundația 

Vodafone România, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Performia Finance 

De asemenea echipa Academiei Elitelor Modelelor și Valorilor mulțumește 

în mod special Excelenței sale, Consulul Olandei dl. Wouter Reijers, Consulatului 

Olandei la Cluj-Napoca, Companiei “Reijers Consulting” și Fundației “Părinți 

din România”, care au făcut posibil acest proiect.  

Vă învităm în continuare să susțineți acțiunile oamenilor frumoși care s-au 

strâns împreună, în cadrul unor structuri organizaționale de interes comunitar și 

care zi de zi fac eforturi pentru a produce schimbări pozitive în societatea noastră: 

Fundația “Părinți din România”: 

http://www.parintiromania.ro/ 

Multicultural Business Institute: 

https://new.mcb-institute.org/ 

Academia Elitelor, Modelelelor și Valorilor: 

https://elite.mcb-institute.org/ 

 

Vă mulțumim! 

http://www.parintiromania.ro/
https://new.mcb-institute.org/
https://elite.mcb-institute.org/
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