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Ar fi fost fără îndoială de dorit să nu fi avut niciodată 

nevoie de scrieri, iar preceptele divine să nu fi fost scrise 

decât în inimile noastre de harul dumnezeiesc, aşa cum 

sunt scrise cu cerneală în cărţi, dar, întrucât am pierdut 

harul acesta din vina noastră, să ne agăţăm aşadar de o 

scândură în locul corabiei, fără să uităm totuşi, 

superioritatea primei stări. Dumnezeu nu a revelat nimic 

celor aleşi din Vechiul Testament, le-a vorbit întotdeauna 

direct, pentru că vedea că sunt curaţi la inimă. Dar apoi 

omenirea s-a aruncat în prăpastia viciilor astfel încât a 

fost nevoie de cărţi şi de legi. 

 

(Ioan Hristostom) 
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Ca o rază de speranţă trecem prin lume în mare grabă, 

luând cu noi doar amintirile, lăsând în urmă realizările 

împreună cu suferinţa zidită la temelia lor şi înaintând 

mereu spre alte orizonturi la care destinul nostru visează 

neîntrerupt. Căci acesta este condiţia umană: o speranţă 

hoinară însoţită de un vis îndrăzneţ cununate pe ascuns în 

Templul tainic al Înfăptuirii. 

 

(Azir) 
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Povestiri eroice în vremuri de pandemie,                                        

sau cum să lupți cu sistemul pentru viața oamenilor: 

confesiuni inspirative cu dl Con.f Univ. Dr. Tudor 

Ciuhodaru, medic primar la Spitalul Clinic de Urgență 

“Nicolae Oblu” din Iași 
 

 
Fiecare om e o întrebare adresată din nou Spiritului Universului. 

(Mihai Eminescu) 

 

 

VH: Pentru debutul volumului de față vă invit să discutăm 

despre felul în care a afectat pandemia sistemul de medical 

cu privire specială asupra tratamentului bolilor cronice. E 

un subiect de interes deopotrivă pentru cei afectați de 

pandemie, cât și pentru cei dornici de răspunsuri avizate din 

partea specialiștilor în domeniu. Alături de noi îl avem 

invitat pe domnul Conf. Univ. Dr. Tudor Ciuhodaru, medic 

primar medicină de urgență, la Spitalul Clinic de Urgență 

„Nicolae Oblu”, din Iași. Vă mulțumesc pentru că ați 

acceptat invitația să discutăm despre această problemă 

importantă în întreaga lume, care are un impact major 

asupra noastră a tuturor.  

TC: În primul rând mulțumesc pentru invitație și dați-mi 

voie să spun „La mulți ani” tuturor celor ce ne urmăresc, 

acum, pentru că nu am avut încă plăcerea la acest început de 

an să ne revedem la TV Moldova. Și pentru mine este o 

surpriză foarte plăcută (iată chiar la debutul anului) că 

doamna Hîncu face astfel de emisiuni, iată, cu punctul pe i. 

Ar fi mai multe puncte de pus pe acest ”i”, pentru că vorbim 
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de pandemie de aproape un an de zile, iar din păcate 

oficialitățile nu au fost în stare să găsească o soluție 

sănătoasă pentru accesul la sănătate al tuturor românilor. 

Încă de la începutul acestei pandemii noi am căutat soluții, 

pentru că e ușor să critici de pe margine, să spui că nu se 

poate sau că nu se face. Dar și în Parlamentul European, în 

Comisia de Sănătate a acestuia, și în ceea ce privește 

activitatea medicală de zi cu zi – lucrez într-un spital-suport 

de coronavirus de la începutul acestei pandemii – am căutat 

să venim cu ceea ce este mai bine pentru viața fiecărui 

român. Să știți că nu este doar o declarație, eu chiar vreau să 

fiu tratat la Iași, la București, la Timișoara, la Oradea, la 

Vaslui, la Bârlad, la Botoșani (etc) la fel ca la Bruxelles; și 

nu mă refer doar la tratamentul medical. Apropos de accesul 

la tratament al pacienților cu afecțiuni cronice, acesta este în 

continuare o mare dramă, cu nenumărate dificultăți. Mă sună 

în fiecare zi pacienți cu afecțiuni tumorale, cu patologie 

cardio-vasculară metabolică, neurologică, neurochirurgicală 

din aceleași locuri pe care le-am enumerat anterior. Noi 

suntem un centru de excelență în ceea ce privește urgențele 

neurologice și neurochirurgicale (și nu numai), iar permanent 

ne suntă pacienți de pretutindeni care vor să aibă acces la 

tratament.  

Personal nu cred în datele oficiale, am mari probleme cu a 

crede ceea ce ni se comunică și venisem cu recomandări pe 

care am reușit să le impun în Parlamenul European, ca 

strategie a Comisiei Europene în ceea ce privește testarea, 
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izolarea, depistarea unui astfel de pacient, dar România iarăși 

e departe, nu știu cum facem noi să fim mereu pe contrasens. 

Dar dacă măcar o parte din cifrele acestea oficiale ar fi cele 

normale, când vedem ce bine și frumos e gestionată 

pandemia în România aproape că sunt impresionat; am putea 

spune că suntem liderul mondial la combătut pandemii. Și 

chiar dacă ar fi așa, haideți să ne gândim ce facem și cu 

pacienții cronici – și eu o spun astăzi aici la dumneavoastră, 

o spun și în Parlamentul European, am spus-o și către 

Ministerul Sănătății, și către Departamentul pentru Situații 

de Urgență – că e momentul să redeschidem spitalele. O să 

îmi spuneți trebuie să vorbim despre școli – ok, acolo 

înțeleg. Dar când vorbim despre spitale, facem și noi un 

calcul: câți pacienți sunt la ora actuală internați în Iași, pe 

terapie intensivă, câți pacienți sunt internați în spitalele de 

suport coronavirus și mă gândesc la faptul că la fel stau 

lucrurile și la nivel național (dacă sunt reale raportările 

oficiale – eu personal nu pot să îi cred, dar momentan lucrăm 

cu materialul clientului, cum se spune).  

Cum ar fi dacă: dacă spitalul acesta modular pe care toată 

lumea îl dă deoparte deși, nu uitați că este un spital rol 3 – 

cel mai înalt grad, într-o țară NATO; funcționează unul 

similar la Bruxelles (l-am văzut). De aceea, dincolo de 

aspectele politice, de campania electorală (etc) – dar acestea 

s-au terminat; nu înțeleg de ce nu găsim soluția. Sau nu vrem 

să o vedem la alții. De exemplu, să muți tot ce înseamnă 

coronavirus – fie că vorbim de terapie intensivă, fie de 
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pacienții cu forme medii și severe – în acel spital, și să lași 

restul spitalelor funcționale, cu acces și pentru ceilalți 

pacienți. Deci pe de o parte este problema de accesibilitate. 

Desigur, că ei s-au și speriat; dar asta și pentru că nici 

oficialitățile nu le-au dat posibilitățile de a avea acces la 

sănătate. Mă uit dimineața când merg la spital, la ora 6, la 

cozile acelea ale umilinței, de la Institutul de Oncologie. Ți 

se rupe inima, se încrâncenează carnea de pe tine, când vezi 

că în secolul XXI, într-o țară membră a Uniunii Europene, 

lucrurile sunt făcute ca într-o țară de lumea a III-a.  

De exemplu o întrebare pe care cred că multă lume deja 

și-a pus-o: de ce testele sunt contra-cost pentru acești 

pacienți? Suntem până la urmă într-o criză sanitară speccială, 

o pandemie, care nu se tratează ca o boală obișnuită; vorbim 

despre numere mari, despre mulți oameni, despre a evalua 

corect o astfel de situație; și mai ales despre faptul că aici 

trebuie să punem foarte multă știință și conștiință pentru a 

salva viața oamenilor. Există trei soluții foarte clare pentru a 

trece peste o pandemie; atât de mari și clare că se văd din 

avion. Ar trebui să se vadă și de la Casa Poporului și de la 

Palatul Cotroceni. Sau poate că se văd dar nu le pune nimeni 

în practică. Eu am venit cu ele încă de la începutul acestei 

pandemii (vă invit să vă uitați pe site-ul Parlamentului 

European) încă din ianuarie (2020) discutam despre ce 

trebuie făcut și că avem nevoie de o strategie. Boli 

infecțioase, epidemii și pandemii au fost de când e lumea și 

cu siguranță vor mai fi. Avem trei soluții pentru a trece peste 
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această pandemie, dar noi orbecăim așa în ceață și ne 

învârtim în cerc fără niciun fel de strategie.  

În primul rând, cea mai simplă metodă de a nu te 

îmbolnăvi de coronavirus este să nu te întâlnești cu un purtător 

al bolii. Până aici suntem de acord cu toții. Cum știm dacă 

vreunul dintre noi are coronavirus? Greu de știut, pentru că 4 

din 5 purtători de coronavirus sunt asimptomatici. Care e 

soluția logică? Este cea pe care a spus-o și Parlamentul 

European și Comisia Europeană și Organizația Mondială a 

Sănătății: testați-testați-testați. Să știți că nu testăm de amorul 

artei sau să părem interesanți la televizor (cum spune 

Președintele României). Este o soluție logică de a rupe lanțul 

acestei pandemii. Dacă depistezi purtătorul de coronavirus îi 

spui să stea 15 zile acasă, dacă are nevoie de tratament îl 

internezi – și aici noi iar excelăm, suntem singura țară din 

lume care a internat cu hei-rup-ul, cu răutate asimptomaticii, 

dar asta este altă discuție (despre resurse cheltuite, spații 

blocate în ceea ce privește capacitatea de terapie a României).  

Deci testarea și izolarea e o soluție simplă și clară care 

face ca lucrurile să evolueze corespunzător. Să nu spuneți că 

nu sunt bani și că testarea e scumpă? Vă întreb: 1) cât costă 

viața dumneavoastră? 2) am reușit la nivel european să 

alocăm 100 de milioane de euro pentru 22 de milioane de 

teste rapide. Și când toată lumea lăuda ce tare este PCR-ul, 

iar noi spuneam că lucrurile nu stau chiar așa, că sunt multe 

dubii și multe surse de eroare, că nici un test în medicina 

modernă nu este 100% sigur (de aceea se și făceau la început 
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mai multe teste – nici pe acelea nu le mai fac acum), că o 

testare extinsă rapidă făcută gratuit pentru tot românul, 

inclusiv a contactelor asimptomatice s-a introdus ca strategie 

de către Comisia Europeană (exact ce am susținut eu în 

Comisia de Sănătate a Parlamentului European). Deci e lege.  

Aici anchetele epidemiologice nu funcționează, DSP-urile 

răspund cum au ele chef la telefon. Dar dacă mergi din 

aproape în aproape, testezi tot ce înseamnă aceste zone, 

atunci poți ajunge să obții controlul asupra pandemiei. Sunt 

țări care au reușit să controleze această pandemie și unele 

sunt chiar de aici, din Europa, culmea și nici pe ei nu vrem 

să-i vedem și luăm ca exemplu. Uitați-vă de exemplu la 

Slovacia care a făcut testarea întregii populații și au reușit să 

reducă rata de infectare cu 60%. Sunt convins că veți spune 

(ca orice părinte dealtfel) că vreți să duceți și copilul la 

școală – ei bine, Polonia testează toate cadrele didactice; 

Austria testează cadrele didactice și copiii. Părinții pot să își 

testeze copiii singuri, acasă în fiecare zi de luni. Iată că nu e 

complicat. Iar dacă vorbim despre costuri, nu știu de ce e 

preferabil să murim mai întâi: de coronavirus sau de foame? 

– economia e blocată, viața oamenilor dată peste cap (etc).  

Iar lucrurile ar trebui să fie simple din aceast punct de 

vedere, aplicând soluția cu testarea rapidă. Și aici iar revenim 

la întrebarea de bun simț pe care toată lumea sunt convins că 

și-a pus-o: de ce testarea ne costă 100 de euro (și nici la 

aceea nu avem acces), iar vaccinarea este gratuită? Eu am 

propus și la nivel european un standard de calitate în sănătate 
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(pentru că din păcate nimeni nu e profet în țara lui, dar dacă 

m-am dus acolo am fost ascultat; dacă vii cu argumente 

concrete și le spui lucrurilor pe nume, se poate).  

Acest standard de calitate în ceea ce privește coronaviroza 

presupunea trei lucruri esențiale. O dată, să ai o capacitate de 

testare suficientă (evident, ca să îi identifici și să îi izolezi pe 

cei care sunt purtători de coronavirus și să-ți vezi de viața ta 

– ca om și ca societate – mai departe). Al doilea lucru (la fel 

de evident) e să ai capacitatea de tratare. Aceasta înseamnă 

că într-o țară UE, membră NATO, să ai în acest interval 

măcar în fiecare Regiune de Dezvoltare a țării, un spital 

modular cum este acesta de la Iași (dar care nu e funcțional 

din păcate, să fie asta clar pentru toată lumea). Deci dacă am 

fi avut 8 astfel de spitale, nu ar fi trebuit să blocăm spitalele 

normale. Le place sau nu le palce guvernanților, chiar și în 

vremuri de coronaviroze, oamenii se mai îmbolnăvesc și de 

altceva și chiar au nevoie de tratament. O să invocați faptul 

că nu sunt bani; dar la câte borduri, panseluțe, steaguri am 

văzut în România, eu nu cred că nu se puteau găsi bani 

pentru spitale modulare.  

Deci acestea sunt cel mai înalt grad de spital, se folosesc 

în condiții de război, în condiții de criză; și s-ar putea să 

avem nevoie de așa ceva și în contexte de catastrofe naturale, 

calamități, inundații, cutremure – deci sunt multilateral 

utilizabile. De exemplu, spitalul mobil de la Lețcani are tot 

echipamentul necesar, poate trata un ars, o gravidă, o 

patologie chirurgicală. Și apoi trebuie să ne gândim și la 
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partea cealaltă: un pacient cu coronavirus s-ar putea să aibă 

și alte patologii – deci un astfel de spital e o soluție logică. Și 

iar revenim la problema banilor, dar de exemplu la nivel 

european sunt 3,1 miliarde de euro sunt asigurate prin 

RESQUE (salvarea Europei); ei au reușit acest demers care 

înseamnă că fiecare țară europeană își poate cumpăra pe 

banii Comisiei Europene, teste, materiale sanitare, 

ventilatoare (tot ce e nevoie) inclusiv spitale modulare. Dar 

știți cum e, ca la loto, ca să câștigi trebuie măcar să îți 

cumperi bilet – iar din acest punct de vedere, din partea 

oficialilor României nu s-a făcut nimic. Și este o mare durere 

pentru mine că existau aceste resurse, că am reușit să facem 

aceste lucruri fantastice la nivel de Comisie de Sănătate a 

Parlamentului European și am fost primul care a spus că 

testarea extinsă gratuită este soluția optimă, singura opțiune 

sănătoasă pentru a trece peste această pandemie.  

Iar dacă revenim și la bolnavii cronici, trebuiau ca aceste 

teste să li se ofere gratuit, cu prioritate, mai ales că ei sunt 

din categoria pacienților cu risc. Pacienții cu afecțiuni 

cardio-vasculare, cu afecțiuni neurologice, cu afecțiuni 

respiratorii sau chiar și cei cu probleme legate de tulburări 

metabolice inclusiv obezitate, au fost printre cei mai afectați 

de această pandemie.  

VH: Dar de ce nu putem face și noi ca în Anglia sau 

Italia, să le trimitem testele acasă? Dacă și-au neglijat 

tratamentul și astfel afecțiunile lor s-au agravat, cum au 

putut ține legătura cu medicul curant, prin ce mijloace? 
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TC: Eu recunosc și felicit medicii de familie, pentru că ei 

chiar au fost eroii acestei pandemii. Pe lângă noi cei care am 

lucrat în spitalele de suport, ei au fost cei care au trebuit să 

împace și capra și varza, adică varza guvernamentală cu ceea 

ce înseamnă sănătate pentru fiecare pacient. E dificil. Și aici 

trebuie să subliniez iarăși două lucruri extrem de importante. 

Vorbim frumos la nivel european că prioritățile României țin 

de digitalizare.  

Dar eu spun de ani de zile despre o altă abordare: să existe 

acel sistem de telemedicină, să existe posibilitatea să îi 

monitorizezi, să îi evaluezi de la distanță. Inclusiv testele, 

puteu fi trimise acasă, se testau singuri, dacă erau contact sau 

se cunoșteau cu cineva purtător de coronavirus făceau o 

poză... totuși, suntem în secolul XXI. Pe de altă parte dacă în 

mediul urban lucrurile ne putem mișca astfel, avem o mare 

problemă în mediul rural, în zone unde nu ajunge nici wi-fi, 

nici curent. Aici sunt marile drame ale României.  

De aceea era firesc, revenind la pacienții cronici, nu să 

stăm pasivi și să ne uităm la ce se întâmplă, ci să existe 

posibilitatea ca pe acele centre multifuncționale, mobile, în 

zonele încare exista un număr mare de pacienți cu afecțiuni 

cronice, să mergem să le facem această evaluare periodică, 

pentru că din păcate accesul la tratament a fost extrem de 

dificil. 

E nevoie de o nouă strategie pe care eu o spun de ani de 

zile, nu a apărut azi în pandemie. Am vorbit anterior de 

testare extinsă gratuită – simplă, ușor de aplicat, folosită de o 
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parte mare din țările europene. Ei s-au bazat pe cei cu 

imunizarea – este una dintre variante și una dintre opțiuni, 

dar din punct de vedere realist, mi se pare utilă pentru un 

viitor mult prea îndepărtat; și trebuie să ne reamintim că este 

o cursă contra-cronometru.  

La nivel de Uniune Europeană – nu știu cum traduc ai 

noștri ce se spune la Bruxelles cu ceea ce se spune aici în 

România – directivele sunt foarte clare: ar trebui ca până în 

martie (2021, n.r.) 80% din pacienții cu afecțiuni cronice și 

personalul medical să fie vaccinați (deci mai avem o lună) 

iar până în vară 70% din populație să fie vaccinată. Din câte 

ne spune calendarul vara asta începe prin 21 iunie; dar 

premierul ne-a transmis că 7 milioane de români se vor 

vaccina până prin septembrie. Dacă facem puțină aritmetică 

și ținem cont că fiecare cetățean trebuie să facă două doze de 

vaccin, ar veni cam 77.000 de injecții făcute zilnic, adică la 

fiecare 2 minute un român să fie injectat. Până acum au fost 

vaccinați cam 16.000 pe zi. Dar socoteala de acasă nu se prea 

potrivește cu cea din târg. Platforma informatică se tot 

blochează.  

Eu am mulți prieteni IT-iști aici în Iași și aproape toți mi-au 

spus indignați că ei ar fi putut face acea platformă în câteva 

zile. Iar guvernului i-a luat luni de zile, și cu atât mai grav că 

se știa de multă vreme că o să vină campania de vaccinare. S-a 

convocat și CSAT-ul (Consiliul Suprem de Apărare a Țării) – 

iar rezultatele sunt cel puțin dezamăgitoare. Eu sper să se 

corecteze cumva pe traseu lucrul acesta, pentru că dacă 
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rămânem tot la 16.000 de injecții pe zi, ne trebuie ani de zile 

ca să continuăm campania. Vă invită pe toți să vedeți Palatul 

Culturii de la Iași, este o clădire extraordinară, plină de 

semnificații istorice; dar când începe reparația la Palatul 

Culturii, demarează cu fațada, apoi se mută pe laterala 

dreaptă, apoi în spate, pe stânga și până termină lateralele iar 

trebuie să refacă ceea ce lucraseră anterior la fațadă. Așa vom 

începe să vaccinăm în buclă, mai ales că nu știm gradul de 

imunizare și cât durează ea. Iar aici revenim la problema 

legată de pacienții cronici: mi se pare umilitor, jignitor, o 

bătaie de joc la adresa întregii categorii de populație cu aceste 

afecțiuni, să ai 6 milioane de esențiali – ba cu trese, ba ai curții 

nu știu-care – în loc să pui ca prioritate pacienții cronici.  

Este clar că românii vor să se vaccineze, dar problema e în 

altă parte. Ea este legată de infrastructura care trebuie să 

asigure acest demers. Noi vaccinăm un român la 2 minute, 

comparativ cu Anglia care reușește 140 de injecții pe minut; 

de Israel nici nu mai vorbim că deja parcă sunt din altă galaxie 

(poate importă și Guvernul nostru doi consilieri israelieni).  

Deci pacienții cronici au mari probleme, m-au sunat 

multiple asociații de pacienți; știm că au fost dificultăți de 

acces la terapia de urgență. Până și Colegiul Medicilor – care 

nu este o instituție foarte vorbăreață – a tras semnale de 

alarmă că o parte din pacienții cu patologie chirurgicală s-au 

pierdut pentru că nu a fost o intervenție făcută în timp util. 

Dumneavoastră veți spune că le-a fost frică să se apropie de 

spital. Dar cine i-a speriat? I-au speriat măsurile proaste 
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organizatorice, cozile acelea ale umilinței de kilometri întregi 

prin fața spitalelor, faptul că nu au avut acces la tratament 

pentru că toate investigațiile medicale au fost foarte dificile.  

La începutul acestei pandemii – v-am spus că nimeni nu 

este profet în țara lui – le-am zis că este cod roșu în 

Parlamentul European, să căutăm niște soluții; s-a stabilit o 

strategie, dar trebuie să mai fie și cineva să o pună în 

practică. Deci, trei căi de a ieși din pandemie, și o mai spun 

încă o dată poate ne aud și oficialitățile: 1) testarea extinsă 

gratuită, 2) imunizare (dar în ritmul acesta vom vaccina în 

buclă repetat și fără efect – pentru că cei care au fost 

vaccinați în decembrie-ianuarie își vor pierde imunitate), 3) 

apariția unui potențial tratament.  

Ați văzut că sunt foarte multe discuții la nivel internațional 

și din păcate am putea spune atât la nivel internațional cât și în 

România că infodemia a bătut pandemia; oficialitățile au fost 

dezamăgitoare, chiar și la nivel de instituții mari, precum 

Organizația Mondială a Sănătății care a dat tot felul de 

informații contradictorii – ba că masca e bună, ba că nu e 

bună, precum și alte povești precum cea cu spirtul. Eu și 

colegii mei cărora ne-a păsat într-adevăr de viața oamenilor și 

de știință, de la începutul acestei pandemii, am urmărit tot ce 

înseamnă studiu serios – deci nu că vine cineva și spune că 

imunitate durează nu știu câți ani, sau că ibuprofenul nu e bun. 

Haideți să vedem ce este deja făcut și probat, pentru că până la 

urmă vorbim despre medicină bazată pe dovezi, de medicina 

din secolul XXI și atât timp cât există și alte soluții terapeutice 
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să le luâm în considerare – desigur că ar fi minunat să poți 

merge la farmacie să iei o pastilă și să rezolvi problema. Am 

văzut că Președintele Statelor Unite s-a putut trata cu anticorpi 

monoclonali. Edemeronul a lansat acest tratament cu anticorpi 

pe piață. Mai este încă o firmă care face același lucru. Or este 

o idee fantastică de PR, or nu cred că își poate permite cineva 

la nivel de președinte al SUA să fie superficial cu astfel de 

lucruri. Pe de altă parte vorbim de tot felul de tratamente, 

printre care ați auzit și de ivermectin, luat în calcul și posibil 

de făcut – din câte am înțeles – chiar la Antibiotice Iași.  

Toate trantamentele făcute până acum în această pandemie 

au fost de două  tipuri: o dată off level, adică observaționale; 

încerci să tratezi un pacient cu ceea ce ai observat că s-a mai 

potrivit prin alte părți. Cei doi profesori din Statele Unite – 

Pierre Curie și Paul Marik sunt somități în ceea ce privește 

front-line coronavirus critical care, adică sunt în prima linie a 

ghidurilor de terapie intensivă pentru coronavirus și am văzut 

acolo lucruri extrem de importante, cu dovezi, cu studii, cu 

cifre – apropos și de ivermectină. Dar unele s-au confirmat, 

altel nu; asta înseamnă off level: încerci. Sau pot fi de tipul 

compassionate use: ai un pacient în stare critică, nu ai nicio 

soluție terapeutică și atunci este permis să folosești tot ce 

înseamnă știință, tehnologie pentru a încerca să soluționezi 

problema.  

Dar am urmărit și povestea cu remdesivirul, când vedeați 

pe marii doctori minune de pe nu-știu-unde care făceau 

tratamente spectaculoase, și noi vă avertizam că la nivel 
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european este cu autorizație limitată de punere pe piață, că 

trebuia să dea raportul până la sfârșitul anului și că dacă nu 

se va confirma eficiența atunci iese de pe liste, că și așa e 

foarte scump. Pe de altă parte de aceea vă avertizam – și îi 

mulțumesc doctorului Nistor, de la Spitalul Parho – există un 

studiu care a monitorizat această terapie utilizată în întreaga 

pandemie, și de unde apăreau tot felul de medici care 

foloseau ba hidroxicorochina, ba alte medicamente, ei bine, 

s-a confirmat că aceste lucruri sunt cu mari semne de 

întrebare pe aceste scheme terapeutice. Din păcate, încă ne 

învârtim în orb din acest punct de vedere. Dar este clar că 

toate acele trei lucruri – testarea extinsă gratuită, imunizarea 

(deocamdată la sfântul-așteaptă, dar mai vedem pe traseu, că 

poate se mai trezesc și ai noștri) și găsirea unui tratament 

adecvat (eventual o pastilă) pe care să îl poți cumpăra din 

farmacie – sunt cele trei instrumente principale cu care 

putem trece peste pandemie. Pacienții cronici au fost cel mai 

afectați din acest punct de vedere.  

Dar vă spun ce am făcut noi la Spitalul Clinic de Urgență 

„Nicolae Oblu”: în afară de faptul că am fost, am putea spune, 

cu mii de ani lumină înainte de ceea ce s-a întâmplat în 

România, există un colectiv managerial care a apreciat corect 

când le-am spus că există probleme la nivel internațional, și 

nu ne-au prins lucrurile descoperiți. Când toată lumea era 

disperată să caute măști, mănuși și alte echipamente de 

protecție, noi exersaserăm deja de nenumărate ori circuitele 

funcționale pentru pacienți; pentru că se putea întâmpla ceva 
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pe Aeroportul Iași, putea să vină cineva din străinătate – și iar 

am avut dreptate. A fost oarecum mai simplu, atunci când 

repeți aceste lucruri să intri pe un circuit normal în ceea ce 

privește terapia unor astfel de pacienți. Să știți că nimeni la 

noi nu a așteptat niciodată un pacient în urgență să sosească 

testul ca să fie tratat. Ne-am echipat cu tot ce însemna 

echipamentul necesar și viața merge mai departe, pentru că 

oamenii au dreptul la sănătate. Și este un lucru pe care l-am 

făcut și eu și echipa mea de la spital.  

VH: Într-adevăr o atitudine foarte nobilă și vitală pentru 

pacienți.  

TC: Și îmi pare rău că nu am fost ascultat de guvernanți, la 

început când erau jumătățile acelea de măsură pompieristice – 

că mai închidem un punct vamal, că mai verificăm de unde 

vine, de fapt unii veneau din Lombardia, dar se duceau pe la 

Chișinău și intrau din nou în țară – am cerut că dacă tot există 

tabletele acelea ale STS-ului în 10 direcții, spuneți-ne și nouă, 

că aveți o evidență pe pașapoarte, dacă vine o doamnă la 

UPU, de unde a venit, că se poate urmări foarte clar lucrul 

acesta. Apoi dați-ne testele rapide ca să avem măcar o 

posibilitate de orientare de la început. Dar nu, au fost blocate, 

au fost date cu procurori și țineți minte când eu și colegii mei 

de la Spitalul Clinic de Urgență „Nicolae Oblu” (și cei de la 

Suceava știu acest lucru) ne oferisem să luăm cele 2 milioande 

de teste rapide (pe care le-a achiziționat Unifarma, dar nu le-a 

văzut nimeni) să mergem cu ele la Suceava, să testăm tot ce 

înseamnă focar acolo și să terminăm acea situație crâncenă.  
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VH: Și dacă tot vorbim de imunizare, ce părere aveți 

despre Institutul Cantacuzino, de la noi din Iași? Știu că ați 

realizat chiar și un proiect de lege cu privire la acesta.  

TC: Nu numai că l-am realizat, a și trecut (de comisiile 

din Parlament, n.r.). Dar haideți să vă spun pe scurt povestea 

Institutului Cantacuzino. Iar ceea ce vedem acum în Copou 

este o mizerie, este strigător la cer, este o blasfemie am putea 

spune, din punct de vedere al strategiei epidemiologice, a 

vieții fiecărui pacient. Când am inițiat proiectul de lege 

privind redeschiderea Institutului (pe care îl găsiți pe site-ul 

Camerei deputaților) m-am trezit întâi cu sesizări de la 

Avocatul Poporului. Am întrebat și eu, de ce l-au închis și mi 

s-a spus că din interese imobiliare și interese Big-Farma. 

Interese imobiliare înțelege oricine, unde este cel plasat din 

Copou și îl mai știm și pe cel din București, că este lângă 

Parlamentul României. Partea cu Big-Farma, hm... nu îmi 

spuneți mie că firmele de medicamente sunt Maica Tereza! 

Ele vor doar să facă profit. Iar Institutul Cantacuzino, institut 

de referință la nivel mondial, membru al rețelei de Institute 

Pasteur, care produce vaccin antigripal, care producea și acei 

imunomodulatori (calmostinul și polidinul) extrem de utili în 

perioada în care tratam viroze respiratorii la Spitalul Clinic 

de Urgență din Copou. L-au terminat.  

Când am început să lucrez în serviciul de urgență (acum 

mult timp, aș putea spune că în curând fac o viață de om 

acolo) vaccinul antitetanos costa vreo 30 de bani – acum 

uitați-vă și dumneavoastră cât costă și de unde vine, de ex din 
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Franța. BCGO se producea în România și era făcut cu tulpina 

noastră; iar guvernul a dat banii spre alte firme de 

medicamente, vreo 9 milioane euro, bani cu care puteam să 

redeschidem Cantacuzino. În momentul în care am depus, 

pentru a nu știu câta oară, proiectul în Parlamentul României, 

a venit un premier – nu are sens să spun numele acum – și mi-

a spus: „domnule, ești nebun, o să treci pe lângă trecerea de 

pietoni și o să te ia o mașină pe bord”. M-am dus la fiecare 

partid politic, am reușit să obțin 123 de semnături (de la toți, 

pentru că pe mine nu mă interesează culorile politice, pentru 

mine este importantă viața oamenilor și știința). Cu aceste 123 

semnături de la Parlamentul României, soluția mea legislativă 

a devenit realitate. Deci, Institutul s-a redeschis în legea lui. 

Dar partea pe care nu o înțeleg – și nu o înțelege nimeni – este 

că deși există bani europeni, deși se poate asigura 

funcționalitatea lui, nici în acest an nu produce. Căutați 

dumneavoastră dacă există vreun vaccin antigripal produs în 

România și vă garantez că nu veți găsi.  

Există două bariere care țin de vaccinare făcută la nivel 

populațional, la nivel de mulți oameni. O dată e bariera 

educațională; și iar vin să mă întreb de ce proiectul meu 

privind educația pentru sănătate predată de la școală nu este 

o dată și o dată adoptat; să știți că nu facem alte modificări 

pe acolo, ci e vorba despre cum să te speli corect pe dinți, 

despre serviciul de prim ajutor, care sunt beneficiile și 

riscurile igienei – deci lucruri de bun simț cu care te 

confrunți în viața reală de fiecare zi?. Ca să devină eficiente, 
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aceste cunoștințe și mici abilități trebuie să fie cunoscute 

precum alfabetul sau tabla înmulțirii; să fie realizate după o 

materie clară, creată de Ministerul Sănătății și Ministerul 

Educației, nu povești și tot felul de alte informații din tot 

felul de surse, ci o informație clară cu care și părinții să fie 

de acord din toate punctele de vedere.  

A doua barieră este cea economică, pentru că vă spun eu 

medicul să vă vaccinați, vă spune Statul Român să vă 

vaccinați și vine mama și întreabă: bine doctore, dar 1) 

sezonul de vaccinare era prin octombrie, 2) o doză de vaccin 

antigripal costă 50-60 lei și dacă ai 4 membri ai familiei 200 

de lei sunt mulți bani pentru foarte multe familii din România. 

De aceea pentru noua legislatură – o să îi bat la cap și pe 

colegii mei de la Iași care sunt convins că vor susține acest 

demers – eu vreau ca sănătatea să fie asigurată gratuit în 

România. Dumneavoastră poate o să spuneți că nu se poate, că 

nu cotizăm la fel cum cotizează cetățeanul din Germania de 

exemplu sau cel din Franța. Dar eu vă reamintesc faptul că de 

exemplu în Anglia, o țară ultracapitalistă, National Health 

Sistem – sistemul național de sănătate – este gratuit. În 

Constituția României se spune că avem fiecare dreptul la 

îngrijiri medicale în unitățile medicale de stat. Păi dacă statul 

acesta nu mai asigură sănătate și educație, mă întreb atunci de 

ce mai există stat?  

Aici ar trebui o schimbare de strategie, pentru că un popor 

educat și sănătos este un popor care se dezvoltă. Pe de o 

parte nu putem evalua și nimeni pe lume nu poate – și ar fi 
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un cinism crâncen, să spui că o viață costă atât. Dar pe de 

altă parte sistemul de sănătate nu produce șaibe sau mașini, 

ci sănătate. Iar sănătatea înseamnă acea stare de bine fizic, 

psihic și social, așa cum este definită de Convenția de la 

Alma Ata (a Organizației Mondiale a Sănătății). Iar aici 

vorbim despre zile de spitalizare, de zile de concediu 

medical, de zile de infirmitate, care ar putea să fie evitate 

printr-o politică pe cât se poate de clară, de asigurare 

coerentă, de depistare precoce, de educație pentru sănătate, și 

atunci nu ne-am mai întreba de ce în România se moare 

crâncen de bolile cardio-vasculare sau de accident vascular 

crebral chiar și la 40 de ani.  

Revenind la Institutul Cantacuzino, aici chiar sunt revoltat, 

iar revolta nu e în capul meu (cum spunea careva pe la 

televizor), ci e revolta în mințile tuturor, întrucât Cantacuzino 

e un adevărat brand de țară, unul din care poți trăi. Aveau 

vaccinul antistafilococi, o sumedenie de preparate unicat la 

nivel mondial și așa mai departe. Plus că în vremuri din astea 

complicate, epidemiologice, geopolitice trebuie să ne uităm 

cine ne dă și cu câți bani ne vinde medicația de care avem 

nevoie. Eu de ani de zile tot spun – am bătut și la ușile CSAT-

ului (dacă vorbeam despre sky sigur mă primeau, dar dacă am 

vorbit despre viața românilor nu m-au primit acolo!) – că e 

nevoie de o companie farmaceutică română, în care să ai și o 

fabrică de medicamente și de materiale sanitare. Uitați-vă că 

toate vin din China, iar India un mare producător mondial și-a 

închis pur și simplu porțile când a început pandemia, spunând 
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– ceea ce e firesc și trebuie înțeles  - câ întâi trebuie să asigure 

nevoile indienilor și abia apoi să vândă la alte popoare. Iar pe 

lângă fabrica de medicamente și materiale sanitare, mai ai 

nevoie și de un producător de vaccinuri. Și aici intervine în 

ecuație Institutul Cantacuzino.  

Și aici vă rog să mă lăsați să vă spun o altă mare 

nemulțumire: au fost dați bani europeni – a luat chiar și 

Institutul din Maroc – bani care puteau fi folosiți pentru 

Cantacuzino, pentru că nimeni de la noi nu a depus cerere. Iar 

vaccinul acela românesc (apropos de coronavirus) de la 

Timișoara, este o rușine că nu s-au găsit 5 milioane de euro și 

că acel vaccin se dezvoltă acum la Tubingen și nu la noi în 

țară. Nu spun că era neaparat o soluție, pentru că nu am cum 

să confirm rezultatele pe termen lung, dar din moment ce o 

universitate de prestigiu din lumea asta preia și dezvoltă acest 

vaccin, mă întreb nu era firesc România să încerce să își 

promoveze produsele medicale la nivel european, și dacă s-ar 

fi dovedit a fi o soluție terapeutică eficientă (mai ales că cei de 

acolo spun că se aplică nazal, deci e foarte ușor de folosit și că 

are o imunitate pe termen lung) să fie luată în calcul. Nu e 

vorba doar că nu știm să facem politici coerente de sănătate, ci 

de faptul că nu există voință în această direcție.  

VH: Toate persoanele pot face acest vaccin, chiar și cele 

predispuse la alergii sau cele cu afecțiuni cronice? 

TC: Sunt foarte multe întrebări. Dacă intrați pe site-ul 

Comisiei Europene – ca să discutăm cu materialul clientului, 

că tot mă învață de la începutul acestei pandemii oficialitățile 
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să mă uit pe site-urile lor – ne uităm. Dar o dată ce ne 

deranjează cel mai mult e că nu știm care e durata imunizării, 

variantele cu 6 luni sau cu 2 ani sunt ca și cum aș spune eu 

că în curtea TL Moldova crește de mâine ananas. Dar dacă 

nu găsim studii pe tema asta și confirmări clare realizate de 

revistele de specialitate, nu putem ști practic nimic. Până și 

The Lancet (jurnal englez de specialitate medicală, n.r.) a 

făcut anumite gafe în acest sens. Eu vreau evaluări făcute de 

către experți independenți, deși independența în lumea asta 

globalizată e foarte greu de găsit. De aceea am văzut că până 

și Organizația Mondială a Sănătății și acolo sunt oameni, cu 

buzunare largi, cu păreri diferite, care se contrazic și care au 

un trecut cu multe semne de întrebare – de aceea cred că 

semnele de referință trebuie să vină tot de aici din partea de 

viață medicală, de viață științifică, de publicații făcute pe 

acele revizii periodice.  

Din punctul acesta de vedere ne uităm pe prospect și 

avem două întrebări esențiale: 1) cât durează imunitatea – și 

aici nu ne poate răspunde nimeni; 2) de ce trebuie repetat 

vaccinul; noi la școală când vorbeam despre rujeolă – la 

școala asta de medicină românească – mulți doctori, inclusic 

Matei Balș, ne spunea pe tema asta foarte clar că în 

momentul în care treci prin boală imunitatea este pe termen 

lung; la rujeolă de exemplu e pe viață, iar dacă ai făcut 

vaccinul și te duci într-o zonă endemică, ar trebui să faci un 

rapel. Deci uitați-vă și dumneavoastră câte semne de 

întrebare sunt pe acest prospect, iar faptul că se spune clar că 
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acest medicament este în studii clinice, evident că vor fi 

multe lucruri care ar trebui clarificate pe traseu. De aceea mi 

se părea firesc într-o astfel de situație – pentru că românii 

chiar vor să se vaccineze – o atitudine clară, transparentă, să 

faci din oameni un partener. Dacă oamenilor le spui care sunt 

beneficiile, care sunt riscurile, care sunt soluțiile și ce se 

poate face, asta ar fi fost o atitudine responsabilă. Dar lipsa 

de informații, incertitudinile și lipsa de transparență, îi face 

pe oameni reticenți.  

La nivelul Uniunii Europene au fost într-adevăr niște 

lucruri de pionierat la început, și care chiar s-au derulat bine. 

Adică s-au alocat sume importante pentru aceste vaccinuri, 

dar totuși pe de altă parte e întrebarea mea care a fost 

adresată și Comisiei Europene: dacă o țară chiar dorește să se 

vaccineze pe când alte țări au mari reticențe și semne de 

întrebare, nu putem crea un mecanism prin care să 

redistribuim vaccinurile către țările care vor să facă acest 

lucru? Unele țări și-au arogat partea leului, să negocieze pe 

cont propriu astfel de contracte, ceea ce este un lucru 

inadmisibil în contextul în care vorbim despre unitate și 

solidaritate în cadrul Uniunii.  

VH: Când credeți că se va termina această pandemie, sau 

mai exact, când credeți că vom putea răsufla ușurați? 

TC: Când vom face ceea ce trebuie să facem. Adică cele trei 

lucruri simple și concrete despre care am tot amintit până aici, 

care pot fi reintroduse pe o strategie de tip planul B: 1) testarea 

extinsă gratuită (gratuită pentru că n-avem toți 100 de euro în 
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buzunar), 2) imunizarea, dar făcută contra-cronometru și 3) 

eventuala găsire a unei soluții medicamentoase. Iar România 

are o oportunitate foarte clară, eu aș privi această pandemie ca o 

oportunitate: accesarea de bani europeni pentru dotarea 

spitalelor (mai ales că vedeți și dumneavoastră, unele sunt 

adevărate bombe cu ceas), schimbarea politicii medicamentului 

în România și fondarea unei companii farmacelutice românești.  

Dacă tot vorbim de testare și imunizare, gândiți-vă cum ar 

fi cu testele acestea rapide, să testezi din 10 în 10 zile în 

zonele în care există riscul maxim de a face coronavirus. De 

exemplu în spitale. Boris Jonson (premierul britanic, n.r.) a 

învățat repede că testele rapide sunt schimbarea de paradigmă 

a acestei pandemii și National Health Sistem (sistemul 

național de sănăate) își testează personalul. Dar putem vorbi 

de testare și pentru profesori, polițiști, jandarmi, pentru mass-

media, pentru cei care vin în contact cu oamenii (de exemplu 

vânzătorii din hipermarketuri, șoferii din transportul în 

comun, cei care lucrează în vame, în aeroporturi – deci iată, 

nu vorbesc aici despre esențiali, ci despre oameni care chiar 

muncesc și vin în contact cu mulți oameni). Și făcând asta 

asigurăm că viața noastră merge mai departe, iar pe ei să-i 

testezi, depistezi și tratezi dacă este nevoie, nu obligându-i să 

se interneze (la noi cum nu s-a întâmplat nicăieri în lumea 

asta). Și având o astfel de strategie coerentă, poți să faci ca 

viața noastră să se apropie măcar de ceea ce era înainte.  

Dacă nu facem acest lucru, atunci trebuie să ne uităm și la 

amenințările potențiale. Nimeni nu vorbește despre tulpina 
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nigeriană, apărută încă de anul trecut; toată lumea s-a 

focalizat pe aceasta din Anglia și pe cea din Africa de Sud. 

La fel nu vorbește nimeni despre tulpina braziliană, care deja 

a apărut în Europa în aceste zile. La virusuri, cu cât fac mai 

mare pasaj, există riscul să se dezvolte mutații peste mutații; 

și sunt 12.700 de mutații pe studii făcute pe 46 de mii de 

oameni, în 96 de țări. S-a spus că multe dintre ele sunt 

inofensive, dar nimeni nu îți poate garanta că la un moment 

dat nu devin letale (plus că nimeni nu ne-a spus până acum 

despre noile vaccinuri care cât acoperă din aceste noi 

tulpini). Și acesta este marele risc. Pentru că repet, dacă nu 

trece virusul de la o persoană la alta, nu crește riscul de 

mutații; și cum putem ști asta dacă nu testăm? Evident, dar 

acest lucru să fie făcut corect, cu teste validate, cu politici 

realiste de testare la nivel european, standardizată, în așa fel 

încât să nu mai avem marile erori pe care le-am văzut în 

această pandemie. De exemplu, chiar doi colegi ai mei din 

Iași au fost internați la covidărie (ca să nu spun altfel), deși 

după aceea s-a confirmat că nu aveau nimic.  

VH: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, și 

pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și vă invit să 

mai fiți alături de noi și în viitor.  

TC: Să știți că eu sunt acasă în toată Moldova – colegii 

mei de la Vaslui, Botoșani, pacienții mei de la Bacău, Galați, 

toți ne știm – iar faptul că sunt aici la dumneavoastră este o 

bucurie în primul rând pentru mine. Fiindcă eu cred că vom 

reuși împreună să trecem cu bine și peste această pandemie. 
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Și vă mai spun un lucru: o furnicuță, oricât de harnică și bine 

intenționată face și ea ce poate; două furnicuțe pot face chiar 

un mușuroi; dar milioane de furnicuțe care se uită acum la 

noi, pot face o revoluție.  

Pentru că așa nu mai merge; sistemul de sănătate – trebuie 

dat cu el de pământ (de fapt nici nu mai putem vorbi de un 

sistem, că din el au mai rămas doar niște oaze care mai 

funcționează pe ici pe colo). Dar el a ajuns aici nu din vina 

personalului sau a lucrătorilor lui, ci din faptul că nu s-a 

adoptat o strategie coerentă. De exemplu, când am venit cu o 

nouă lege a sănătății, s-a dat de pământ cu ea, dar iată după 

10 ani de zile de la acea propunere refuzată, spitalele nu sunt 

nici mai bine organizate în România, personalul medical nu e 

mai mulțumit decât înainte, pacienții nu sunt mai bine tratați 

– iar toate acestea doar pentru că cineva s-a opus atunci 

acolo, noii legi. Dacă nu m-aș fi luptat în Comisia de 

Sănătate a Parlamentului României petru creșterea salariilor 

personalului din sistemul de sănătate (și a trecut acest 

proiect) nu am mai fi avut cine să ne trateze în această 

pandemie, și dacă tot proiectul privind dotarea fiecărui spital 

cu un computer tomograf nu ar fi fost adoptat (proiect propus 

tot de mine) nu am fi avut cu ce să punem diagnosticul, 

pentru că până la teste și până la toate celelalte, testele s-au 

făcut cu computerul tomograf. Cred că împreună putem să 

dezvoltăm și Iașul, și Moldova și întreaga Românie.  

Și vă las cu un salut și cu un pupu de la UPU. (Unitatea 

Primiri Urgențe, n.r.). 
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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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Aspecte definitorii ale violenței domestice                                 

– de vorbă cu dl Av. Drd. Marius Brănici -  
 

 
Şi buruienile sunt bune: ele ne învaţă să iubim florile. 

(Tudor Muşatescu) 

 

 

VH: Pentru capitolul de față am ales să discutăm un 

subiect delicat: violența domestică – cunoscută și sub 

denuimrea de violența în familie. Pentru a dezbate această 

temă îl am alături de mine pe domnul avocat doctorand 

Marius Brănici, care are o experiență de peste 15 ani în 

dreptul civil, în dreptul comercial precum și în dreptul 

penal, consilier în Baroul Iași din 2014, mediator de peste 

10 ani și practician în insolvență din anul 2014. Bună ziua 

domnule avocat! 

MB: Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc în primul 

rând pentru invitație și sperăm ca prin subiectul pe care îl vom 

dezbate astăzi să stârnim interesul celor ce ne urmăresc, iar 

prin răspunsurile date să clarificăm cel puțin o parte din acele 

întrebări, nelămuriri pe care în general cetățenii le pot avea.  

VH: Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația 

pentru a discuta despre această problemă care este destul de 

importantă în societatea în care trăim și v-aș ruga să îmi 

spuneți dumneavoastră ce este violența domestică, așa ca o 

definiție ce vine din partea unui specialist în domeniu.   

MB: Aș încerca pentru început să nu dau o definiție 
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strictă, aș numi ca fiind violență domestică acele fapte prin 

care sunt îngrădite drepturile și libertățile unei persoane. Este 

o definiție destul de largă pentru că și violența are diverse 

forme și o să le dezbatem pe parcurs. Încercăm ca printr-o 

definiție largă să aducem la cunoștința publicului ceea ce noi 

vedem nu doar ca un abuz, o încălcare a unor drepturi, ci 

implicit o respectare a unor norme sociale, legale.  

VH: Puteți să-mi spuneți dacă a crescut numărul de cazuri 

de violență domestică în contextul pandemiei declanșate de 

noul coronavirus și dacă da, care credeți că ar fi explicația 

acestui fenomen? 

MB: Violența domestică a crescut în întreaga lume, 

implicit și în România. Conform statisticilor oferite de către 

Inspectoratul General de Poliție, numărul ordinelor provizorii 

a crescut în anul 2020 cu circa 10% comparativ cu anul 

2019, iar la nivel de instanță procentul a crescut cu 9% 

pentru aceeași perioadă. Cauzele pot fi multiple și există un 

principiu care se aplică în toate domeniile nu doar cel juridic: 

și anume faptul că o anumită criză conduce la, sau reliefează 

alte crize. Criza economică, socială și sanitară prin care am 

trecut (și trecem în continuare) nu a făcut altceva decât să 

conducă și la o mărire a cazurilor de violență domestică. 

Astfel, cum spuneam anterior, plecând de la faptul că această 

pandemie a condus la exercitarea profesiilor de acasă, a 

condus la imposibilitatea întâlnirii în spații publice, a 

desfășurării anumitor evenimente sociale, culturale, nu a 

făcut altceva decât să mărească timpul petrecut între 
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parteneri, să scoată în evidență anumite probleme care, înr-

un context general poate nu erau evidențiate. Efectuarea 

muncii la domiciliu, închiderea școlilor, lipsa unor facilități 

de petrecere a timpului liber – toate aceste elemente au 

condus în final la o mărire a numărului de cazuri de violență 

în familie.  

VH: Este importantă intensitatea loviturii sau agresiunii? 

MB: Este importantă mai mult din perspectiva unor 

catalogări raportat la faptele penale. Violența este de mai 

multe feluri: poate fi una fizică, poate fi psihologică, socială, 

sexuală (etc) și de cele mai multe ori violența fizică poate 

produce efecte mai puțin importante decât celelalte forme ale 

violenței. Însă atunci când ne raportăm la așa-zis-ul grad al 

violenței, trebuie să determinăm unde se termină un abuz și 

unde încep loviturile sau alte forme dure de interacțiune, unde 

se face o amenințare (și deci se aplică această infracțiune), 

unde vorbim despre coerciții fizice care se transpun într-un 

anumit număr de zile de îngrijiri medicale. De aceea dacă e să 

ne raportăm exact la acea definiție destul de largă pe care am 

dat-o la început: și anume că violența începe acolo unde 

drepturile și libertățile unei persoane sunt blocate în 

exercitarea lor normală, la fel și când ne raportăm la numărul 

de zile de îngrijiri medicale sau la diferitele forme de violență, 

aceasta are mai mult o importanță penală, deci mai puțin 

socială, în contextul în care fapta în sine oricum există deja. 

Orice astfel de faptă trebuie condamnată de la cele mai ușoare 

forme ale violenței în familie până la cele mai severe.  
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VH: Puteți să-mi spuneți dacă acest comportament de 

violență în familie poate afecta și copiii, trauma având 

consecințe uneori profunde în dezvoltarea lor? Și de 

asemenea, dacă dumneavoastră credeți că acei copii pot 

dezvolta ei înșiși comportamente similare victimei sau chiar 

agresorului? 

MB: Categoric, de cele mai multe ori studiile sociale arată 

că minorii nu fac altceva decât să copieze un comportament 

al părinților. În contextul în care în familie văd acte de 

violențe, sunt șanse foarte mari (coroborat și cu alți factori, 

desigur, de la o lipsă de educație la un consum de alcool de 

exemplu) ca în timp acei copiii reiau actele de violențe în 

propriile lor familii, așa cum văzuseră și la părinții lor. De 

aceea consider că acest subiect este unul foarte important 

pentru întreaga societate, în contextul în care vorbim despre 

violența în familie, de fapt ar trebui să înțelegem că aici este 

un rol foarte important al întregii societăți, pe care aceasta ar 

trebui să îl joace, de la educație până la aplicarea pedepsei. 

Nu vorbim doar despre a pedepsi o persoană vinovată de 

violența în familie, ci mai mult despre a preveni, despre ce 

facem noi ca societate, ce fac instituțiile abilitate ca să 

prevină violența. Pentru că de cele mai multe ori (la fel 

precum în alte situații) asistăm la o escaladare a problemei; 

dacă violența în familie debutează cu o stare de tensiune, o 

să vedem că aceasta crește până la punctul de aplicare a 

acelor corecții fizice, urmând ca pe panta descendentă 

persoana agresorului să se comporte ca un om normal. Deci 
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după săvârșirea actului de violență, persoana agresorului 

caută multiple scuze, de la consumul de alcool până la faptul 

că victima a fost cea care l-a instigat și l-a determinat să se 

poarte astfel.  

VH: Ce credeți, este preponderent mai mare numărul 

femeilor agresate în familie, decât cel al bărbaților? 

MB: Dacă e să ne uităm după statistici, există un procent 

(pe care nu aș vrea să îl comentez) de 96% bărbați care se fac 

vinovați de violența domestică. Deci, un procent foarte 

ridicat al bărbaților versus cel al femeilor.  

VH: Deține legislația română în vigoare instrumentele 

legale pentru ca persoanele aflate în această situație, de 

violență în familie, să fie apărate chiar și atunci când există 

presiuni asupra victimei ca aceasta să își retragă plângerea?  

MB: Încă din anul 2003 s-a reglementat din punct de 

vedere juridic această posibilitate. A urmat apoi un an de 

cotitură, 2018, care a preluat legislația din 2003 și a 

îmbunănățit-o destul de mult, în sensul că a delimitat foarte 

clar care sunt posibilitățile organelor de intervenție (ale 

poliției de exemplu) să aplice ordine de protecție provizorii, 

care sunt măsurile ce se iau inclusiv raportat la acele 

persoane care au avut de suferit de pe urma violenței în 

familie. Prin urmare avem o legislație îmbunătățită, care se 

aplică în mod real în momentul de față și care prevede foarte 

clar atribuțiile, delimitările, sancțiunile și ce trebuie să facă 

organele abilitate: poliția, instanțele și alte instituții publice.  
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VH: Totuși, doar o mică parte dintre victimele violențelor 

domestice cer ajutorul organelor de poliție. Care credeți că 

este motivul? 

MB: Într-adevăr, așa este. Eu sunt sigur că numărul real al 

victimelor actelor de violență domestică este cu mult mai 

mare decât numărul cuprins în statisticile oficiale. Cred că 

este un fenomen complex; vorbim despre un subiect tabu 

pentru societatea noastră, și de cele mai multe ori victima nu 

se simte în largul său să expună acea suferință prin care a 

trecut, familiei, să o aducă la cunoștința publicului, a 

prietenilor și cu atât mai puțin a organelor statului. Mai 

devreme am făcut trimitere la acea pantă ascendentă în 

cadrul violenței în familie. Tot statisticile spun că dacă nu se 

apelează la organele abilitate încă din faza de debut sau cel 

mai târziu, atunci când violența a atins cotele maxime, o dată 

ce ajungem pe panta descendentă, șansa ca victima să 

apeleze la ajutor este foarte mică. Iar aceasta se întâmplă și 

datorită faptului că presiunea familiei, a prietenilor, a mass-

mediei care nu face altceva decât să timoreze victima și se 

poate ajunge în situații bizare în care ei să i se evidențieze 

faptul că a contribuit la acel act de violență, deci o face să se 

simtă într-un fel responsabilă asupra acelui act.   

VH: Care sunt pașii ce trebuie urmați de vitime pentru ca 

agresorul să poată fi tras la răspundere? Și dacă agresorii 

sunt încurajați să comită astfel de fapte în viitor, în 

condițiile în care multe dintre vitime aleg să renunțe la 

tragerea lor la răspundere? 
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MB: Primul și cel mai simplu pas este apelul la serviciul 

național 112. Organele de poliție sunt obligate să intervină în 

astfel de situații atunci când sunt sesizate, fie de către 

victimă, fie de către alte persoane care au asistat sau au 

cunoștință despre acte de violență domestică. Se face o 

distincție între sesizarea organelor de poliție (care deci vin 

prin simplul apel la 112) și pasul următor care e reprezentat 

de formularea unei plângeri împotriva agresorului. Agresorul 

este tras la răspundere doar dacă se depune o plângere 

prealabilă din partea victimei. Organele de poliție pot să 

intervină în astfel de situații când sunt sesizate și să întrebe 

persoana vătămată dacă depune plângere, fără de care 

dosarul nu poate continua, iar măsurile provizorii sunt 

limitate de acea lege din 2018 la o perioadă de 5 zile. De 

aceea eu sfătuiesc persoanele care se confruntă cu astfel de 

acte de violență în familie să se consulte cu un avocat sau cu 

un specialist în domeniu și să vadă care sunt toate pârghiile 

necesare nu doar pentru a-l trage la răspundere pe agresor, ci 

mai ales pentru a preveni săvârșirea unor noi fapte. Pentru că 

tot statisticile spun că dacă cel ce se face vinovat de un 

asemenea comportament nu este tras la răspundere, atunci în 

proporție de peste 60% din cazuri acel comportament va 

recidiva, adică se va repeta. Deci, prin lăsarea nesancționată 

a unei fapte, nu facem altceva decât să încurajăm agresorul.  

VH: Dacă tot a venit vorba de rolul avocatului și despre 

importanța sa, cum ar trebui o victimă a violenței în familie 

să își găsească și aleagă avocatul? 
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MB: În domeniul nostru se aplică un principiu universal, 

general valabil: cea mai bună metodă este reprezentată de 

recomandare. Recomandarea prietenilor, cunoscuților și mai 

puțin întrebările adresate pe diverse rețele de socializare. 

Prin rețelele de socializare există neșansa întâlnirii unor 

persoane nepotrivite, care fie nu sunt specializate pe 

domeniul, fie nu descoperă cele mai corecte soluții în acea 

speță. O recomandare primită din partea unei persoane 

cunoscute, reprezintă mult mai mult decât o cerere adresată 

unor necunoscuți din mediul online, unde se primesc 

răspunsuri ce nu pot fi verificate în mod direct și prealabil.  

VH: Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și 

pentru că ați acceptat invitația noastră de a dezbate această 

problemă destul de gravă a societății românești și vă invit în 

continuare să mai veniți la noi în studio. 

MB: Eu vă mulțumesc pentru invitația în emisiune; am 

încercat să fiu foarte concis în răspunsuri și sper că am 

edificat acele persoane care aveau întrebări pe această temă. 

Iar dacă voi mai fi invitat voi veni cu mare plăcere în 

continuare să răspundem nevoilor și problemelor cetățenilor 

care ne urmăresc.     
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Comunitatea reprezintă un grup de indivizi care au 

învăţat cum să comunice cinstit între ei, ale căror relaţii 

sunt mai profunde decât măştile lor exterioare şi care au 

elaborat un angajament semnificativ de a-şi însuşi 

situaţia celorlalţi. 

 

(M. Scott Peack) 
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Cumpărătorul educat este un proprietar fericit:              

din tainele și capcanele contractului de                           

vânzare-cumpărare imobiliară                                                                 

- sfaturi practice de la dna Av. Dr. Doina Stupariu -  
 

 
A  vedea în depărtare este ceva; a ajunge acolo este cu totul altceva. 

(Constantin Brâncuşi) 

 

 

 

VH: În continuare vă propun să discutăm despre contracte. 

Mai exact despre cum trebuie încheiat un contract de vânzare 

la achiziționarea unui imobil, cu privire specială asupra 

înțelegerii și modificărilor clauzelor contractuale într-un 

astfel de contract. Vom trata aceste subiecte cu domna avocat 

doctor Doina Stupariu. Bună ziua și bine ați venit.  

DS: Bună ziua, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru 

invitație.  

VH: Și eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți 

alături de noi pentru a oferi oamenilor sfaturi de expertiză 

profesională din experiența dumneavoastră, pe subiectul 

tranzacțiilor imobiliare, o realitate importantă, frecvent 

întâlnită în viețile multor oameni din prezent. V-aș ruga să 

începem prin a ne spune ce documente sunt necesare pentru 

achiziționarea unui imobil? 

DS: Aș începe prin a vă spune că atunci când e vorba 

despre intenția de a cumăra un imobil, evident că e nevoie de 

cineva care vrea să vândă și de altcineva care dorește să 
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cumpere. Atunci când ajung la acordul de a achiziționa un 

imobil – imobilele fiind supuse unor condiții speciale în 

tranzacții, și deci mai greu de achiziționat din punct de 

vedere al formalismului – părțile urmează să încheie un 

contract de vânzare-cumpărare. În cadrul acestuia trebuie să 

fie trecută voința lor de a vinde și respectiv de a cumpăra 

acel imobil.  

După cum foarte bine ați spus, aici chiar e nevoie de 

specialiști și e necesar să atragem atenția oamenilor asupra 

acestui lucru pentru că există tendința ca părțile să nu se 

consulte cu profesioniști în domeniu. Importanța specialistului 

este foarte bine conturată în noul Cod Civil, s-a discutat forte 

mult înainte și s-a introdus în legislație pentru prima oară la 

noi, necesitatea negocierii.  

Deci, mai întâi trebuie să existe o negociere cu privire la 

obiectul tranzacției și cu privire la preț. Apoi este bine ca 

partea să fie asistată de un specialist atunci când se încheie 

contractul, pentru că după 40 de ani de practică în avocatură, 

am întâlnit foarte multe probleme legate de achiziționarea 

imobilelor. În principal, problemele apar din cauză că părțile 

fie nu sunt suficient de atente, fie nu au în vedere anumite 

împrejurări care ulterior pot duce la nulitatea actului, la litigii 

referitoare la interpretarea contractului și așa mai departe. O 

să încerc să vorbesc în așa fel încât cei care ne urmăresc să 

poată avea o reprezentare despre ce ar trebui să știe la 

momentul încheierii unui contract. Evident atunci când se 

vizează cumpărarea unui imobil, în general cei mai vulnerabili 
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și care greșesc, sunt cumpărătorii, și deci ei vor fi și cei mai 

prejudiciați la final dacă se ivesc anumite probleme. De aceea 

cumpărătorul ar trebui să verifice foarte bine cine este titularul 

dreptului de proprietate al imobilului pe care dorește să îl 

achiziționeze. În primul rând, trebuie să observe dacă există o 

singură parte sau mai multe coproprietare ale imobilului supus 

vânzării, pentru că la momentul încheierii contractului este 

necesar ca absolut toți titularii dreptului de proprietate să fie 

prezenți la notariat. O să spunem imediat de ce la notariat. 

Apoi părțile ar trebui să mai verifice și legitimeze persoanele 

participante la tranzacție, deopotrivă vânzătorul cât și 

cumpărătorul. Am întâlnit în practică situații în care la 

momentul când s-au prezentat la notariat, una dintre părți nu 

avea cartea de identitate valabilă pentru că expirase. Evident 

că este necesar să se facă demersurile necesare pentru ca toate 

persoanele implicate ca vânzători sau cumpărători să aibă 

documentele de identitate valabile și la posesor.  

De asemenea, la vânzarea unui imobil e necesar a se 

îndeplini atât condiții de fond, cât și de formă. Condițiile de 

fond sunt verificate de notar și aici avem spre exemplu 

capacitatea persoanei care trebuie să înstrăineze sau după caz 

să cumpere imobilul, apoi ca vânzătorul să fie într-adevăr 

titularul dreptului de proprietate, și să poată dispune 

transmiterea lui către vânzător, apoi să fie foarte bine 

identificat imobilul, și definit clar prețul negociat de părți. 

Atenționez asupra prețului, pentru că acesta trebuie să fie unul 

real, deci nu fictiv, nu mai mic decât prețul normal pe acea 
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piață (considerat după grila notarială măcar), deci prețul să fie 

serios, nu în bătaie de joc. Dacă prețul înscris în documentul 

de vânzare-cumpărare nu e serios, el poate fi atacat ulterior și 

poate duce la diverse complicații nedorite de părți.  

VH: Și dacă tot suntem cu contextul discuției la preț, 

spuneți-mi vă rog, vânzătorul se poate răzgândi asupra 

prețului în antecontract, sau în contract? 

DS: Până acum am vorbit doar despre contract și ca să 

încheiem cu acesta, ar mai trebui (obligatoriu conform legii) 

ca acesta, pentru imobile, să fie încheiat sub formă autentică. 

Iar atunci când se redactează și autentifică acest înscris, mai 

trebuie să existe la dosar și câteva alte înscrisuri de la: 

Direcția Financiară (un extras numit certificat de sarcini, a 

evidenței fiscale, un alt document de la Cartea Funciară, de 

la registru un certificat că imobilul este liber de sarcini (dacă 

nu este liber de sarcini evident se notează acest lucru și cel 

care cumpără își asumă acele sarcini), iar conform ultimelor 

modificări legislative, ar mai trebui pus la dosar și un 

certificat energetic.  

Revenind acum la întrebarea dumneavoastră, în condițiile în 

care s-a negociat prețul și este înscris într-un antecontract de 

vânzare-cumpărare (care este un act premergător contractului) 

nu poate fi modificat, pentru că antecontractul cuprinde chiar 

înțelegerea părților. Antecontractul se face (și se numește așa) 

pentru că din diverse motive nu s-a putut încheia contractul 

definitiv la momentul respectiv când părțile au tranzacționat, 

dar în antecontract se stabilesc absout toate clauzele negociate 
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de părți. Condiții care pot amâna încheierea definitivă a 

contractului pot fi de exemplu faptul că nu a existat o dezbatere 

a succesiunii sau nu a ieșit încă hotărârea judecătorească și se 

așteaptă după ea, sau poate cumpărătorul nu are toți banii care 

au fost negociați ca preț și atunci se face antecontractul la plata 

sumei parțiale, și contractul definitiv la plata întregii sume etc. 

Deci, astfel de condiții pot determina încheierea prealabilă a 

unui antecontract, dar voința și înțelegerea părților sunt cuprinse 

cu aceeași putere și valoare în conținutul lui și deci va fi 

respectată și aplicată din momentul semnării antecontractului. 

Orice răzgândire ulterioară atrage consecințe juridice. De 

exemplu dacă nu se încheie contractul la data prevăzută în 

antecontract se pot suporta daune, penalități, restituirea prețului 

dublu și așa mai departe, după caz, depinde ce clauze au fost 

trecute în acest sens în cuprinsul antecontractului.  

VH: Când intervine executarea unei promisiuni de vânzare? 

DS: Pentru ca să ajungem la promisiune și la executare, 

trebuie să spunem că există și modalitate de a încheia o 

promisiune de vânzare. Promisiunea de vânzare reprezintă de 

fapt voința părților, deci a amândurora, care hotărăsc pe 

viitor să încheie un act de vânzare-cumpărare autentic 

tranzacționând un anumit imobil. Foarte frecvent, este chiar 

o practică astăzi – și vă mărturisesc, noi avocații avem multe 

probleme în executarea acestor promisiuni de vânzare – se 

încheie astfel de promisiuni atunci când cumpărătorul 

dorește să achiziționeze un apartament de exemplu de la un 

dezvoltator imobiliar. Dezvoltatorul imobiliar încheie 
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această promisiune de vânzare – promisiune care în opinia 

mea ar trebui puțin modificată, pentru că în conținutul 

acesteia nu se stabilește exact care este imobilul; imobilul va 

fi un bun viitor. În promisiunea respectivă se spune că se va 

vinde un imobil (de exemplu) cu două camere, cu o suprafață 

descrisă aproximativ, situat într-o anumită zonă, conform 

unui certificat de urbanism și așa mai departe. În aceste 

promisiuni se stipulează prețul, evident că apare și imobilul 

care cuprinde apartamentul, dar nu este concretizat ca în 

cazul unui imobil deja existent și înscris în cartea funciară cu 

toate detaliile lui. Prețul poate fi plătit în tranșe sau poate fi 

până la un anumit moment achitat în întregime, iar cauzele 

litigioase cu care ne confruntăm noi în practică referitor la 

aceste promisiuni sunt acelea de depășire a termenelor de 

predare a imobilului și de încheiere a actului de vânzare-

cumpărare, realizate la notar, pentru transferul efectiv al 

dreptului de proprietate. În aceste condiții evident că facem 

notificări ca promitentul vânzător să își achite obligația de a 

încheia actul de vânzare în forma finală și autentică, și pot fi 

inserate, și de aceea spun că ar trebui ca atunci când se 

încheie o astfel de promisiune, să existe nu numai obligații 

din partea cumpărătorului așa cum se practică în general, ci 

să fie inserate și obligații din partea vânzătorului.  

Am văzut multe astfel de promisiuni și ele se cuprind 

obligații din partea cumpărătorului de genul că el trebuie să 

achite anumite sume de bani, în anumite tranșe, la anumite 

intervale la anumite date; apoi de obicei aceste promisiuni 
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nici nu se înscriu în Cartea Funciară (chiar așa scrie în ele) și 

cel mai dramatic e că ele nu cuprind obligații și sancțiuni 

dacă cel care promite că vinde nu își îndeplinește această 

sarcină. Și atunci trebuie să utilizăm prevederi generale ale 

codului în materie de sancțiuni pentru neexecutarea unor 

obligații, dar nu sunt prevăzute expres în condiții particulare 

ale acelei tranzacții.  

Însă în momentul în care avem astfel de probleme, trebuie 

să vedem exact dacă alegem să reziliem promisiunea sau după 

caz antecontractul (în funcție de ce au încheiat părțile înainte) 

și să solicităm restituirea prețului (de obicei când asistăm pe 

cineva la încheierea unei astfel de promisiuni, noi avocații, 

punem clauze pentru răzgândire, în sensul că dacă este culpa 

promitentului atunci trebuie să restituie prețul dublu, precum 

și alte clauze care se referă la daune-interese sau alte obligații 

pe care le trecem în contract pentru protecția maximă a 

clientului nostru). În condițiile în care se dorește finalizarea 

vânzării și încheierea contractului (acestea sunt situațiile cele 

mai frecvente în practică), se poate solicita printr-o obligație 

de a face, în primul rând să vină la notar să încheie actul (și eu 

merg pe varianta clasică, pentru că așa se spune: întâi îți 

realizezi obligația de a face ceva, deci întâi iți realizezi dreptul 

și după aceea îl constați. Așa că prima dată facem solicitare și 

chemare la notar pentru a încheia actul și în condițiile în care 

nu se prezintă, se poate introduce acțiune în constatarea 

vânzării și pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină 

loc de act de vânzare-cumpărare.  
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VH: În cazul semnării unui antecontract, ce se întâmplă 

atunci când apare un impediment și părțile nu mai pot 

finaliza acea tranzacție prin încheierea contractului final.  

DS: Când se încheie un antecontract înseamnă că părțile 

știu exact datele problemei, au reprezentarea a ceea ce vând și 

a ceea ce cumpără. Impedimente pot fi în legătură de exemplu 

cu autorizații (atunci când de pildă e vorba despre vânzarea 

unui apartament în construcție), sau când nu se poate încheia 

un proces verbal de predare-primire a lucrărilor (deci recepția 

nu se poate face) – de obicei aceasta este culpa vânzătorului, 

care va suporta consecințele prin plata de daune și 

despăgubiri, pentru că nefacerea recepției se datorează de cele 

mai multe ori nerespectării de către vânzătorul constructor a 

autorizației, adică a prevederilor legale.  

VH: Și atunci, se poate semna un act adițional la 

antecontract? 

DS: Da, am văzut și astfel de situații, pentru că evident, 

orice contract, antecontract sau orice înscris poate avea un 

act adițional. Atunci când nu este prejudiciat foarte tare 

cumpărătorul, în general el acceptă pentru că își dorește 

neapărat să cumpere imobilul respectiv și acceptă semnarea 

unui act adițional care să modifice unele clauze din 

antecontract, de exemplu ori să prelungească durata de 

predare a imobilului, sau încheierea înscrisurilor autentice.  

VH: În cazul în care un cumpărător nu este neaparat de 

acord cu unele dintre clauzele standard ale contractului, 
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cum anume se poate interveni în această situație și dacă este 

nevoie de un reprezentant legal care să îl ajute.  

DS: Eu personal nu am fost niciodată de acord cu clauze 

standard. Pentru că orice contract trebuie să însemne în primul 

rând o negociere și o acceptare a clauzelor specifice. Clauzele 

standard le regăsim în special la investitorii imobiliari, care au 

tendința să impună anumite clauze. Or, în condițiile în care le-

ai acceptat și ai semnat nu prea mai poți face nimic. De aceea 

subliniez, cum ați spus și dumneavoastră, că e bine ca părțile 

să fie sfătuite de un specialist care măcar să le explice. E 

foarte important ca părțile să fie informate, să înțeleagă 

termenii strict juridici puși în contracte, termeni de specialitate 

ce evident că nu pot fi înțeleși de toată lumea.  

Sunt de exemplu contracte de vânzare-cumpărare (nu mă 

refer acum neapărat la investitorii imobiliari, ci la contracte 

dintre persoane obișnuite care fac acest lucru) pentru care se 

merge la notar și spune: eu doresc să vând, dar vreau să îmi 

rezerv un drept de a locui în casă. Sau spre exemplu doresc 

un drept de uzufruct. Primul este un drept de abitație, care îi 

conferă posibilitatea vânzătorului să locuiască în continuare 

acolo, dar asta nu exclude ca și cumpărătorul-proprietar să 

folosească imobilul ca locuință. A spune uzufruct înseamnă 

însă deja că cel care cumpără (nudul proprietar, cum se 

spune în termeni juridici, adică nu ai decât proprietatea, nu și 

beneficiile ei) are la dispoziție fructele și tot ce înseamnă 

beneficiile folosinței imobilului, proprietarul cel nou 

(cumpărătorul) neputând folosi imobilul.  
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Deci iată ce consecințe total diferite pot rezulta din 

termeni juridici aparent minori, dar care dacă nu sunt 

explicați și înțeleși de părți, ele se pot afla în situații de grave 

prejudicii ulterior. Am avut situații în care s-a încheiat un 

contract cu un drept de uzufruct, în condițiile în care părțile 

nu doreau acest lucru și s-au trezit că cei care sunt 

cumpărători, nu pot locui în acel imobil – erau o familie cu 

copiii, făcuseră și împrumuturi – și au constatat la final că 

vânzătorul era cel care avea în continuare dreptul să 

locuiască acolo. De aceea este cel mai bine să te consulți cu 

cineva care într-adevăr cunoaște dispozițiile legale; și nu 

spun că notarul nu știe, notarul nu are voie decât să 

informeze asupra anumitor chestiuni; el este doar obligat să 

ia act de voința părților, nu poate fi sfătuitorul uneia dintre 

părți în detrimentul celeilalte. Pentru că uneori interesele 

părților contractante pot fi contrare – ca să mă exprim așa – 

și de aceea fiecare trebuie să aibă propriul specialist cu care 

se consultă.  

VH: Documentele pot fi semnate doar în fața unui notar, 

sau pot fi și în fața altor oficiali, ai altor instituții? 

 DS: În ceea ce privește imobilele, pentru a putea fi 

transcrise în registrul de carte funciară și deci să devină 

opozabile terților, este obligatoriu să fie încheiate în fața unui 

notar. Forma vânzării-cumpărării la imobile este una 

autentică, obligatorie prin lege. Pot exista înscrisuri sub 

semnătură privată care reprezintă un act de vânzare-cumpărare 

(pentru imobile) dar ele nu pot fi opozabile decât părților, dar 
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ca să poată fi investite cu puterea unor acte de proprietate, ele 

trebuiesc trecute prin instanță, printr-o acțiune în constatare, în 

care hotârârea instanței va ține loc de act de vânzare-

cumpărare și cu acea hotărâre, cumpărătorul poate înscrie 

dreptul de proprietate în cartea funciară.   

VH: Și acum, că veni vorba: când intervine executarea 

unei promisiuni de vânzare? 

DS: Executarea unei promisiuni se poate face doar când 

aceasta ajunge la termen. Dacă într-o promisiune este un 

termen prevăzut, neaparat, partea care era ținută de acel 

termen trebuie să își execute obligația. Această situație se 

regăsește în practică cel mai frecvent în promisiuni realizate 

cu investitori imobiliari. Pentru că dacă e vorba de o 

persoană fizică, ce vrea să își înstrăineze un imobil, nu prea 

se ajunge la astfel de lucruri.  

VH: Da, cu prioritate la această situație mă refeream cu 

întrebarea, la persoane fizice. 

DS: La persoane fizice nu prea se încheie promisiuni de 

vânzare. Foarte rar se încheie, iar dacă se întâmplă ele nu 

prea vin la notar. Merg pe această formă a unui act de 

vânzare-cumpărare sub semnătură privată. Evident la 

ajungerea la termen, se face notificare în baza obligației de a 

face, și să-l chemi la notar pentru a încheia actul respectiv, 

cu consecințele de rigoare.   

VH: Poate fi anulat contractul de vânzare și dacă da, în 

ce condiții? 



Veronica Hîncu  

 Punctul pe I: caleidoscop de învățături pentru trup, suflet și minte 

 

62 

 

DS: Așa cum vă spuneam există condiții de fond și condiții 

de formă. Dacă nu se respectă toate condițiile de fond în 

primul rând (de pildă dacă nu s-a verificat existența capacității 

depline de a încheia actul: de exemplu sunt persoane în vârstă 

care deși nu sunt puși sub interdicție de a contracta, dar la o 

verificare a notarului acesta poate să își dea seama că ei 

prezintă anumite tulburări în capacitate de a-și face o 

reprezentare corectă asupra faptelor) și atunci se poate 

promova o acțiune în sensul acesta. De asemenea există 

nulități absolute și nulități relative, din punct de vedere juridic 

sunt chestiuni de specialitate, dar eu le spun așa, simplu fără a 

intra în detalii, la pachet, ca să știe la ce să se aștepte oamenii 

care intenționează să încheie un astfel de contract. Așa cum 

spuneam, trebuie verificat de asemenea dacă este proprietar, 

sau dacă are un drept de a tranzacționa (de exemplu ca 

mandatar, ca împuternicit al proprietarului real, pentru că nu 

trebuie să se prezinte neapărat proprietarul la notar pentru 

înstrăinarea valabilă a imobilului, poate fi și un împuternicit al 

lui). Dacă mandatarul și-a depășit limitele mandatului, poate fi 

o problemă, și ulterior poate veni proprietarul să spună că nu a 

fost de acord cu o anumită clauză trecută în contract, sau că nu 

i-a dat mandat pentru a face un anumit lucru trecut acolo. 

Apoi cauză de nulitate mai poate fi prețul neserios – există 

litigii pe această problemă când în contract se înscrie un preț 

care nu este real și care poate fi atacat, mai ales atunci când e 

vorba despre moștenitori, se poate invoca faptul că este o 

donație deghizată. Alt motiv de anulare a unui contract este 

atunci când se vinde bunul altuia, care la momentul vânzării 
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deja să fi fost înstrăinat cuiva (de obicei aceste situații sunt 

făcute cu intenție frauduloasă, același proprietar să vândă la 

mai mulți cumpărători) – sunt multiple alte motive ivite din 

practică și din creativitatea oamenilor privind încălcarea 

dispozițiilor legale.  

VH: Ca o concluzie de final, dacă ați mai dori să 

adăugați ceva cu privire la acest subiect, al contractului de 

vânzare-cumpărare? 

DS: Atunci când imobilul este înstrăinat cu altă destinație 

decât cea de locuit, după dispozițiile din legile speciale (mă 

refer aici la asociațiile de proprietari) se solicită și un acord 

al asociației și verificarea dacă imobilul nu are datorii față de 

aceasta. Aș mai atrage atenția că la vânzare e foarte 

important să avem acel certificat de sarcini (notarii în general 

nu încheie acte dacă nu au acest document de la OCPI) 

pentru că există imobile aflate în litigii și care sunt notate, iar 

cumpărătorul trebuie să își asume dacă îl cumpără și poate 

ulterior se anulează actul printr-o acțiune în instanță, sau se 

dispută chiar în instanță proprietatea imobilului respectiv 

(adică titlul de proprietar al vânzătorului). Dacă de exemplu 

sunt mai mulți coproprietari și a înstrăinat unul pentru că 

printr-un certificat de moștenitor a omis pe ceilalți și între ei 

se judecă pentru acest lucru, se consemnează la OCPI acest 

litigiu. De asemenea, dacă este ipotecat la bancă, din nou se 

consemnează – acest lucru e foarte important pentru că în 

zilele noastre există foarte multe imobile ipotecate – iar 

banca în calitate de impotecar de rangul I pote oricând dacă 
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nu îi sunt plătite datoriile să ia în proprietate imobilul și să-l 

vândă. Deci cumpărătorul trebuie să fie foarte atent și apoi să 

își asume dacă a trecut peste aceste aspecte.  

VH: Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru că ați 

acceptat invitația de noastră de a oferi aceste informații 

publicului interesat și sper că veți mai accepta în viitor.  

DS. Sigur, cu mare drag, atunci când e vorba de profesia 

mea vă ofer cu mare drag răspunsuri la întrebări de interes 

pentru oameni.   
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Sensul încercărilor vieţii este înnoirea; ele ciocănesc 

rugina de pe suflet. Încercările grele ce se abat asupra 

nostră ne descoperă pe noi înşine, cei uitaţi nouă. 

 

(Ernest Bernea) 
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Evoluția spirituală prin dansul energetic                             

dialoguri de suflet cu dna Victoria Buali, Director 

dezvoltare, consultant în management și coach în           

dansul energetic 

 
Omul nu reprezintă decât una din nenumăratele nervuri 

 formând evantaiul anatomic şi spiritual al Vieţii.  

(Theillard de Chardin) 

 

VH: În capitolul de față vă propun să discutăm despre 

evoluția spirituală prin dansul energetic, o temă foarte 

frumoasă, interesantă și actuală pentru care am invitat-o 

alături de noi pe Victoria Bulai, director dezvoltare, 

consultant în management și coach în dansul energetic. Bine 

ai venit! 

VB:  Bun găsit Veronica și salut pe toți cititorii noștri. 

Mulțumesc tare mult pentru invitație, mă simt onorată să fiu 

aici și să împartășesc din cunoașterea a ceea ce înseamnă 

dansul energetic. 

VH: Pentru că ai venit să ne dezvălui despre secretele 

vieții spirituale, despre impactul dansului energetic asupra 

sufletului, trupului și nu în ultimul rand al spiritului, te-aș 

întreba pentru început, ce înseamnă evoluția spirituală și la 

ce ne ajută în viața de zi cu zi? 

VB: Să știi că la un moment dat mi-am pus și eu această 

întrebare, mi-am pus acestă întrebare recent, acum câțiva 

ani; și pentru că nu găseam acestă întrebare logică în mine 

am căutat în diverse surse. Sursele mai mult m-au încurcat 
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în a găsi o explicație sau o definiție asupra ceea ce înseamnă 

evoluția spirituală, așa că o să spun din punctul meu de 

vedere ce înseamnă acest concept; cu certitudine fiecare are 

propria explicașie a ceea ce înseamnă evoluția spirituală 

pentru el.  

În primul rând această sintagmă se referă la acea 

înțelepciune pe care o dobândim o dată cu cunoașterea de 

sine, prin cunoașterea mediului în care trăim și a planurilor 

subtile. Iar toate acestea conculucreaza pentru binele 

noastru și a celor din jurul nostru. Aș spune că evoluția 

spirituală este mai de grabă înțelepciunea pe care o 

acumulăm în timp pentru că acestui termen i se dă de cele 

mai multe ori o conotașie ezoterică și pentru mulți dintre noi 

este dificil să înțelegem acest lucru. 

De aceea spun că este înțelepciunea care vine o dată cu 

cunoașterea de sine, o dată cu mediul în care trăim și 

activăm și cunoașterea planurilor subtile, pentru că o să 

vedeți că dansul energetic face referice la planurile subtile, 

invizibile, dar totodată și la cele existente. 

VH: Interesantă ideologie. După cum susține Curt Sach 

elimină granițele dintre trup și suflet. Ce este dansul 

energetic, cum a fost descoperit și care sunt bazele acestuia? 

VB: Dansul este acea fomă de manifestare a trupului, dacă 

ne raportăm la dansul de societate – și cu toții ne amintim 

acea plăcere pe care o avem la o petrecere care se lasă cu 

dans. Din acest punct de vedere dansul este o manifestare a 
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trupului în plan social. Dansul energetic pe de altă parte este 

dansul sufletului. Atenția noastră se îndreaptă mai degrabă 

către interior, către sufletul nostru, făcând abstracție de ceea 

ce se întâmplă în jurul nostru și prin dansul energetic noi ne 

conectăm la sursa de putere din Univers. 

Dansul energetic, în calitate de concept, nu este neapărat 

unul nou. Încă din timpuri străvechi s-a auzit despre dansul 

energetic și despre manifestările lui în diverse terapii și 

forme de antrenament. În schimb, dansul energetic în forma 

actuală a fost întemeiat de către autorul cărții, cu titlul 

Dansul Energetic, domnul Dan Prisecaru sau Ioan, cum se 

semnează pe cărțile dumnealui. 

VH: Care sunt planurile în care acționează dansul 

energetic la nivelul sufletului, spiritului și trupului și care 

sunt zonele de impact ale acestuia? 

VB: Ai amintit foarte bine, dansul energetic acționează 

în cele trei planuri sau mai bine zis în corpuri ale  noastre, 

pentru că avem și trup și suflet și spirit și dansul energetic 

impactează aceste corpuri ale noaste. De fapt, zonele de 

impact ale dansului energetic sunt atât în planurile subtile, 

cât și în planul material, adică mediul înconjurător, ceea ce 

vedem cu cei doi ochi ai noștri. 

VH: Care este utilitatea dansului energetic și care este 

managentul dansului energetic? La ce este util și ce 

beneficii are? 

VB: Cred că nu ne ajunge o emisiune să vorbim despre 
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utilitatea dansului energetic, de aceea o să mă rezum și o să 

încerc pe cât posibil să explic felul cum ne influențează el. 

În primul rând, dansul energetic este o formă de terapie și 

antrenament, neșablonistă, o formă de terapie și antrenament 

blândă, care asa cum spuneam acționează asupra celor trei 

corpuri ale noastre. Este o formă simplă, dar care necesită un 

anumit management pentru că tocmai din cauza sau datorită 

acestei simplități o parte din practicienii dansului energetic 

ignoră anumite aspecte, precum ar fi pregătirea pentru dansul 

energetic, încălzirea în dansul energetic, crearea spațiului 

sacru, retragerea simțurilor; și dacă ați observat poate prin 

diverse filmări sau poze, postate în media, pe facebook sau pe 

alte canale, dansatorii au ochii acoperiți. Faptul că ne acoperim 

ochii are scopul de a ne retrage simțurile și de a întoarce către 

sufletul nostru mai degraba decât către exterior. Pregătirea deci 

este esențială pentru că pe un corp bine încălzit se vehiculează 

energia altfel, astfel avem posibilitatea să accedem mult mai 

ușor la puterea universului, cea care vine de fapt să ne susțină, 

în toate scopurile noastre și în manifestarea intențiilor noastre. 

Ca să rezum, managementul dansului energetic se referă la 

pregătirea acestuia (și mai exact la încălzirea corpului, prin 

diverse metode de antrenament care de regulă, sunt 

recomandate să fie făcute timp de 12 minute), prin pregătirea 

spațiului sacru (care se rezumă la dimensiunea de 80-120 de 

cm), prin purificarea spațiului în care acționăm și ne 

manifestăm și bineînțeles, prin dansul propriu zis și prin 

mulțumirea și recunoștiința de la finalul dansului. 
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VH: Acest dans poate fi făcut de către oricine? Există 

instructori specializați pentru așa ceva? 

VB: O să rămâneți surprinși, dar până în momentul de 

față avem peste 600 de instructori în dansul energetic, în 

toată lumea, iar dansul energetic, așa cum spunem, fiind 

vorba despre o formă de antrenament și terapie blandă, 

simplă, neșablonistă, intuitivă, poate fi accesat de oricine. 

Practic cei care sunt interesați de acest tip de dans ar trebui 

să contacteze un instructor de dans energetic și să parcurgă 

cele cinci etape ale lui. Este vorba despre trei etape active: 

dansul de inițiere, dansul de aprofundare și dansul integrativ. 

Apoi se susține lucrarea de diplomă. De regulă, rugăm 

participanții să împărtășească cu noi experiența pe care au 

avut-o în practica dansului energetic și într-un final se 

obține diploma de instructor energetic și acea persoană fie 

poate să practice în mod individual, fie poate să transmită 

cunoașterea mai departe către semeni. 

VH: Cum se face această inițiere în dansul energetic și 

care sunt tipurile de dans? 

VB: Ioan a creat doisprezece tipuri de dans și acestea 

sunt împărțite în trei etape, adică dansul de inițiere care este 

la rândul lui compus din trei tipuri de dans: dansul liber 

(care acționează asupra spiritului), dansul cuantic (care 

acționează asupra sufletului) și dansul din poziția culcat 

(care acționează asupra trupului) – pentru că spuneam la un 

moment dat că dansul energetic are impact asupra celor trei 

corpuri ale noastre. 
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O a doua etapă a dansului eneregetic se referă la dansul de 

aprofundare, iar acesta presupune impactarea, energizarea 

celor șapte centri energetici ai noștri cu care suntem înzestrați 

– și aici aș vrea să amintesc de cele șapte tipuri de dans și 

cum impactează fiecare centru energetic în parte. 

Practic dansul de împământare, este dansul care acționează 

asupra centrului energetic numărul unu. Știm bine că centrul 

energetic numărul unu este responsabil de relația cu strămoșii 

noștri, cu predecesorii, dar totodată și cu lumea materială. 

Acționând asupra centrului energetic numărul unu, prin dansul 

de împământare ne dăm posibilitatea să accesăm acea sursă de 

bogăție care ne vine pe cale strămoșească, dar totodată să 

rămânem împământați și ancorați în ceea ce facem în lumea 

materială; pentru că noi suntem și oameni, ne hrănim cu 

alimente, mergem la serviciu, ne cumpărăm haine și așa mai 

departe, deci este foarte bine să avem o viată împlinitoare și 

din punct de vedere material. Iar dansul de împământare este 

responsabil cu activarea acestui centru energetic. 

Apoi urmează dansul relațiilor, este dansul care impactează 

centrul energetic numărul doi, așa cum este și numit, este 

dansul care acționează îmbunătățirea relațiilor cu oamenii din 

jurul nostru și cu mediul în care activăm: organizașiile, 

companiile în care lucrăm, dar, totodată, are impact asupra 

relațiilor de orice natură care se crează prin aceste stringuri 

(corzi, n.r) energetice și care ne afectează într-o manieră 

pozitivă sau negativă, în funcție de relațiile pe care le avem cu 

tot ceea ce ne înconjoară atât în plan fizic, cât și în plan subtil. 
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Dansul pendular sau dansul pendulului este dansul care 

acționează asupra centrului energetic numărul trei, centrul 

responsabil de misiunea noastră, aici este activată voința și 

este în directă legătură cu centrul energetic numarul șase, 

acolo unde se află intuiția. Noi avem o misiune de îndeplinit 

și totodată, această sarcină se îndeplinește printr-o componentă 

clară, asupra vieții materiale și subtile. 

Dansul globului de lumină, cel care acționează într-un 

mod benefic asupra sufletului nostru, de fapt asupra celei 

mai importante entități din corpul nostru. Dansul angelic 

sau dansul îngerilor, cum îl veți mai întâlni, este dansul 

energetic care acționează asupra centrului energetic numărul 

cinci, cel responsabil de comunicarea cu noi înșine și cu cei 

din jurul nostru.  

Dansul intențiilor, cel care acționează asupra intuiției 

noastre, asupra unui dintre cele mai frumoase daruri cu care 

ne-a înzestrat natura, dar care din păcate, din cauză că noi 

vedem realitatea doar cu cei doi ochi ai noștri și atenția 

noastră este captată de cei doi ochi, și nu cu cel de-al treilea 

ochi, care la mulți dintre noi este într-o stare latentă. Prin 

dansul de manifestare a intenției reușim să deblocăm acest 

centru energetic. Centrul energetic numărul șapte care este 

deci activat prin dansul copacului. Ce facem noi prin dansul 

copacului? Așa cum noi prin împământare ne conectăm la 

Mama Pământ, prin dansul copacului ne conectăm la lumea 

spirituală. Practic prin dansul copacului se produce acea 

conexiune cu Universul. 
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De ce am îmbrățișat eu dansul energetic, comaparativ cu 

alte forme de terapie și antrenament, (dansul energetic 

incurajează alte forme de antrenament și de terapii), am 

îmbrățișat dansul energetic pentru că, tocmai prin această 

formă de antrenament, reușim să echilibrăm toți cei șapte 

centri energetici. Ați observat poate în viața de zi cu zi 

oameni care sunt foarte bine ancorați în realitate, oameni 

care pun mare accent pe ce înseamnă lumea materială și nu 

este neapărat un lucru rău, în schimb, pentru că atenția 

noastră se îndreaptă către acest centru, se decentrează 

ceilalți centri energetici. Pe de altă parte, știți foarte bine 

cum fac asceții/ monahii, cum au centrul numarul șapte 

foarte bine dezvoltat ceea ce înseamnă că ei s-au eliberat de 

lumea materială. Dar cum spuneam mai devreme, noi 

suntem și profesioniști în ceea ce facem, suntem și părinți 

cu copii, ne hrănim, mergem la serviciu – deci este foarte 

bine să avem toți centrii energetici foarte bine centrați, 

echilibrați și să o ducem bine și din punct de vedere 

material, să avem relații bune, să știm și pentru ce am venit 

pe acest pământ, să cunoaștem dorința sufletului nostru și să 

facem lucrurile de la nivelul sufletului, pentru că așa 

devenim împliniți; să avem o comunicare bună cu cei din 

jurul nostru, să fim vizionari și totodată, să nu uităm că 

există o forță divină care ne guvernează. 

VH: Cum se face acest dans? Cu mâinile, prin mișcare? 

VB: Da, așa cum spuneam dansul energetic nu este un 

dans complicat, este un dans intiutiv. În primul rând, faptul 
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că avem ochii acoperiți, ne determină să facem abstracție de 

ceea ce se întămplă în jurul nostru. Toți practicienii dansului 

energetic au ochii acoperiți, practic fiecare lucrează cu 

sufletul și prin intermediul sufletului său. Instrument 

principal sunt palmele noastre. Se spune că palmele sunt 

pentru suflet așa cum urechile sunt pentru creier. Prin 

intermediul palmelor – pentru că aici se vehiculează 

energiile de cea mai mare intensitate – prin energia și 

intenția pe care ne-o punem în palme putem să ne conectăm 

la sursa de putere din Univers, cea care vine să susșină 

manifestarea intențiilor din viața noastră. De aceea vom 

reține că în dansul energetic vom avea ochii acoperiți, ne 

vom manifesta pe un spațiu sacru de 80-120 de cm, iar 

activitatea în dans se face cu palmele. Există si o modalitate 

de calibrare a palmelor, podul palmei se plasează pe cel de-

al treilea ochi, practic degetul mic e pe o tâmplă, degetul 

mare e pe cealaltă tâmplă. În funcție de dansul pe care îl 

facem vom mișca palmele într-un anume fel, imaginându-ne 

că între palme ținem un glob de lumină, de fapt în acest 

glob de lumină, se află intenția noastră, pentru că în dansul 

energetic lucrăm cu intenția și prin mișcarea palmelor noi 

trimitem intenția noastră în Univers. De aceea dansul 

energetic este un accelerator (îmi asum acest cuvânt), al 

planurilor noastre, al programelor noastre de viață. 

VH: Acest dans se face pe muzică? Dacă da, ce fel de 

muzică trebuie să ascultăm în timpul dansului energetic? 

VB: Da, absolut, muzica este un element important în 
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dansul energetic. Este important să ne alegem muzică de 

vibrație înaltă – și poate acum vă întrebați ce înseamnă 

muzica de înaltă vibrație. Renumitul psiholog și autor de 

cărți David Hopkins, a evaluat numeric tot ce se află în 

natură, tot ce se află în jurul nostru – de la oameni, la 

muzică, ș.a.m.d. – muzicii  i-a atribuit anumite niveluri mai 

exact, a împărțit muzica în șapte niveluri. În dansul 

energetic este indicat să lucrăm pe muzică care depășește 

nivelul cinci, de la nivelul cinci în sus.  

La nivelul cinci se află muzica clasică, muzica renumițiilor 

compozitori clasici, pe nivelul șase se află muzica 

religioasă, aici putem include și colidele, iar pe muzica 

nivelului șapte se află gongurile, clopotele și să știți că am 

remarcat în timp, atât eu, cât și oamenii care participă la 

dansul energetic, că nu rezonăm din prima cu acest tip de 

muzică. Tocmai pentru că cei mai mulți dintre noi avem un 

nivel de vibrație mult mai jos decât vibrația muzicii de pe 

nivelul șapte. Iar muzica este esențială în dansul energetic, 

pentru că știm foarte bine că muzica poate să ne înalțe, 

poate să ne coboare, poate să ne ridice nivelul de vibrație 

sau poate să ni-l coboare. Muzica de vibrație joasă poate să 

ne aduca tristețe, supărare, agresivitate, iar muzica de înaltă 

vibrație ne ajută să ne amplificăm programele de viață, să 

ne concetram atenția, pentru că acolo unde ne este atenția ne 

este și energia, deci să ne concetrăm energia către o viață 

mulțumitoare și către intențiile noastre cele mai frumoase.  

 



Veronica Hîncu  

 Punctul pe I: caleidoscop de învățături pentru trup, suflet și minte 

 

77 

 

VH: Și pentru că veni vorba despre o viață mulțumitoare, 

mâncarea are vreun rol important în viața noastră? 

VB: Eu nu cred că o să accentuez foarte mult pe partea de 

alimentație, dar așa cum suntem ceea ce respirăm, suntem 

ceea ce bem, ceea ce vorbim, ceea ce facem, bineînțeles că 

suntem și ceea ce mâncăm. Într-adevăr mâncarea ne susține 

și știm asta și din alte forme de antrenament sau de terapie. 

Când vrem să mergem să alergăm, de exemplu, nu putem să 

mâncăm o mâncare greoaie sau de un anumit tip. În schimb, 

dacă tot vorbim despre o terapie integrativă, tot autorul cărții 

”Dansul energetic și puterea cunoașterii”, a scris și cartea 

”Condimentarea creatoare”, care ne ajută să înțelegem ce 

înseamnă o alimentație benefică și care să contribuie la 

creativitatea noastră, pentru că noi suntem și creatori, prin 

ceea ce facem zi de zi, creatori de bine sau de rău. Prin 

intermediul acestei cărți putem accede la o cunoaștere la care 

autorul a ajuns prin ani de studii, de experiențe și de 

experimente pe propria persoană, în ceea ce privește o 

alimentație și totodată, o alimentație cu scop creativ. 

VH: Apropo de dl Ioan, dânsul spunea, din câte am citit, 

că lămâia are rol dezinfectant dacă este dată pe piele și apa 

poate deveni mult mai curată și mai pură dacă o 

binecuvântăm și o lăsăm la decantat. 

VB: Așa este! Un alt element de management din dansul 

energetic este purificarea extremităților, adică a palmelor și 

a tălpilor. Pentru că în dansul energetic, palmele vor fi zona 

noastră de contact cu planurile subtile, iar tălpile rămân 
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singurele elemente care ne țin ancorate în lumea materială. 

De aceea într-un corp bine încălzit și purificat, energiile se 

vehiculează altfel, adică avem posibilitatea de a accede mult 

mai ușor la sursele de putere din Univers, adică să ajungem 

mult mai ușor la manifestarea intențiilor noastre. Da, lămâia 

are rol purificator, de aceea înainte de a începe dansul, vom 

stoarce o lămâie, iar sucul acesteia îl vom aplica pe palme și 

tălpi; sau totodată, putem proceda și mai simplu, adică să 

tăiem o lămâie și cu o felie de lămâie să ne purificăm 

palmele și tălpile.  

Totodată apa este un element important în dansul 

energetic, iar despre puterea vindecătoare a apei nu am auzit 

de puține ori, aduc exemplul aghiazmei și nu numai. Ați 

auzit despre experimentele lui Emoto Masaru, prin iertarea 

apei, atunci când a avut loc o explozie la centrala atomică 

de la Fukushima, în 2012, dânsul a făcut un apel la întreaga 

populație a globului pentru a cere apei iertare că am 

impurificat-o și milioane de tone de apă s-au purificat, în 

mod miraculos, în scurt timp, când în mod normaal ar fi 

trebuit să dureze sute de ani pentru purificarea apei 

respective. Și pentru că noi suntem 70% lichide, atât timp 

cât milioane de tone de apă au putut fi vindecate, chimia 

acelei ape a putut fi schimbată prin rugăciune, imaginați-vă 

ce se întâmplă dacă aplicăm un simplu gând de 

recunoștiința asupra paharului cu apă pe care îl consumăm 

zi de zi. Practic chimia corpului nostru se schimbă în mod 

miraculos. Apropo de acest aspect, chiar la cursul antrerior 
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de dans energetic, m-a întrebat o cursantă dacă fac 

rugăciunea apei de fiecare dată când îmi pun un pahar cu 

apă. Așa cum îți spuneam și în pauză sunt o mare 

consumatoare de apă, apa este un element esențial în viața 

mea. Recunoasc, nu fac acest lucru de fiecare dată când 

beau apă, dar simplu fapt că sunt recunoscătoare apei că 

există și pentru că mă simt bine atunci când consum apă, 

aceest lucru contribuie la schimbarea chimiei apei 

respective și schimbarea chimiei organismului meu. Pentru 

că ce se întâmplă? Emoțiile sunt cele care produc reacții 

chimice și organismul nostru capătă o anumită chimie în 

interacțiunea cu mediul înconjurător. Iar prin binecuvântarea 

apei sau prin recunoștiința față de ea, putem să producem o 

schimbare benefică în corpul nostru. 

VH: Și acum să vorbim despre cunoașterea de sine în 

familie, în cuplu și nu numai. Ce ne poți spune despre acest 

aspect? 

VB: Cu siguranță tu ai citit cartea ”Puterea cunoașterii” 

și poate sunt interesați și cititorii noștri despre această carte 

și despre înțelepciunea pe care ne-o transmite autorul, prin 

intermediul acestei lucrări. Cunoașterea de sine și 

cunoașterea celor din jurul nostru ne influențiază viața, într-

un mod sau altul. De fapt relațiile sănătoase duc către o 

viață împlinitoare, relațiile mai puțin sănătoase însă nu... 

știm foarte bine când avem conflicte ce se întâmplă cu noi și 

cu chimia noastră, a corpului nostru atunci când avem relații 

mai puțin sănătoase. De fapt puterea cunoașterii înseamnă a 
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te ierta pe tine, a ierta oamenii din jurul nostru, a ierta 

relațiile care nu sunt tocmai benefice, iar acest lucru se 

poate face foarte simplu, nu trebuie neapărat să ne 

manifestăm în plan fizic, putem să facem acest lucru prin 

gând și decât să aruncăm cuvinte urâte, să ne certăm, poate 

cel mai bine ar fi să spunem în gând ”iartă-mă!” și poate 

știți foarte bine despre terapia ”hopono-pono”, care este 

foarte simplă, dar este extrem de profundă: ”Te iert! 

Mulțumesc! Te iubesc!”. 

VH: Foarte frumos ceea ce ne-ai spus și, în încheiere, te-

a ajutat sau influențat dansul energetic în viața ta? Am 

intrat puțin în zona intimă. 

VB: Am cunoscut dansul energetic acum un an și 

jumătate. De fapt acest concept de dans energetic este relativ 

nou, în mediul nostru, este proaspăt și mă bucur că deja 

există atât de mulți practicanți. 

Prin natura job-ului și a activitățiilor pe care le desfășor, 

am nevoie de inspirație, de energie și de timp. Iar prin 

dansul energetic, îmi place să cred că am mai multă 

inspirație, ca să creez ceea ce fac și ceea ce să transmit mai 

departe, că inspir pe cei din jurul meu; totodată energia pe 

care o am, pe care o transmit celor cu care interacționez și 

contribui, de ce nu, la crearea unei lumi mai bune, a unei 

vieți mai bune. Și totodată, am nevoie de timp, fiind vorba 

despre activități care implică timp și relaționare oamenii, 

uneori ai senzația că timpul nu este îndeajuns, însă prin 

dansul energetic, prin faptul că îmi acord timp zilnic, de un 
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an jumate, cele minim 33 de minute în care practic dansul 

energetic, deci câștig timp. Practic, mi se pun în ordine 

gândurile, emoțiile, devin mai vizionară în ceea ce trebuie 

să fac și pe traseu se produc acele sincronicități care mă 

ajută să-mi îndeplinesc obiectivele propuse.  

VH: Așa este! Ce ai dori să ne mai împărtășești în 

încheiere? 

VB: În încheiere aș dori să invit cititorii să practice 

dansul energetic, atât în mediul oonline, pentru că pandemia 

ne-a învățat și acest lucru, dar totodată, să veniți la dans, la 

centrele de dans energetic, de exemplu în Iași se țin trei 

ședințe pe săptămână, mai multe informații puteți găsi și pe 

pagina mea de facebook, pe ”Centrul de dans Victoria” 

(https://www.facebook.com/Centrul-de-Dans-Energetic-Victoria-

101237968316026), pe https://www.facebook.com/bulai.victoria, 

unde găsiți programele de dans energetic care se desfășoară 

în Iași. 

https://www.facebook.com/Centrul-de-Dans-Energetic-Victoria-101237968316026
https://www.facebook.com/Centrul-de-Dans-Energetic-Victoria-101237968316026
https://www.facebook.com/bulai.victoria
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Ştiinţa şi arta guvernării, într-un cuvânt politica, a fost în 

toate timprurile delicată şi subtilă, ea presupune dibăcie, 

inteligenţă şi competenţă, dimpreună cu largi cunoştinţe 

în diferite domenii, începând cu istoria şi geografia. Ea 

mai presupune un simţ al oportunităţii şi al măsurii, 

luciditate, eleganţă şi stil.  

 

(Paul Dimitriu) 
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Un destin în slujba cetății:                                               

despre arta de a sluji comunitatea cu dl Prof. Răzvan 

Bogdan Abalași, Prim Vicepreședinte Pro-România 
 

 
Acţionează întotdeauna astfel încât să foloseşti umanitatea atât în 

persoana ta cât şi în persoana oricui altuia, totdeauna  

în acelaşi timp ca scop şi niciodată ca mijloc. 

(Emanuel Kant) 

 

VH: Pentru finalul întâlnirii noastre din prezentul volum, 

vă invit să discutăm despre Viața de politician, cu domnul 

profesor Răzvan Bogdan Abălași, consilier în cadrul 

Ministerului Sănătății și Prim-Vicepreședinte PRO România. 

 Bună ziua, domnule Abălași! Vă multumesc că ați 

acceptat invitația noastră și că sunteți dispus să ne 

dezvăluiți din experiența dumneavoastră, atât din domeniul 

politic, precum și din domeniul administrativ, în care 

dumneavoastră ați activat de-a lungul anilor. 

RBA: Bun găsit tuturor și multumesc pentru invitație, 

sunt bucuros să fiu prezent astăzi alături de dvs, distinsă 

doamnă. Într-adevăr am o experiență, spun chiar dacă sunt 

la vârsta de 45 de ani, am trecut prin multe momente, atât 

din poziția administrativă, cât și nu numai. În viață mi-a fost 

rezervat să iau contact cu foarte multe domenii. De la 

business, la mediul de stat, în politică și multe, multe altele.  

VH: Chiar dacă lumea vă cunoaște, ce ne puteți spune 

despre dvs, despre omul și politicianul Răzvan Bogdan 

Abălași? 
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RBA: M-am născut în Iași, sunt ieșean get-beget, am 45 

de ani, am copilărit în Iasi, am învățat în Iași, prima 

dragoste tot în Iași am avut-o, familia mi-am întemeiat-o în 

Iași, am doi copii, băieți, cu care mă mândresc și am 

terminat Universitatea Alexandru Ioan Cuza, sunt dublu 

licențiat în istorie și geografie. Am intrat în politică de la o 

vârstă fragedă, în Frontul Salvării Naționale, din octombrie 

1992, la vârsta de 16 ani, în organizația elevilor, a acestui 

partid și pot spune că am urcat pas cu pas, am urcat și am 

evoluat într-un fel normal, până în anul 2002, când am fost 

președintele tineretului social democrat, al organizației 

județene de tineret al Partidului Social Democrat și am 

plecat împreună cu Victor Ponta, la momentul respectiv, în 

contrucția tineretului social democrat, cu care mă mândresc 

și acum. Foarte mulți tineri din acea perioadă au influențat 

destinul țării în anul 2012-2013, iar în perioada 2002 până 

în 2007, am avut și o firmă. Am început cu doi salariați. 

Eram doi asociați și am ajuns la sute de angajați apoi.  

După aceea vremurile au fost mai tulburi, știți prea bine, 

a fost o perioada de criză în care a trebuit să renunț la 

business și m-am întors la profesia de bază, acea de 

profesor. Am predat la școala din Vlădeni, după aceea la 

școala din Popricani, până când am ajuns subprefect al 

județului Iași, numit prin hotărâre guvernamentală în cadrul 

guvernului Ponta. Am o experiență de viață și administrativă 

vastă, mai ales în perioada când am fost subprefect, pot 

spune că am acumulat un bagaj de cunoștiințe care cu 
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siguranță îmi va fi de mare ajutor și în cariera pe care de 

acum încolo o voi avea. 

VH: Și apropo de acest aspect, sunteți un politician 

tânăr, dar care la 45 de ani, ați parcurs 8 guverne și vreo 5 

prefecți. Cum faceți să țineți pasul? 

RBA: În acea perioadă prefectul și subprefectul judetului 

erau doi mari funcționari publici, ceea ce acum nu mai sunt, 

sunt demnitari ai statului. Eu consider că legislația de 

atunci, privind prefectul, era extreme de bună, dar 

modificarea ei de acum este o mare greșeală. Prefectul 

trebuie să fie echidistant pe scena politică și trebuie să fie 

acel garant al respectării legii, al ordinii publice și să trateze 

pe toți actorii politici sau administrativi în mod egal. În 

momentul în care prefectul este numit de către guvern și 

este persoană politică, eu cred că nu poate să fie împarțial 

de scena politică. Și aici dau un exemplu: unul din atributele 

pe care le are prefectul este acela de a aviza actele 

administrative ale autorităților. În momentul în care un 

primar este de o altă coloratură politică decât prefectul – de 

exemplu, prefectul este liberal, primarul social democrat – 

cred că poate influența în mod negative: și anume, prefectul 

poate să suspende acel act administrativ pe care primarul 

sau consiliul local l-au luat pe un anumit proiect al 

localității, poate să îl suspende în instanță etc. Consider, 

adică sunt sigur, că sunt și prefecți de bună calitate cum este 

cel de la Iași, Marian Grigoraș, cu care am lucrat. Cum ați 

spus că am lucrat cu cinci prefecti, da, într-adevăr, am lucrat 
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cu Marian Bozian, cu Romeo Olteanu, cu Dan Cârlan, 

Marian Șerbescu și Marian Grigoraș. Marian Grigoraș este 

un om echilibrat, sper (și aici nu vreau să mă înșel) că să 

păstreze aceeași poziție pe care a avut-o de-a lungul 

timpului, atât timp cât a fost funcționar public, să își 

păstreze acea echidistanță pe scena politică. 

VH: Știind că între anii 2012-2017 ați fost subprefect al 

județului Iași, vă rog să ne spuneți care este rolul acestuia? 

RBA: Rolul subprefectului și al prefectului este de a fi 

garantul respectării legii, a hotărârilor de guvern, a constituției, 

a legilor țării și, principalul, de a coordona toate instituțiile 

deconcentrate la nivelul județului în lipsa prim ministrului 

sau al ministrului de resort prefectul este cel care 

coordoneaza activitatea lor. De exemplu, la un moment dat, 

pe timpul meu erau 54 de instituții deconcentrate care 

aveam subordonare guvernamentă. Prefectul pe de altă parte 

încearcă să mențină pacea socială. Am avut de-a lungul 

timpului și perioade mai deficile, în care au fost anumite 

mișcări sociale. Aici pot să aduc aminte că în perioada 

guvernului Cioloș, au fost anumite mișcări (și înainte de 

Cioloș - dacă mai țineți minte „Colectivul”), au fost anumite 

mișcări sociale pe care le-am menținut. Deci una dintre 

atribuții este de a menține echilibrul și pacea socială prin 

dialog. 

Ca să vă dau un alt exemplu: Salariații de la Fortus nu își 

mai primiseră salariile de foarte mult timp și am încercat 

prin diplomație, prin dialog, atât cu sindicaliștii, cât și cu 
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guvernul, cu Ministerul Economiei (la momentul respectiv 

era ministru al economiei dl. Tudose), am încercat să putem 

să le rezolvăm parțial problemele de natură financiară și în 

felul acesta ne-am făcut treaba; atât timp cât în stradă nu 

sunt oameni nemultumiți, înseamna că și prefectul are 

gramul lui de contribuție în această situație. Vreau să vă 

spun că pe lângă stradă, eterna problemă pe care atât 

prefectul, cât și subprefectul o au mereu, este Comisia de 

Fond Funciar – acolo sunt foarte mari problem; am încercat 

pe parcursul mandatului de aproape 6 ani de zile, să rezolv 

cât mai multe probleme din fondul funciar. Am reușit cu 

unele; s-a ajuns să fie mai puține probleme, dar cred că au 

fost cele mai dificile de rezolvat din punctul acesta de 

vedere. Prefectul este cel care conduce Colegiul Prefectural 

și în momentul în care în cadrul Colegiilor se dezbat 

anumite teme în care vin în fața prefectului șefii instituțiilor 

deconcetrate, el le dă raportul; și am încercat de a găsi 

anumite soluții la problemele cu care se confruntă. Pe lângă 

Colegiul Prefectural, există Comisia Socială în care se 

poartă un dialog efectiv cu partenerii sociali, cu sindicatele, 

cu patrotatele și sunt multe, multe alte probleme de zi cu zi, 

cu care ne confruntăm în activitate: de la petiții, la audiențe 

de tot felul, de la probleme cu poliția, cu primăria… Este o 

activitate vastă, în care intri în contact cu toată drama de 

probleme sociale pe care le au oamenii din județ. 

VH: Vă rog să îmi spuneți dacă este mai ușor să fii înalt 

funcționar public sau om politic? 
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RBA: Sunt două poziții total diferite. Să spui că este mult 

mai ușor să fii omul politic nu e chiar realist; în momentul 

în care ai responsabilitatea unui grup, a unui partid, pe care 

trebuie să îl reprezinți în așa fel încât cetățenii să te 

perceapă și să aibă încredere în politica pe care o duci, nu 

este ușor, este destul de dificil. Acum legile care tocmai au 

trecut, atât locale, cât și alegerile generale, chiar cu 

experiența pe care am avut-o eu și colegii de partid, nu am 

reușit să captăm voturile ieșenilor într-atât de mult încât să 

putem accede în Consiliul Local, Consiliul Județean sau în 

Parlament. Aici este o problemă, chiar mă așteptam, eu 

personal, cât și colegii mei, să putem intra în Consiliul 

Județean. Am canditat la Consiliul Județean și îmi mai 

trebuiau 139 de voturi, (4.95, am avut și ne trebuia 5. Cel 

mai greu este, se pare în politică precum și la școală, să iei 

nota 5). Nu am reușit să trecem pragul electoral. E dificil și 

ca politician, dar în același timp și responsabilitatea pe care 

o ai ca înalt fucționar public este foarte mare. Deciziile pe 

care le iei știi că vor influența viața sau viețile unor oameni. 

Nu este ușor, nu poți să faci diferența între una și alta, să 

spui care este mai grea sau mai ușoară, aici depinde cum o 

faci: dacă o faci cu drag, dacă o faci cu inima deschisă, dacă 

o faci din plăcere asta contează; pentru că dealtfel în ambele 

poziții ai atât satisfacții, cât și insatisfacții. 

VH: Ca politician ce v-a făcut să alegeți PRO România 

și ce credeți că s-a greșit în campania electorală? 

RBA: În primul rând, ascensiunea mea politică a fost o 
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dată cu grupul de tineri din cadrul Partidului Social 

Democrat. V-am spus despre relația pe care o am, din anul 

2002, cu fostul premier Victor Ponta, actualmente președinte 

al PRO România. M-am identificat cu politica pe care partidul 

PRO România o duce atât la nivel național, cât și la nivel 

local. Aici am regăsit foarte mulți tineri, am regăsit foarte 

mulți colegi în această construcție și foarte mulți oameni 

care aveau și o expertiză profesională. Sunt foarte mulți 

tineri în Pro România atât la nivel național, cât și la nivel 

local, care își doresc să se implice în politică și în viața 

comunității, atât la nivel local cât și la nivel central. 

De ce am pierdut alegerile? Cred că nu am reușit să 

convingem de ajuns electoratul, de fapt nu am intrat în 

Parlament, nu am intrat în Consiliul Județean, dar pot să 

spun că PRO România ca și o diferență între momentul de 

început al anului 2016-2017 și anul 2020, am câștigat peste 

35 de localități ca reprezentare politică, avem o echipă de 

aproape 50 de consilieri, care în comunitățile pe care le 

reprezintă, își fac treaba, sunt oameni de calitate, oameni 

tineri și eu cred că proiectul acesta va continua. În 

momentul de față, cetățenii pot să facă, sau dacă mai trece 

un jumătate de an, vor face diferența între ceea ce noi am 

propus și din păcate nu ne-au votat oamenii, ceea ce am 

făcut noi în perioada guvernului Victor Ponta (2012-2015) 

și ceea ce se întâmplă în momentul de față pe scena politică 

și care nu este tocmai ok; vedeți si dvs, sunt anumite 

disensiuni între partidele aflate la guvernare; încă nici bine 
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nu s-a pus cerneala pe decretul prezidențial, semnat de dl. 

Președinte Klaus Iohannis pentru acei miniștrii și conflictele 

au izbucnit. Ceea ce nu este benefic pentru noi, pentru 

cetățenii României și cred că la un moment dat acest grup 

de tineri, foști tineri, aflați în Pro România, oamenii care 

vor veni din spate se vor implica și vor câștiga voturile 

cetățenilor, în anul 2024 sau când va fi nevoie; dacă 

guvernarea merge ca acum posibil mult mai rapid să se 

întâmple; trăim într-o democrație și anticipatele pot fi o 

soluție în momentul în care nu mai poți să faci o majoritate 

parlamentară. Vreau să vă spun că am suferit cu toții în luna 

septembrie și în luna decembrie, când la alegerile generale 

am pierdut, dar viața merge înainte cu bune și cu rele. Am 

trăit și am anumite decepții, am trăit și am clipe de bucurie, 

acum am evoluat cu toții, toată echipa PRO România; și am 

luat legătura cu toți membrii de partid: marea majoritate 

merg înainte cu acest proiect și cu siguranță cât de curând 

veți auzi de PRO România ca un partid care va conta pe 

scena politică ieșeană și pe scena politică românească. 

VH: Din punctul dumneavoastră de vedere cum ați 

reorganiza stategia politică? 

RBA: Eu cred că ar trebui puțin lucrat la comunicare, la 

comunicarea dintre membrii din partid, dintre liderii politici 

și electorat. Poate nu am fost bine înțeleși cu ce ne-am 

propus pentru comunitate. Poate am și greșit în momentul în 

care anumiți colegi înainte de alegeri ne-au părăsit, atât la 

nivel național, cât și la nivel local. Poate trebuia să dăm 
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dovada de flexibilitate mai multă în această abordare; când 

sunt colegi care chiar dacă au intat mai de curând în politică 

sunt nerabdători pentru a accede pe o anumită poziție. În 

politică, o mare calitate a omului politic este răbdarea. Să 

poți să înmagazinezi cât mai multe cunoștiințe. Lucrezi cu 

omul, și trebuie să știi cum să lucrezi cu el; poziția politică 

se transformă într-o poziție adiminstrativă și poate răbdarea 

este una dintre principalele calități pe care trebuie să le aibă 

un om politic. Poate aici, revenind la întrebarea dvs. ”Ce ar 

trebuie să facem, cum ar trebui să ne reorganizăm?”, în 

primul și primul rând, acolo unde nu avem de exemplu 

județul Iași, unde nu avem nuclee de membri PRO 

România, să reușim să identificăm acei lideri după 

standardul pe care noi îl avem, adică oameni care să fie 

onești, să nu aibă probleme legale, să aibă proiecte pentru 

comunitate, să știe să le susțină în fața electoratului, în asa 

fel încât să capete voturile acestora.  

Cred că principalul nostru obiectiv, acum pentru anul 

acesta și anul viitor, este de a reuși să avem în fiecare 

comunitate câte un nucleu de partid. În felul acesta cred că 

în anul 2024, alegerile locale, ne vor prinde mult mai bine 

pregătiți. Proiectul politic Pro România a început în 2016-

2017, a fost o perioadă scurtă de timp; e foarte greu în 

momentul de față să poți să construiești un partid în doi ani 

de zile. Este foarte greu să construiești un partid și o 

construcție politică trebuie să aibă ca temelie baza partidului 

trebuie să fie o baza solidă de oameni așezați, oameni care 
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știu să transmită mesajul, oameni care vor binele 

comunității; de aceea cred că anii aceștia vor fi benefici 

pentru noi, pentru PRO România, chiar dacă stăm în afara 

jocului politic din Consiliul Local, Municipal, în afara 

Consiliului Județean și a Parlamentului vom ști în așa fel 

încât să ne putem consolida. Se spune că în opoziție un 

partid se consolidează, chiar și pentru cei ca noi care nu am 

fost la guvernare; în momentul în care ești în opoziție este 

cea mai frumoasă perioadă a vieții de partid, în momentul în 

care vin spre tine oameni fără interese, adică nu vin să se 

angajeze, să se angajeze la Ape sau nu știu unde, vin într-

adevăr cu o anumită credință, cu anumite valori pe care ar 

vrea să și le expună în interiorul partidului, anumite 

proiecte. De aceea cred că această perioadă va fi una de 

consolidare și de creșterea a Pro România, ca a unui partid 

de centru-stânga, un partid modern. 

VH: Iar acum să vorbim depre cât de important este 

pentru dvs susținerea familiei. 

RBA: Este cel mai important aspect. Înțelegerea din 

partea familiei este esențială în momentul în care ocupi o 

poziție administrativă sau o poziție politică; nu că lași 

familia pe locul doi, dar nu mai poți să ai contactul pe care 

îl aveai înainte, nu mai ai timp liber, atât sâmbăta cât și 

duminica precum și în afara orelor de serviciu efective, după 

amiază, până seara, ai diverse legături, diverse contacte cu 

diverși oameni si aici este foarte important să ai familia 

lângă tine să te înteleagă; în ce mă privește am o soție foarte 
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întelegătoare și copiii la fel din acest punct de vedere; deci e 

foarte importanta susținerea familiei. 

VH: Ce i-ați sfătui pe tinerii acestei generații, să intre sau 

nu în politică? 

RBA: I-aș sfătui ca cei care au calități și care își doresc o 

schimbare a societății și a gândirii în România și vor să se 

implice în politică, trebuie să se gândească foarte bine, cum 

ați spus și dvs., sunt anumite sacrificii pe care le faci. Trebuie 

să ai familia alături, oamenii apropiați trebuie să înțeleagă și 

să îți fie alături. Eu zic că nici pentru cei care au calități nu e 

ușor să fii politician, a fi politician este o profesie și nu este 

ușor a convinge și a lucra cu oamenii în așa fel încât să le 

obții încrederea și să te voteze; e foarte greu de obținut 

încrederea oamenilor, pentru un politician. În același timp e 

foarte ușor ca ceea ce ai clădit ani de zile, să pierzi, sa pierzi 

încrederea într-o zi, printr-o declarație. În momentul în care 

ai pierdut încrederea e greu să o mai recâștigi înapoi și aici 

sunt „n” exemple, atât de pe scena politică românească, cât și 

de pe scena politică internațională; oameni care au captat 

electoratul, au captat voturile și după aceea s-au împraștiat. 

Apoi le-aș spune tinerilor în primul și primul rând să își facă 

o carieră profesională, este foarte important să reprezinte 

ceva profesia lor, să termine studiile, să intre în pâine să 

spunem, să activeze și după aceea abia să vină și către zona 

politică, pentru că vedeti și dvs, toate mecanismele sociale, 

plecând de la cele tehnice, economice, depind de 

mecanismuul politic; mecanismul politic declanșează totul. 
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Dacă există voință politică se pot realiza lucruri, dacă nu 

există voință politică nu se pot realiza, deci e foarte important 

ca tinerii să își facă o profesie, e foarte important să se așeze 

într-un anumit loc și apoi cu expertiza, cu experința pe care o 

au și cu dinamismul pe care un tânăr îl posedă, să poată să 

vină și să îl pună în slujba cetățenilor ca și politician. 

VH: V-ați adaptat la viața de pandemie, cu aceste 

restricții? 

RBA: M-am adaptat ca tot românul, nu am avut ce face. 

Eu sunt o fire mai libertină. Fiind politician socializez cu 

foarte multă lume și vă dați seama că m-am acomodat mai 

greu, dar am reușit să o fac mai ales că am avut două 

campanii electorale în care a trebuit să intrăm în contact 

direct cu oamenii; poate și acesta este un motiv al eșecului 

proiectului PRO România în anul 2020, nu am avut 

posibilitatea. așa cum am fi vrut noi, să intrăm în contact cu 

cetățenii, cu românii, cu ieșenii. M-am adaptat, mai mult 

online, cum e acum și sper să revenim cât mai rapid la viața 

pe care am trăit-o înainte de pandemie. Vă dați seama că 

aici toți cetățenii sunt în momentul de față influiențați de 

această pandemie.  

VH: Sperăm să vină și vremuri mai bune. 

RBA: Sperăm, sperăm… 

VH: Ce vă doriți pentru acest oraș, în care ne creștem 

copii, atât eu, cât și dvs.? 
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RBA: Vreau ca orașul Iași să redevină acea capitală a 

Moldovei nu numai la nivel declarativ, ci într-adevăr o 

capitală economic și o capitală culturală. Vreau ca Iașiul să 

fie un oraș european, vreau ca prin ceea ce reprezintă și a 

reprezentat de-a lungul istoriei, să redevină acel pol de 

bunăstare în Moldova, de la Iași să poată să plece toate 

mințile luminate ale Moldovei, oameni care au proiecte 

pentru țară, pentru Moldova. Vreau ca Iașiul să fie acel pol 

de creștere în regiunea aceasta. Bineînțeles, aici sunt multe 

proiecte care au fost anunțate de-a lungul timpului, mai ales 

în timpul campaniei electorale și indiferent că vedeau din 

partea celor din stânga sau din drepta, toți politicienii susțin 

autostrada, toți politicienii susțin marile proiecte ale Iașiului 

și ale regiunii, dar vreau ca într-adevăr ca Iașiul să fie acel 

pol de dezvoltare a regiunii și să putem spune că ne putem 

crește copii într-un oraș europen, în care șansele de a accede 

la anumite poziții să fie egale pentru toți. 
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