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„E cel mai bun” nu este așa cum ați putea crede, o persoană. O singură persoană. 
Sau un clasament. Este fiecare dintre românii pe care îi veți descoperi în această 

suită de povești de viață și carieră de succes.

Niciodată nu știi exact cum te văd cei din jurul tău, cât de fidelă și corectă este 
reflexia ta în ochii lor. Poate suntem mult mai buni decât se spune, decât se 

știe despre noi. Trăim într-o lume a prejudecăților și avem nevoie să ne afirmăm 
răspicat calitățile, prin fapte. Dar și cuvintele sunt necesare, pentru înlăturarea 

falselor etichete create de-a lungul timpului, pentru stabilirea unei aprecieri 
obiective. 

Oamenii care au ales o viață nouă la capătul continentului, unde au luat-o de 
la zero și care au reușit prin hărnicie, inteligență, seriozitate, perseverență, 
determinare, curaj...să se impună fiecare în domeniul său de activitate și să 

trăiască frumos, nu pot fi decât niște învingători.

Pe care sunt mândră că i-am cunoscut și că le spun povestea, mai departe.

Ioana Brușten



Echipa proiectului ”E cel mai bun”

IOANA BRUȘTEN 
Sunt jurnalist, realizator de emisiuni radio și scriitor.
Așadar, curioasă, atentă la detalii și îndrăgostită de povești; sunt empatică și am sindromul 
„jumătății pline a paharului”- văd, fără eforturi, partea bună a lucrurilor, întotdeauna. Cred 
în inteligență, solidaritate, umanitate. Cred în vorba românească atât de înțeleaptă: „Fă 
rai din ce ai!”
La radio, am avut șansa fantastică să cunosc o mulțime de oameni fabuloși, să vorbesc 
cu ei, să pătrund în lumi în care n-aș fi ajuns, altfel. Ca scriitor, am șansa extraordinară să 

creez legături cu mintea, memoria și sufletul celor care citesc ce scriu. Știu că sunt mai mult decât norocoasă, 
sunt chiar privilegiată!
Scoția a fost o experiență incredibilă: peisaje, atmosferă, oameni. A fost un cadou pe care mi l-a oferit viața, un 
cadou atât de frumos, încât trebuie să povestesc mai departe, și altora, despre ceea ce am descoperit!

BEATRICE-ADRIANA VASILE
Îmi place școala, mai exact mediul academic; nu cred că o voi părăsi niciodată, pentru 
că, indiferent ce aș face, scriu mereu lucrări și colaborez la proiecte remarcabile alături 
de oameni extraordinari, chiar dacă slujba mea reală este în lumea universității.
Dragostea mea pentru cărți este aproape la fel de mare ca și dragostea pentru familia 
mea, dar cărțile au fost prima mea dragoste!
Am avut câteva alegeri interesante de-a lungul vieții mele profesionale. Totuși, indiferent 
de ceea ce fac, ajung întotdeauna în locuri de muncă care necesită mai mult studiu, 

documentare și cărți din care să învăț și să scriu. Cărțile sunt comoara mea, iar librăriile sunt locurile mele 
fericite. Prietenii mei și cei mai apropiați sunt probabil ușurați și recunoscători, deoarece e simplu să-mi facă un 
cadou de ziua mea: cărțile sunt cadouri convenabile și fabuloase!
Îmi place să ajut oamenii și cred că ar trebui să ne ajutăm unii pe alții, dacă putem. Mi-aș dori să existe o 
secțiune „ajută-i pe ceilalți” în librării alături de cea „ajută-te pe tine însuți”, pentru că toți ar trebui să trăim prin 
generozitate, recunoștință și iubire unii față de alții.

FLAVIA VOINEA 
Sunt jurnalist, trainer, speaker și manager.
De când mă știu, am iubit limba română și logica. Poate de aceea nu sunt liniștită decât 
atunci când toate virgulele și celelalte semne de punctuație sunt la locul lor.
De câte ori traduc, am o singură preocupare (sau temere?): să nu simtă cititorii ce cred 
eu sau ce mi-ar plăcea mie să citesc. 
Iubesc radioul și transformările lui, susțin oamenii talentați, inteligenți și zâmbitori, sunt 
om de echipă și...v-am spus? Nu suport virgulele care nu stau la locul lor!

RUXANDRA BRUȘTEN
Am 22 de ani și pot spune despre mine că sunt un om plin de surprize.
Am absolvit Facultatea de Administrație și Afaceri în anul 2021, iar în prezent sunt 
studentă la Facultatea de Medicină Veterinară, anul 3.
Acest proiect a fost ca o gură de aer proaspăt cu care mă delectam când stresul și 
programul încărcat nu îmi permitea să fac extrem de multe lucruri. De ce? Pentru că 
marketingul și partea creativă a domeniului foto-video au un loc special in inima mea, 
chiar dacă domeniul în care activez în acest moment este la polul opus.

RABONIA-IOANA AVRAM 
Îmi place să spun despre mine că sunt un proiect în plină dezvoltare… un proiect de-al 
meu cu mine.
Am absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, iar în prezent lucrez pentru Berlin-
Chemie Menarini. Sunt pasionată de tot ce înseamna artă, mă fascinează călătoriile și 
încerc zi de zi să descopăr frumosul din lucrurile pe care le fac și din oamenii cu care 
interacționez. Îmi doresc și sper să las lumea un pic mai bună decât am găsit-o!



IONUȚ-RĂZVAN BRUȘTEN
Sunt licențiat în Internet Computing, cu un master în Business &amp; Management 
și acum mă bucur de o carieră interesantă în recrutare în tehnologie! De asemenea, 
am lucrat ca și coordonator de program pentru proiecte finanțate de Innovate UK și ca 
student ambasador pentru Universitatea din Liverpool și Universitatea din Southampton.
În timpul liber îmi extind colecția de cămăși – e nevoie de cercetare serioasă aici! Îmi 
place, de asemenea, fotografia pe film și cafeaua bună. Fotografiile îmi amintesc de 
locurile în care am călătorit, de cafenelele în care mă opream în pauzele mele pe traseu.

COSMIN BOROIU
Un lucru pe care îl știu cu siguranță despre mine, este că sunt un om de echipă.
În mod obișnuit, pentru mine programul unei zile de lucru presupune realizarea de 
filmulețe și videoclipuri, fotografii, editarea video- sunt creator de conținut pentru diferite 
platforme.
Nu pot spune „Nu” niciunei provocări, de aceea am fost atât de dornic să fac parte din 
acest proiect!

ANDREI CREȚOIU
Sunt inginer, mă fascinează tehnologia și ceea ce poate aduce ea în viața noastră. De 
aceea sunt înconjurat mereu de tot felul de device-uri; citesc și descopăr mereu altele 
noi, pe care le integrez în munca mea de zi cu zi. Am o mulțime de idei și de proiecte. Îmi 
place să încerc ce nu s-a mai făcut , să învăț, să-i învăț și pe cei din jurul meu.

EMA PRUTEANU
Sunt un pasionat fotograf, fac fotografii de tip portret, de calatorie, de personal brand. 
Ajut femeile de afaceri să se evidențieze din mulțime, să devină mai vizibile și să își 
extindă afacerea. Îmi place mult și să călătoresc, să gasesc și să surprind frumusețea 
lumii, prin lentila aparatului meu.
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CRISTINA SOARE

Viața sub semnul iubirii și al echilibrului
Are un nume predestinat, căci este o persoană solară; deschisă, 
caldă și însoțită de zâmbet. A plecat din țară să experimenteze 
viața sub alte zări și acum învață studenții Universității Edinburgh 
despre sănătatea publică veterinară. Scoția este pentru ea casa 
departe de casă și iubește atmosfera, organizarea, natura și 
oamenii acestei țări.

A - Cristina, ești medic veterinar, ai absolvit cursurile Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din București, iar acum ești cadru didactic la Universitatea din Edinburgh. Cum se face că 
ai ajuns în Scoția?

CS - În 2010 am părăsit Bucureștiul în căutarea, nu știu, a altceva; ceva nou, am vrut o schimbare, am venit 
temporar în Marea Britanie în căutarea acestui „ceva nou” cu gândul că mă voi întoarce în țară în șase luni, 
poate un an. Dar lucrurile s-au legat de așa natură, am evoluat profesional și după 11 ani sunt tot aici și îmi 
place foarte mult!

„Mi-a plăcut foarte mult Scoția… oamenii mi s-au părut foarte calzi; au un stil mai 
apropiat de stilul nostru de-a fi: mult mai familiari, primitori. Mă simt ca acasă, 

departe de casă!”

A - Ai spus Marea Britanie; foarte mulți dintre românii stabiliți aici, au trecut prin Anglia, înainte de a 
ajunge în Scoția. Și pentru tine a fost la fel?

CS - Într-adevăr, prima dată am ajuns într-un sătuc de lângă York, m-a angajat o companie privată și am 
lucrat ca veterinar oficial, în controlul alimentelor, pentru vreo doi ani. După aceea, am venit la Glasgow și am 
făcut un curs mai avansat, dar s-au schimbat niște lucruri în companie și a trebuit să plec. Mi-a plăcut foarte 
mult Scoția, am călătorit, atunci când am fost la curs, am cunoscut câțiva oameni și mi-a plăcut foarte mult 
atmosfera. Oamenii mi s-au părut foarte calzi; au un stil mai apropiat de stilul nostru de-a fi: mult mai familiari, 
primitori… Mă simt ca acasă, departe de casă! În egală măsură mă simt acasă aici, așa cum mă simt și în 
România - este un lucru pe care l-am simțit de la început și nu s-a schimbat în nici un fel, nici măcar atunci 
când, din păcate, la acel referendum de acum câțiva ani, au hotărât să părăsească UE. Mulți colegi, expați, 
s-au simțit cumva respinși de societate, pentru că britanicii au ales să părăsească UE - în sensul că au crezut 
că nu suntem bine primiți, noi cei veniți din statele UE să lucrăm aici. Au crezut că motivul referendumului este 
să scape de ceilalți cetățeni, care vin și iau locurile de muncă de aici. Eu nu m-am simțit așa; în ziua aceea am 
mers la serviciu și mulți colegi își cereau scuze: ne pare rău că a ieșit așa referendumul, nu e vina noastră, ești 
bine venită aici!

A - Din ceea ce îmi aduc eu aminte, scoțienii au fost mult mai puțin pro-Brexit decât englezii…
CS - Da, așa este, cu atât mai mult în mediul academic. Faptul că făceam parte din UE era un lucru pozitiv 

pentru mediul academic: puteam să primim studenți din Europa, fără ca ei să plătească taxe, aveam acces la 
fonduri de cercetare de la UE care între timp s-au suspendat…



A - Cristina, ce faci tu la Universitatea Edinburgh, ce predai?
CS - Predau sănătate publică, un mix de igiena alimentelor și boli ale animalelor care se pot transmite la 

oameni, de exemplu salmoneloză, gripa aviară, chiar și covidul.

A - Este un curs care face parte din programa facultății de medicină veterinară sau o specializare?
CS - Este parte din curriculum, din cei cinci ani de medicină veterinară; se studiază în anul patru. Avem la-

nceput un curs foarte scurt, să le dăm doar așa, un flavour, în ce constă sănătatea veterinară publică, și după 
aceea studiază mai intens în anul patru, iar în anul cinci facem lucrări practice cu ei. În total, un an petrec cu 
noi studenții.

A - Tu când ai știut că asta vrei să fii, medic veterinar? Ai fost un copil din acela care aduna toți câinii 
și toate pisicile de pe lângă casă, să aibă grijă de ele?

„…mă duc cu plăcere la serviciu, nu simt că mă duc să muncesc, simt că merg 
undeva unde îmi place și nu consider asta niciodată o povară, sau ceva obositor”

CS - Am iubit animalele dintotdeauna și am avut o verișoară care era medic veterinar la țară. Ori de câte ori 
petreceam verile la bunici, mergeam cu verișoara mea la diferite intervenții: să vadă niște pui, un căluț… și cred 
că ea m-a inspirat într-un fel să aleg această meserie. Am cochetat puțin și cu ideea de medicină umană, dar 
am considerat că n-am sângele rece necesar să operez oamenii, să văd partea mai dură a meseriei, și-atunci, 
am ales calea asta mai ales că îmi plăceau foarte mult animalele! Și nu-mi pare rău absolut de loc! Chiar mă 
gândeam, înainte de interviu, cum mă simt apropo de faptul că mi-am ales această meserie… și chiar mă bucur 
că am ales-o, mi se pare că mi se potrivește și o fac cu pasiune!

A - Asta este varianta ideală pentru oricine, să gândească așa despre sine și despre meserie; este 
foarte important să faci ceea ce iubești, să integrezi în viața ta pasiunea. Altfel, este tare trist și greu, zi 
de zi să tragi de tine, chinuindu-te să faci ceva fără nici un entuziasm!

CS - Sunt perfect de acord, mă duc cu plăcere la serviciu, nu simt că mă duc să muncesc, simt că merg 
undeva unde îmi place și nu consider asta niciodată o povară sau ceva obositor.

„Eu am observat la proprietarii de animale că, pentru ei, un animăluț este un alt 
membru al familiei. Animalul, cu cât îl iubești mai mult, cu atât îți dăruiește mai mult!”

A - Eu am fost absolut fascinată, cât am locuit în Edinburgh, de cât de mulți oameni aveau câini și de 
atitudinea lor față de câini: cum îi îngrijesc, cum îi iubesc, cât sunt de blânzi câinii, ceea ce dovedește 
cum au fost tratați… Mă gândeam de unde vine diferența de abordare: și în România sunt foarte mulți 
stăpâni și iubitori de câini și totuși, este încă multă cruzime față de animale!

CS - Eu am observat la proprietarii de animale că pentru ei, un animăluț este un alt membru al familiei. 
Mulți oameni înțeleg că își pot educa copiii să aibă simț de răspundere, cu ajutorul animalelor- acestea trebuie 
hrănite, plimbate, îngrijite. Pentru persoanele în vîrstă, animalele reprezintă o companie - au ceva de făcut, e 
un suflețel acolo cu care să-și împartă viața de zi cu zi, îi ajută să socializeze, pentru că ies în parc și și intră 
în dialog cu alte persoane, vorbind despre animăluțe. În România sunt foarte mulți proprietari care-și iubesc cu 
pasiune animalele, dar sunt și oameni care gândesc la modul utilitar: dețin animale ca să facă treabă. Câinele 
păzește curtea, cu calul ari ogorul… și-atunci, dacă gândesc așa, parcă își permit să-i abuzeze, ceea ce nu 
este în regulă! Poate să fie și utilitar, dar în egală măsură și iubit! Animalul, cu cât îl iubești mai mult, cu atât îți 
dăruiește mai mult!

A - Ca în atâtea alte situații, tot o chestiune de educație este. Să înțelegi, să înveți lucrurile acestea 
și apoi să le transmiți, de la om la om și din generație în generație…

CS - Așa faci și când ai un copil, citești cărți ca să vezi cum trebuie hrănit, îngrijit; la fel este și cu animalele! 
Poate sunt oameni care cred că fac bine ceea ce fac, dar dacă nu ești educat, nu știi cum se crește un animal, 
atunci poți să îi faci rău fără să vrei. Ca o anecdotă, când lucram în București, într-un cabinet, era o familie 
care-și iubea tare mult cățelul, care avea multe probleme de sănătate fiind o rasă mixtă între un câine foarte 



mic și unul mare; a avut nevoie de o intervenție chirurgicală și i-am rugat să nu-i dea de mâncare cățelului, ca 
să prindă anestezia. Dimineață au venit la cabinet cu câinele, toată familia, 10 persoane, și i-am întrebat: i-ați 
dat de mâncare? De băut, a băut ceva? Da, niște bere! S-au gândit să fie relaxat…

A - Educația la un moment dat devine tradiție și mi-am adus aminte de adăpostul pentru câini și pisici 
din Edinburgh, cel din Portobello, care este fabulos și care funcționează de undeva din 1880… Cât 
de vechi sunt lucrurile astea care țin de educație, în acest domeniu! Grijă, dorința de a găsi un cămin 
animalelor, de-a fi umani cu ele. Și sunt toți voluntari acolo!

CS - Da, oamenii de la adăpostul din Portobello fac lucruri extraordinare! Și studenții noștri se duc voluntari 
acolo, să ajute, fac practică.

A - Sunt multe lucruri care pot fi luate de exemplu și multiplicate și la alții! La Universitate, la Medicină 
Veterinară, este afluență mare de studenți? După atmosfera generală, după numărul iubitorilor de 
animale, ar trebui să fie mare concurență!

CS - Este și concurență! Dar, dacă compar câți studenți eram noi, la Universitatea din București și câți 
sunt aici…sunt doar 160 de studenți pe an, cam așa, și nu toți sunt scoțieni. Doar 30% sunt scoțieni sau 
britanici, restul sunt studenți internaționali, de peste tot din lume. Îmi place foarte mult lucrul acesta, este un 
mediu foarte bogat, din punct de vedere cultural: sunt studenți din Asia, din Canada, din America etc. și este o 
atmosferă foarte inclusivă, se tratează totul ca într-o mare familie. Și da, este o concurență acerbă să obții un 
loc la Facultatea de Medicină Veterinară. Cumva, trebuie să fii determinat de pe la vârsta de 14-15 ani că vrei 
să faci această carieră astfel încât să poți să-ți construiești un dosărel, să poți intra la facultate. Trebuie să ai 
note foarte bune la școală, trebuie să ai și un pic de practică, pentru că se consideră că trebuie să înțelegi un 
pic despre ce este vorba în meseria asta, să știi la ce te angajezi. Și după aceea dai un interviu - deci nu este 
un examen scris, cum am dat eu când am intrat la facultate, ci este un interviu în care sunt întrebați despre 
experiența lor practică, li se dau tot felul de scenarii ca să vadă puțin elementul lor emoțional, dacă într-adevăr 
le pasă și dacă înțeleg complexitatea naturii umane, pentru că în medicina veterinară tratezi animalul, dar în 
egală măsură cu omul interacționezi, deci trebuie să înțelegi și elementul ăsta. Facultatea din Edinburgh este 
foarte bine cotată nu numai în UK, ci și în lume!

A - Există programe de colaborare interuniversitare, de schimburi de studenți, de pildă, cu alte 
universități, cu universități din România?

CS - A fost un program Erasmus, acum, după Brexit, nu mai este…dar sunt și alte programe și facem într-
adevăr, schimburi de studenți: de exemplu, cu Universitatea din Colorado, SUA, cu o facultate din Franța, cu 
niște studenți norvegieni. Studenții noștri se duc acolo și petrec între șase săptămâni și un semestru și studenții 
lor vin aici. Se leagă și o prietenie între ei.

A - Ar fi foarte frumos să existe și cu România astfel de schimburi!
CS - Acum doi-trei ani au venit niște studenți de la Cluj, foarte simpatici - au stat două săptămâni în campus, 

o zi au petrecut-o și cu mine…apoi a venit nebunia cu pandemia și nu știu dacă o să se mai reia programul 
acesta de colaborare.

A - Cu toții sperăm să se reia toate lucrurile cărora li s-a pus, sperăm, doar punct și virgulă odată 
cu pandemia, nu punct definitiv; și vom reveni la ceea ce făceam, la ce iubeam, la cele de care aveam 
nevoie în viața noastră, înainte.

CS - Da, și eu sunt destul de optimistă că odată ce învățăm cum să ne ferim de virusul acesta și prin 
extinderea programului de vaccinare, spre că o să reușim să revenim la un oareșce normal. Nu cum era 
înainte, tot o să mai fie niște reguli, dar probabil nu atât de stricte cum sunt acum.

„Aș putea să zic că sunt foarte organizați; din punct de vedere profesional, 
birocratic, familial. Îți dă o anumită structură și știi la ce să te aștepți, nu prea ești 
luat prin surprindere sau, dacă nu merg lucrurile neapărat, există un sistem prin 

care poți să-ți rezolvi problema, fără prea multă bătaie de cap și stres.”



A - Cum te simți în societatea scoțiană? În mediul academic atmosfera pare foarte plăcută, tocmai 
din cauza multiculturalității; sunt oameni de peste tot din lume și înțeleg că atmosfera este destinsă, 
deschisă, caldă chiar, de colaborare. Dar viața de dincolo de porțile universității cum este? Simți că faci 
parte din această societate în care trăiești, ești acolo, ți-ai găsit locul, te simți asimilată?

CS - Răspunsul, într-un cuvânt, este DA! Nu pot să spun că lucrurile pe care le făceam acasă, nu pot să 
le fac aici; am destul de mulți prieteni scoțieni, merg la ei acasă, îi invit la mine - în vremuri normale, acum nu 
se poate… sau ieșim, ne vedem, povestim! Inclusiv cu colegi de la școală, asta îmi place foarte mult, că nu 
suntem în relații strict profesionale - nu cu toată lumea, desigur…dar se crează și relații interpersonale. Lucrând 
împreună, mai legi o prietenie, te mai vezi și-n afara serviciului; mă simt foarte bine primită, mă simt inclusă, nu 
am avut niciodată senzația vreunei abordări rasiste, de excludere. Nu am perceput niciodată așa ceva, poate, 
foarte rar, când mă aflam în Anglia. De exemplu, m-a întrebat o colegă, la început: De ce ai venit aici? Nu sunt 
locuri de muncă în țara ta? Și i-am răspuns: Ba da, sunt locuri de muncă în țara mea, dar mi-am dorit să încerc 
și altceva! Este o meserie pe care pot să o practic în orice altă țară și mi-aș dori să încerc și aici! Mi s-a părut 
puțin deplasată întrebarea, dar a fost singura experiență de acest fel și a fost demult, și nu în Scoția.

A - Ai spus despre scoțieni că sunt primitori, că sunt calzi, prietenoși; societatea, atmosfera societății 
scoțiene, cum ai defini-o?

CS - Aș putea să zic că sunt foarte organizați; din punct de vedere profesional, birocratic, familial șamd. De 
parcă totul este planificat! De exemplu: o familie știe că pleacă în concediu cu șase luni înainte; nu se hotărăște 
așa, în două săptămâni! Totul este plănuit, rezervat dinainte. La fel, când mergi la primărie, de exemplu, știi 
exact la ce birou să ajungi, adresa de email, poți să te programezi online… ăsta e primul lucru la care mă 
gândesc, că totul este organizat.

A - Ceea ce duce la mai multă ordine!
CS - Da, îți dă o anumită structură și știi la ce să te aștepți, nu prea ești luat prin surprindere sau, dacă nu 

merg lucrurile neapărat, există un sistem prin care poți să-ți rezolvi problema, fără prea multă bătaie de cap și 
stres. Sigur că se mai întâmplă lucruri neașteptate, dar poți să găsești o soluție destul de repede.

A - Asta ar putea să fie explicația pentru atitudinea oamenilor, în general, așa cum mi s-a părut mie 
- de relaxare, de lipsă de încrâncenare. Poate faptul că știu că se rezolvă problemele sau că lucrurile 
merg natural, firesc, fără prea multe piedici, este explicația. Este o stare de normalitate pe care, în multe 
alte locuri, n-o regăsești!

„Oricât de multe vicisitudini întâlnești, cred că ăsta este unul dintre secrete: să 
încerci să-ți faci timp liber, să te relaxezi, să citești o carte, să mergi la o plimbare, 

să vezi un loc frumos în natură - să capeți energia să poți merge mai departe.”

CS - Așa este; gândindu-mă la întrebarea ta despre animăluțe…cred că animăluțele sunt bine tratate pentru 
că oamenii aici își fac timp pentru ele. Și oamenii își fac timp pentru ei! Nu neapărat că societatea este altfel, că 
nu ai avea atât de mult de muncit, pentru că este mult de muncit și aici - depinde ce profesie ți-ai ales - dar își 
fac timp pentru ei. Timp să iasă la o plimbare în weekend, să petreacă timp cu familia, să meargă pe bicicletă, 
să alerge dimineața, înainte de serviciu - lucrurile astea te fac să te simți mai bine și mai calm, din punctul meu 
de vedere; poate că de-asta este un pic mai relaxată societatea. Dar în egală măsură, ai și un nivel de trai - 
chiar dacă ești o persoană care lucrează la o făbricuță, de exemplu, nivelul de trai este gândit astfel încât poți 
să-ți permiți esențialul, și asta relaxează omul. Dacă nu ai presiunea aceea la sfârșit de lună că trebuie să-ți 
plătești facturile și nu ai cu ce, cred că și asta contribuie destul de mult la felul în care reacționează oamenii.

A - Încă un model bun de urmat; toate aceste mici lucruri de organizare și strategie, care fac ca viața 
să fie mai bună de trăit, mai liniștită.

CS - Oricât de multe vicisitudini întâlnești, cred că ăsta este unul dintre secrete: să încerci să-ți faci timp 
liber, să te relaxezi, să citești o carte, să mergi la o plimbare, să vezi un loc frumos în natură - să capeți energia 
să poți merge mai departe.



A - Ceea ce românii definesc prin expresia: să-ți încarci bateriile! Cristina, și-acum, întrebarea clasică: 
există vreun gând că ai putea, la un moment dat, să te întorci în România? După experiența scoțiană?

„…după viața profesională, mi-ar plăcea să mă întorc în țară, să petrec timp cu 
familia, poate să-mi construiesc o mică fermă, să primesc copii care pot să învețe 

despre cum se culeg ouăle de la o găină, sau cum să mulgă vaca…”

CS - Nu știu; niciodată să nu zici „niciodată”! Depinde de ce oportunități se vor arăta în viitor. Nu mi-ar 
displăcea, dar deocamdată, nu am planuri; mă gândesc, poate atunci când mă retrag din viața profesională, 
pentru că mi-am construit o carieră aici și dacă m-aș întoarce în România, cumva, aș lua-o de la zero. Dar da, 
după viața profesională, mi-ar plăcea să mă întorc în țară, să petrec timp cu familia, poate să-mi construiesc o 
mică fermă, să primesc copii care pot să învețe despre cum se culeg ouăle de la o găină, sau cum să mulgă 
vaca; mi s-ar părea un lucru frumos de făcut! Să trăiesc undeva în munți, să am o căsuță frumoasă, să pot să 
primesc acolo oameni care să se bucure!

A - De fapt, la asta se referă această întrebare, cu întorsul în România; la ideea valorificării experienței 
pozitive, de viață și profesionale a celor care au fost, au făcut, au câștigat, au rezolvat, au învățat- 
undeva în afara României, în locuri unde se fac lucrurile foarte bine. Să se-ntoarcă și să sădească niște 
semințe de mai bine și aici!

CS - Nu știu dacă aș avea puterea să schimb dramatic ceva, dar acolo, în jurul meu, cred că aș putea…

A - Schimbarea poate să înceapă cu fiecare dintre noi, cu lucruri mici…
CS - Mi-ar plăcea să pot face ceva pozitiv, la un moment dat, dacă sau când o să mă întorc! Ești prima 

invitată când deschidem ferma de la munte! Sunt copii care n-au avut bunici sau părinți care să aibă legătură 
cu animalele acestea care produc și-atunci, poate că nu-nțeleg de unde vine produsul de pe masă, pe care îl 
mănâncă. O să înțeleagă că vine de la supermarket!

A - Mi-ar plăcea să se-ntâmple exact așa, să ne revedem în România în ferma-școală pe care o visezi, 
dar până atunci, să-ți iasă toate la Edinburgh așa cum îți dorești!



SIMONA HAPCA

Matematica vieții împlinite
Lector universitar, doctor în matematică, mamă a 5 copii - este un 
om cu rădăcini bine înfipte în pământul Olteniei, dar care se simte 
acasă, în Scoția, de 17 ani. Iubește rigoarea și ordinea, iubește 
ceea ce face, iar biserica ortodoxă a fost mereu familia sa mai 
mare.

A - Sunteți lector la Universitatea Stirling. Ce predați la Universitate?
SH - Predau statistica, la Departamentul de matematică; am terminat cursurile de matematică în România 

și apoi am absolvit un doctorat în matematică la Nancy, în Franța. De când am venit în Scoția m-am reprofilat 
pe statistică, o ramură a matematicii, foarte populară în momentul actual.

A - De ce mai populară în momentul actual? De ce credeți că a câștigat în importanță, statistica?

„Este un teritoriu propice pentru noi, cei care venim din Est, suntem oarecum 
renumiți pentru rigurozitatea cu care am fost pregătiți. Eu am plecat acum 20 de 

ani și școala românească era foarte-foarte bună în matematică, fizică.”

SH - Acestea sunt niște abilități foarte necesare în momentul actual, din cauza invaziei, abundenței de 
date care există în orice domeniu: medical, bancar… oriunde. În orice domeniu se adună o grămadă de 
informații despre populație, despre anumite fenomene și acestea sunt transpuse în formă de date care trebuie 
analizate. Este un domeniu recent, aș spune, adică metodele trebuie adaptate și dezvoltate în funcție de 
cerințele impuse de datele colectate. În Marea Britanie este nevoie de aceste abilități numerice pentru că, din 
păcate, școala britanică duce oarecum lipsă de asta. A început în urmă cu 20-30 de ani o decădere, aș zice, a 
subiectelor numerice, în felul în care se predau în școală, de aceea trebuie să atragă din străinătate specialiști 
în acest domeniu. Este un teritoriu propice pentru noi, cei care venim din Est, suntem oarecum renumiți pentru 
rigurozitatea cu care am fost pregătiți. Eu am plecat acum 20 de ani și școala românească era foarte-foarte 
bună în matematică, fizică. Acum nu mai știu exact cum este, dar vorbeam cu un prieten al cărui băiat a ajuns 
la Imperial College, una din cele mai bune școli din Marea Britanie, și deși studiase la o școală privată, s-a 
adaptat foarte greu la cerințele universității. Cei mai buni studenți, care nu aveau nici o problemă, erau românii!

A - Așa știam și noi, pe vremea când eram elevi și studenți, că facem o școală foarte bună!
SH - Da, pe partea numerică; pe partea umanistă și de comunicare, școala englezească este mult mai bună.

A - Matematica a fost dragostea dvs.de totdeauna?

„…soțul meu a găsit un post în Scoția, am aplicat și eu, a fost foarte ușor, a fost 
până la urmă voia lui Dumnezeu să ne mutăm aici!”

SH - Da, a fost o pasiune de când eram mică; în școala primară voiam să fiu învățătoare, în școala secundară, 
profesor. Pe vremea aceea era puțin dificil, nu erau așa de multe oportunități! S-a-ntâmplat că, după ce am 
terminat facultatea la Craiova - nu la București, unde erau mai multe posibilități - am avut un profesor care 
ne-a sprijinit, care avea relații foarte bune în Franța, studiase acolo și patru studenți din anul meu am reușit 
să obținem o bursă să facem un master în matematică în Franța. Era, pe vremea aceea, schimbul acesta 
Erasmus-Socrates… am absolvit masterul, în urma lui am obținut dreptul de la ministerul francez de a lucra și 
susține și teza de doctorat, și așa am făcut și doctoratul în Franța. După aceea, era foarte dificil de obținut un 



post acolo. Când am plecat din România, nu a fost nicidecum vorba că o să rămân în Franța; în primul an a 
fost foarte greu, tot timpul mi-am dorit să mă întorc acasă, nu concepeam să rămân acolo. Dar după patru-cinci 
ani, atât am stat, a devenit din ce în ce mai greu să mă gândesc că mă voi întoarce. Din cauza sistemului mai 
rigid din România.

A - Dacă nu era această posibilitate, bursa pentru studiile postuniversitare în Franța, ați fi plecat din 
țară? A fost pur și simplu o întâmplare norocoasă?

SH - Am plecat din România cu inima foarte strânsă; poate acum este mai ușor pentru cei care pleacă în 
străinătate, dar pe vremea aceea, nu era atât de simplu. Aveam 22 de ani și a fost o ruptură foarte bruscă, tot 
timpul locuisem cu părinții…a fost ca și când te-ai dezrădăcina! Ideea a fost că mergem la o specializare și 
ne întoarcem în România; dar, după ce am terminat teza de doctorat a fost evident că va fi foarte greu să mă 
readaptez la sistemul din România. Numai că în Franța a fost foarte greu de găsit un post; soțul meu a găsit 
un post în Scoția, am aplicat și eu, a fost foarte ușor, a fost până la urmă voia lui Dumnezeu să ne mutăm aici!

A - Probabil, trebuia să ajungeți în Scoția! Se zice că atunci când suntem pe drumul cel bun, totul 
merge ușor, lucrurile se legă, curg de la sine…

SH - Când privești retrospectiv, ai impresia că lucrurile au fost plănuite dar când le trăiești, este intens totul, 
ai gânduri, îți faci probleme, te-ntrebi ce-o să faci…Poate că noi, oamenii, suntem mai complicați decât ar trebui 
să fim!

A - De la acel moment au trecut aproape 17 ani și ați rămas pe loc, ați rămas în Scoția, ceea ce mă 
face să cred că ați găsit aici ingredientele necesare ca acest loc să devină „acasă”.

SH - Așa este! Este o țară extraordinar de frumoasă! Nu numai că am rămas în Scoția, am rămas în orașul 
în care ne-am stabilit de la bun început: Dundee. Ne simțim ca acasă, ceilalți patru copiii s-au născut aici, în 
afară de fata cea mai mare - și ei se simt acasă! Am reușit să ne integrăm în societate, e un lucru frumos. Când 
te duci în România te simți bine, dar după un timp, zici: trebuie să mă întorc acasă!

A - Ce definește, din punctul dvs.de vedere, atmosfera vieții din Scoția?

„…cred că în România mi-ar fi foarte greu să am cinci copii, și serviciu… aici, 
parcă lucrurile sunt mai ordonate și mai accesibile.”

SH - Noi, fiind foarte ocupați, aglomerați cu copiii, oarecum noi definim atmosfera! Faptul că avem locuri de 
muncă ne permite să ne descurcăm; cred că în România mi-ar fi foarte greu să am cinci copii și serviciu. Aici, 
parcă lucrurile sunt mai ordonate și mai accesibile.

A - Voiam să vă întreb, cât de agitată și aglomerată este viața într-o familie cu cinci copii? De multe 
ori, e greu și cu doi, ți se poate părea că se întâmplă prea multe lucruri deodată!

SH - Cerințele sunt destul de mari, mai ales că sunt de vârste diferite; pe măsură ce cresc, lucrurile se 
simplifică din anumite puncte de vedere dar se complică din altele. Societatea nu mai este cum era pe vremea 
copilăriei noastre, e mult mai complexă, pericolele care îi pândesc pe tineri, tentațiile, sunt mult mai mari și îți 
faci griji, ca părinte, te gândești cum să procedezi ca să fie bine.

A - Copiii sunt scoțieni, ei sunt în mediul lor, dacă ați vrea să vă mutați acum din Scoția este ca și 
cum i-ați lua de acasă!

SH - Noi ne-am făcut puțin datoria, ei vorbesc românește, dar le-ar fi foarte greu să se integreze în sistemul 
de învățământ din România, dacă ar fi să-i iau de aici. Dar au petrecut destul de mult timp în România, cu 
bunicii, se simt foarte bine acolo, câteodată chiar simt că se integrează mai ușor în societatea românească 
decât în cea scoțiană, care este mai formală. Este mai greu să ai anumite relații aici, cu oamenii, decât în 
România; cel puțin, decât în zona Olteniei, de unde sunt eu. Își doresc să meargă în România la bunici, la 
prieteni; fetele mele spuneau când erau mai mici că, atunci când se căsătoresc, vor să facă nunta în România! 
Oamenii sunt mai naturali, mai deschiși și apreciază lucrul acesta!

A - Mă gândeam la comparația inversă, în general, românii stabiliți în Scoția îi descriu pe scoțieni ca 
fiind deschiși și primitori, calzi și prietenoși; diferența despre care vorbiți dvs.vine probabil din tradiții 



și din educație. Chiar dacă sunt primitori și prietenoși, probabil că există niște limite, care la noi, când 
oamenii devin prieteni, nu mai există! Dacă suntem prieteni, nu ne uităm la ceas când dăm un telefon 
sau ne batem la ușă unii altora fără invitații protocolare…

„societatea este foarte stratificată, funcție de situația financiară și profesională a 
fiecăruia; cu cât lumea este mai înstărită, cu atât este mai greu de comunicat!”

SH - După 17 ani, nu pot să numesc o familie de scoțieni pe care să-i sun când vreau eu, să bat la ușă când 
vreau eu; poate, cu o excepție… dacă am o problemă și stau să mă gândesc la cine pot să apelez, voi apela 
la români! Dar lucrurile astea depind și de regiunile în care te găsești; noi trăim pe coasta de est, și este o 
diferență între scoțienii de aici și cei de pe coasta de vest. Sunt mult mai prietenoși cei de pe coasta de vest, cei 
de-aici sunt mult mai reținuți, mai conservatori. Îi citești mai greu; pe când la Glasgow, oamenii intră în discuție 
cu tine pe stradă, fără să te cunoască; dacă trăiești într-un sat, e diferit față traiul într-un oraș, în oraș, depinde 
în ce zone ale orașului trăiești…

A - Totul este mult mai nuanțat decât pare la prima vedere, spuneți dvs.
SH - Da, societatea este foarte stratificată, funcție de situația financiară și profesională a fiecăruia; cu cât 

lumea este mai înstărită, cu atât este mai greu de comunicat!

A - Dacă în acest moment vi s-ar spune: gata, vă faceți bagajele, vă întoarceți în România și veți preda 
acolo la universitate, având și puterea să faceți niște schimbări… Ce ați lua ca model din învățământul 
scoțian, ceva ce ei fac foarte bine și noi, mai puțin?

SH - E foarte greu să-mi imaginez lucrul ăsta. Sistemul românesc are avantajele lui, dar și dezavantaje; 
lucrurile în România se fac foarte teoretic, foarte greu găsești aplicația practică a ceea ce înveți. Aici, se 
pornește invers, se pornește de la partea practică, îți dă o înțelegere a lucrurilor teoretice, ceea ce este foarte 
bine! În România este ceva de genul: construiești o casă, îi faci o temelie foarte bună, dar niciodată nu ajungi 
s-o termini. Apropo de partea numerică, pe care o stăpânim foarte bine, dar din păcate, partea aplicată, nu! În 
ceea ce privește comunicarea și limba, poate lucrurile s-au mai schimbat, dar când eram eu în școală, nu exista 
o structură care să ne învețe cum să scriem un eseu, de exemplu. Se punea foarte mult accentul pe memorie, 
abia așteptai să termini examenul ca să uiți! Pe când aici, îi învață de foarte mici să comunice; începând 
cu copiii de grădiniță, de la trei ani! Dimineața aveau circle time, erau așezați în cerc și puși să vorbească 
fiecare, să spună ceva despre ziua de astăzi sau despre vreme. Exercițiul ăsta se continuă în școala primară, 
secundară, la sfîrșitul liceului știu deja cum să comunice în diverse situații și cu diverse persoane. Sunt niște 
abilități foarte importante în viață, pe care noi nu le avem!

A - Deci, ați dezvolta partea practică și aceste abilități de comunicare și de adaptare la necesitățile 
vieții de zi cu zi. Ați ieși un pic dintre cărți și manuale și ați păși în viață!

SH - Probabil, s-au mai produs schimbări și în România…

A - Categoric, și în unele domenii probabil că schimbările sunt semnificative; dar, există multe lucruri 
și locuri care au rămas la fel ca pe vremea când eram noi în școală. Folosim capacitatea de memorare, 
nu de dezbatere și analiză, și așa îi trimitem dezarmați pe copii în lume.

SH - Aici se numesc critical skills - să ai o înțelegere critică a ceea ce ți se spune, nu doar de acceptare!

A - Cum este comunitatea românească în zona Dundee? În proiectul nostru, ajungem pentru prima 
dată pe-aici…

SH - Dundee nu este un oraș așa de mare ca Edinburgh sau Aberdeen și Glasgow; în orașele mari 
comunitatea s-a închegat în jurul bisericilor românești. În zona noastră sunt foarte mulți români, mulți vin pentru 
muncile sezoniere, dar câtă vreme n-a fost o biserică aici, erau cercuri și cercuri, îi cunoșteai pe unii, pe alții, 
nu.

„Asta a fost o minune care s-a-ntâmplat…a fost partea pozitivă din pandemie! Am 
reușit să cumpărăm o biserică a noastră.”



A - Chiar dacă nu a fost atât de coagulată comunitatea până acum, bănuiesc că lucrul acesta se va 
schimba, deoarece Dundee este primul oraș din Scoția care are o biserică românească a sa, nu într-o 
clădire închiriată!

SH - Asta a fost o minune care s-a-ntâmplat; de ce la Dundee, nu știm! A fost partea pozitivă din pandemie. 
Am reușit să cumpărăm o biserică a noastră!

A - A fost o mobilizare fantastică, iar dvs. ați fost cea responsabilă de strângerea de fonduri, sufletul 
ei. Ați reușit să adunați suma de care a fost nevoie, de la oameni din comunitate, din întreaga Scoție și 
de peste tot din lume!

SH - Noi aparțineam de biserica din Aberdeen, părintele Andrei venea în Dundee o dată pe lună și slujea la 
o biserică unde închiriam spațiu, dar în perioada pandemiei totul s-a închis, n-am mai avut acces nicăieri. Când 
a apărut ocazia aceasta de a cumpăra această clădire a unei biserici vechi, pentru că mă uitam de mult, am 
apreciat-o ca fiind o oportunitate ce apare poate o dată la 10 ani! Nu trebuia s-o ratăm…este în centru, ușor de 
ajuns cu mașina sau pe jos și nu aveam altă posibilitatea de a beneficia de slujbe!

A - Este important pentru oameni să existe acest loc unde să se reuneacă? La biserică?
SH - Da, este ca o familie mai mare; este destul de greu să te integrezi în societatea scoțiană, să-ți faci 

prieteni și-atunci biserica devine o familie lărgită a românilor! Este important să se facă slujbe, mai ales acum, în 
perioada pandemiei, oamenii au tot felul de probleme…Acum nu mai depindem de nimeni, este foarte important! 
În Dundee mai sunt comunități ortodoxe, rușii și grecii- grecii au fost primii care au înființat comunități ortodoxe 
în Scoția - deci noi tot timpul am avut servicii ortodoxe, slujbe, în oraș. Cât nu a fost biserică românească, 
mergeam la greci, ne-am atașat de această comunitate, a fost un sprijin panortodox.

A - Vă este dor de ceva din România, în momentul acesta?
SH - Ne este… anul trecut n-am putut să mergem în România; de obicei, mergem o dată pe an, vara, și ne 

revedem părinții și rudele. Nici anul ăsta nu este sigur că vom merge, copiii își doresc să meargă în România…
Nu aș putea zice că mi-e dor de ceva specific, mi-e puțin dor de timpurile trecute! E frumos să mergi acasă, te 
simți bine, dar la un moment dat simți că trebuie să te-ntorci înapoi!

A - Este acel fel de a simți al celor care au trăit în viața lor în două sau mai multe locuri, și-a rămas, 
probabil, câte o bucățică din inima lor în fiecare dintre aceste locuri!

SH - Este important să revenim, tot timpul; când te întorci în România te întorci cu o anumită nostalgie și 
ai impresia că lucrurile trebuie să fie așa cum le-ai lăsat. Dar nu sunt, lucrurile s-au schimbat în România, și 
câteodată nu te prea regăsești! Dar fiecare simte în mod diferit…

A - V-a trecut prin minte gândul să vă întoarceți în România, la un moment dat?

„… este bine peste tot, depinde cum faci tu să fie binele acela! Că este în România 
sau în Scoția, până la urmă, toți suntem copiii lui Dumnezeu, oriunde am fi, 
important este să ne realizăm și să împlinim ceea ce trebuie să împlinim!”

SH - Sigur, e inevitabil să te gândești la asta; poate la pensie, voi putea să fac asta! Nu mă văd lucrând în 
sistemul românesc, asta mi s-ar părea foarte greu, să mă readaptez. Cu vârsta, devenim puțin mai rigizi. Nu 
exclud ideea ca și copiii să vrea să se mute în România, dar e clar că, mai întâi, trebuie să se educe aici.

Noi, când mergem în România, la bunici și la rudele de la țară, avem un cimitir la intrarea în sat unde sunt 
înmormântați bunicii noștri, unde ne oprim de fiecare dată. Fata mea cea mare a spus la un moment dat: când 
am să mor, acolo vreau să fiu înmormântată! M-a surprins extraordinar…au ceva rădăcini copiii ăștia! Cum 
ziceam, nimic nu este exclus.

De fapt, este bine peste tot, depinde cum faci tu să fie binele acela! Că este în România sau în Scoția, până 
la urmă, toți suntem copiii lui Dumnezeu, oriunde am fi, important este să ne realizăm și să împlinim ceea ce 
trebuie să împlinim!



CONSTANTIN BERHIU

Să construiești în nord o viață însorită
În România a lucrat în televiziune, în imobiliare, în confecționarea 
de mic mobilier- în Scoția, s-a specializat în renovări. A înțeles că 
trebuie să învețe o mulțime de lucruri de la zero și s-o ia pas cu 
pas. Astăzi, Scoția a devenit „acasă” locul unde vrea să trăiască 
și să-și vadă și copiii crescând și făcându-și un rost.

A - Suntem într-un fel colegi, pentru că, înainte de a pleca din România, lucrai în domeniul media- 
ai fost șef de producție și producător la departamentul Sport de la Național TV. Cum te-ai hotărât să 
lași în urmă România și o carieră în televiziune, pentru Scoția și un cu totul alt domeniu de activitate, 
construcțiile?

CB - În domeniul construcțiilor, am avansat aici, pentru că eu aveam cunoștințe, dar lucrasem mai mult în 
lemn- avusesem o firmă în anii 90, cu fratele meu, firmă de succes o vreme. Făceam mic mobilier.

A - Era un hobby, la vremea respectivă?
CB - Da, era un hobby și un început- așa ne imaginam noi, că va fi nemaipomenit în România, și noi, niște 

capitaliști la început de drum…Dar n-a fost să fie așa! A fost nebunia cu dolarul, în anii 90, creștea într-un 
ritm amețitor - ca și dobânzile la bănci - și am renunțat. Încet, am început altele, am renunțat și la ele, că n-au 
mers… cea mai lungă perioadă a fost cu o agenție imobiliară, care a funcționat o perioadă: închirieri, vânzări… 
înainte de boom-ul imobiliar! A funcționat până în 2000, dar apoi, am început să nu ne mai înțelegem: nu voiam 
să investim în aceleași domenii.

A - Deci, faptul că afacerile nu mergeau, că nu era un mediu propice pentru a dezvolta ceva, personal, 
și pentru a merge înainte…

CB - Pentru a merge înainte în mod corect! Nu cum zic unii, să dai din coate.

„Scoția era un tărâm necunoscut pentru mine; știam și eu de Marea Britanie, de 
Glasgow… mai mult pe domeniul fotbalului!”

A - Așa a încolțit gândul de a încerca în altă parte? A fost ceva special legat de Scoția? De ce această 
alegere?

CB - Nu, nu știam mare lucru despre Scoția; eu am mai avut o încercare, am plecat în 1990, după mineriadă, 
cu fratele meu. Am fost în Germania, dar ne-am întors - nemții, atunci, imediat după Revoluție, ni s-au părut 
niște oameni din altă lume, limba era dificilă. Am cumpărat niște unelte și ne-am întors, și am deschis firma! 
Scoția era un tărâm necunoscut pentru mine; știam și eu de Marea Britanie, de Glasgow - mai mult pe domeniul 
fotbalului! Când am ajuns aici și discutam cu unii, cu alții, fotbalul era subiectul comun. Și Hagi, Nadia…

A - Limbajul universal! Esența cuvântului ambasador: cum se știe în lume despre România…
CB - Hagi e foarte cunoscut; nu-l știu pe Ceaușescu, dar îl știu pe Hagi!

A - Și, cum ai ajuns aici?
CB - Am primit un telefon, aici lucra un fost colaborator de-al meu; m-a întrebat dacă aș putea să vin să-i 



ajut cu limba, că ei nu înțeleg nimic de la ăștia! Am plecat cu greu încoace, atunci lucram la Național TV și eram 
bine înfipt în angrenajul de la departamentul sport - nici nu i-am spus șefului de departament, care era prietenul 
meu cel mai bun, pentru că știam că n-o să mă lase să plec! S-a și supărat pe mine…dar a trecut. Nu e mai e 
acolo, a făcut o echipă foarte bună la Digi, mi-a părut rău că n-am fost și eu în echipa aceea…

A - Jurnalismul este un soi de microb pe care, odată ce l-ai luat, scapi greu sau nu mai scapi niciodată 
de el!

CB - Da… suntem prieteni în continuare, ne scriem pe Facebook; ei au devenit foarte buni, foarte cunoscuți!

A - Costi, cum te-ai acomodat cu noua muncă, cu noua limbă, cu noua țară, că totul era altceva!
CB - Era altceva…După o lună, când m-a întrebat soția mea cum este aici, i-am zis că e ok, că sunt 

perspective, dar îți trebuie un timp; și am întrebat-o dacă crede că putem pierde acest timp, să învățăm, căci 
doar așa putem s-o luăm aici de la început. Nu poți să vii tu și să te dai mare că vii din România; trebuie s-o iei 
pas cu pas. În primul rând, limba este o problemă, pentru că nu este engleza pe care o învățăm noi în școală. 
Este scoțiană, un slang, cum zic ei.

A - Un dialect mult mai greu de înțeles!
CB - Sunt alte cuvinte, practic, nu au nici o legătură cu ceea ce știi tu! La noi, nu poți să spui că nu înțelegi 

ce vorbesc cei din Moldova, de exemplu - aici, nu-i înțelegi pe scoțieni! Mi-a spus odată, pe un șantier unde 
lucram, un șef de echipă: Constantin, dacă vrei să rămâi aici, trebuie să înveți să vorbești scoțiana! Și eu l-am 
întrebat: dar voi nu vorbiți limba engleză? Și el a zis: Nu! Aici e Scotland, aici e altceva! Altădată, îi explicam 
unui alt scoțian că și noi avem acasă cows (vaci) dar nu arată la fel ca cele de aici; și el m-a întrebat: ce sunt 
alea cows? Păi, vaci, nu așa se spune vacă? Nu, în Scoția se zice coo! Mi-am luat un dicționar de cuvinte în 
scoțiană…Dar nu toți vorbesc așa: de la clasa mijlocie în sus, se vorbește engleza, cu un accent specific, în 
funcție de zonă, dar îi înțelegi.

„Directorul școlii m-a dus în sala de sport și mi-a arătat că erau acolo vreo 100 de steaguri! 
Steaguri ale țărilor de unde veneau copii din școala aceea; și mi-a zis, vezi, când vii, aduci 

și un steag! Și acum este acolo steagul României.”

A - Cine din familie s-a adaptat cel mai rapid? La mediu, limbă, locuri?
CB - Andrei, băiatul cel mare; avea 10 ani când a venit aici și o lună de zile a plâns încontinuu că nu înțelege 

de ce trebuie să stea el aici, că el are o groază de prieteni acasă! Deși la școala unde l-am dus era un băiat 
care se ocupa personal de el, să-l ajute să se integreze. Directorul școlii a fost un om nemaipomenit, l-a înscris 
imediat, chiar dacă școala începuse deja, pe 15 august; m-a dus în sala de sport și mi-a arătat că erau acolo 
vreo 100 de steaguri! Steaguri ale țărilor de unde veneau copii din școala aceea; și mi-a zis, vezi, când vii, 
aduci și un steag! Și acum este acolo steagul României. Oameni foarte de treabă, nu aveau nici o problemă că 
tu ești din Pakistan, din Brazilia, Peru sau oriunde; toți erau tratați la fel, mi-a plăcut treaba asta! Chiar le plăcea 
dacă auzeau altă limbă, pentru ei era ceva nou! Când luam copilul de la școală, ne întrebau cum se spune în 
română la diverse lucruri…

A - Tu te-ai ocupat aici de renovări de restaurante și hoteluri; o activitate interesantă și un domeniu în 
care văd că românii au succes. Care este explicația afluenței de oameni din România către zona asta? 
Este cererea atât de mare? Scoțienii nu se pricep?

CB - Nu, scoțienii sunt foarte buni, eu am învățat foarte mult de la ei! Multe lucruri care îți ușurează munca 
când te apuci de o renovare. La început, am făcut o echipă de familie, să zic așa: nepotul meu, pe care l-am 
adus imediat după ce am venit, era cu tencuiala, fratele meu cu partea electrică și eu cu tâmplăria. Scoțienii 
sunt buni, un singur lucru pot să le reproșez: ei nu acceptă un alt stil de lucru în afară de al lor. Trebuie să 
lucrezi ca ei, să faci ca ei! Sunt conservatori- chiar dacă este mai bun stilul nostru, nu-l acceptă! Nu că fac rău 
ce fac, dar totuși, unele lucruri sunt mai bine făcute la noi, decât aici. Noi, românii, ne pricepem la mai multe; 
sau, vrem să ne pricepem la mai multe! Și lor nu le place treaba asta, pentru că zic că în felul acesta, scapi din 
vedere la ce te pricepi tu mai bine și nu le faci cum trebuie nici pe celelalte! Pe de-o parte, au dreptate, dar pe 
de altă parte, când sunt lucruri pe care poți să le faci și nu-ți dau voie…



A - Da, am întâlnit această mentalitate, să te ocupi strict de pătrățelul tău, cum se spune!
CB - Cei care ne acceptă așa cum suntem sunt celelalte naționalități, stabilite pe-aici, ei profită de faptul că 

știm mai multe lucruri, pentru că astfel, scapă de nevoia de a angaja alți trei oameni!

A - Primii patru ani după ce ați venit în Scoția, ați locuit în Edinburgh; acum nu mai stați acolo, dar 
atunci, la început, spuneai că săptămână de săptămână mergeați la biserica românească din Glasgow.

CB - Nu chiar la-nceput de tot, pentru că atunci, n-aveam nici o biserică! Singura biserică era cea din 
Edinburgh, a minorității grecești; ei ne acceptau acolo, au fost foarte de treabă, sunt câțiva preoți acolo, 
nemaipomeniți! Părintele Rafael, care acum este episcop, este foarte atașat de noi, pentru că foarte mulți 
români se spovedesc la el! Apoi a venit aici părintele Marcel, în 2008, întâi la Aberdeen, apoi, vreme de șase 
ani, la Glasgow.

„Mi-a plăcut că au apreciat foarte mulți in comunitate ce am făcut și au zis că este 
exact ca o biserică din România!”

A - Am înțeles că tu ai renovat la un moment dat, biserica românească din Glasgow…
CB - Acum trei ani, părintele George a vrut să facem așa, ca în România, să înălțăm un pic partea dinspre 

altar; am zis că mă uit pe internet, îmi fac o idee, un plan…eu zic că a ieșit frumos! Mi-a plăcut că au apreciat 
foarte mulți in comunitate ce am făcut și au zis că este exact ca o biserică din România! Înseamnă c-am făcut 
o treabă bună. Am făcut și un mic magazinaș în spate, pentru icoane, lumânări, tot ce trebuie pentru enoriași, 
că aici nu ai de unde să cumperi așa ceva! Prima dată am zis să facem bibliotecă acolo, pentru că ne-a fost 
donată o bibliotecă de primăria Baia-Mare, vreo 10.000 de volume…nu stătea bine unde era înainte, acum, am 
pus-o lângă altar și este în regulă.

A - Ai fost și epitrop al bisericii!
CB - Da, am fost! Părintele Marcel m-a pus, atunci nici nu știam ce înseamnă dar am zis, ce spune părintele, 

eu fac! A fost bine o perioadă, până când mi-am dat seama că nu mai sunt așa de ajutor, pentru că eu sunt 
departe de Glasgow, și în perioada aceea se organizau foarte multe evenimente.Nu-mi place să fiu considerat 
ceva, acolo, și să nu fac ceea ce trebuie făcut, să fiu doar cu numele!

A - Este o responsabilitate!
CB - Este o responsabilitate, sigur! Dar a fost frumos! Am făcut evenimente și cu părintele George, dar un 

pic mai rar, că e nevoie de bani, cazare, când aduci tot felul de trupe, de artiști, să-i duci undeva… implică multe 
lucruri. Îi mai cazam și pe la noi, pe-acasă; la început lumea era mai dispusă la asemenea gesturi. Acuma s-au 
mai retras în cuibul lor, așa…

A - Pentru copiii voștri, care sunt trei, viitorul crezi ca va fi aici, în Scoția?
CB - Da, cred că da, nu prea ai ce să faci. Mă gândeam că ar putea fi un viitor și în România, dar îi tragi 

un pic în jos dacă te-ai întoarce și nu știu dacă ar accepta asta. Cel puțin, cel mare, Andrei, nu vrea să se mai 
întoarcă; el a terminat aici Universitatea Heriot Watt, specializarea de inginer civil, acum face masteratul - are 
alte planuri…

A - Iar pe cei mici, odată intrați în sistemul de învățământ de aici, care diferă atât de mult de cel din 
România, i-ai zăpăci dacă ai încerca să îi muți acum

CB - Știu exemple, oameni care au plecat și le-a fost greu; dacă îi duci înainte să-nceapă școala, e altceva. 
Dar dacă i-ai duce acum, după ce au început cu sistemul de-aici, e complicat! O să dea părinților mult de lucru! 
Și n-are rost. Dar altfel, tot timpul m-am gândit la o colaborare România -Scoția și nu se știe, poate pe viitor să 
fie ceva de felul ăsta.

„Eu cred că România are viitor, este o țară frumoasă, avem și 
oameni nemaipomeniți… eu cred că o să reușim, în final, și noi.”



A - Deci, o variantă de colaborare, nu de întoarcere acasă
CB - Nu, pentru că mă enervez repede când ajung acasă! Nu-mi trebuie mult, o săptămână… și-apoi zicem, 

și eu și soția: Hai să mergem acasă, în Scoția, să ne liniștim! Eu m-aș obișnui repede, pentru că am plecat la 
40 de ani, știu ce e acolo. S-au mai schimbat lucrurile, dar mentalitatea oamenilor este cam aceeași! Am mai 
discutat și cu tineri: ei se simt un pic sechestrați, ar vrea să facă dar de multe ori nu au ce. Vărul lui Andrei 
a terminat aeronautica, dar lucrează cu totul altceva, că la noi, ce aviație mai este? De reparat câte ceva, 
eventual…ca să lucreze în proiectare, tot în afară va trebui să meargă!

A - Este firesc ca tinerii, cei care au făcut școală, să aibă visuri, aspirații înalte - așa merge lumea 
înainte! Doar că trebuie să le și oferi terenul pe care să se desfășoare!

CB - Eu cred că România are viitor, este o țară frumoasă, avem și oameni nemaipomeniți. Eu cred că o să 
reușim, în final, și noi! Nu să ajungem țările occidentale din urmă, dar să fim undeva, acolo; cum e la Cluj, de 
exemplu! Am văzut destui oameni din alte țări care merg acolo, să-și facă un viitor…e o atracție!

A - Costi, am înțeles, nu vă bate gândul întoarcerii definitive acasă, dar dacă prin absurd, s-ar întâmpla 
să vă treziți din nou în România, ce v-ar lipsi cel mai mult și mai mult din Scoția? De ce anume v-ar fi 
dor?

CB - Uite, și mie și soției ne este dor de Edinburgh - soția mea îmi spune tot timpul că s-ar întoarce acolo; 
dar e scump! Aici ( în Fife) ne-a plăcut: avem pădure, râu, marea la doi pași…e frumos! Sunt multe lucruri de 
care mi-ar fi dor… Chiar și oamenii, vecinii mei - sunt câțiva foarte de treabă. Avem o vecină irlandeză, care 
ne apreciază foarte mult, avem o afinitate, pentru că suntem la fel - și ea a venit din afara Scoției! Frumusețea 
locurilor este deosebită - poate m-am obișnuit acum, dar la început eram surprins de cât e de frumos. Sunt total 
diferite de România! Cu toate că mulți spun că seamănă cu România - aici au cam tăiat pădurile… demult, e 
drept.

A - …se-ntâmplă și în România! Aici, au început în schimb, să reîmpădurească!
CB - Da, împăduresc, numai că au și ei o problemă: nu au reîmpădurit cu ce trebuie! Nu cu ce era înainte.

A - Deci, viitorul se va desfășura aici, pe acest teritoriu nordic, care a devenit „acasă”…

„S-ar putea ca oamenii ăștia de aici care au învățat, au făcut anumite lucruri, să 
se întoarcă, o parte dintre ei, la un moment dat, și să fie de folos României. Dar 

trebuie să li se ofere ceva acestor oameni!”

CB - Da! Nu m-așteptam să ajung - nu la capătul lumii, dar așa departe de România - dar se pare că aici 
e locul nostru! Și a altor câteva zeci de mii, sau mai mulți, câți suntem.S - ar putea ca oamenii ăștia de aici 
care au învățat, au făcut anumite lucruri, să se întoarcă, o parte dintre ei, la un moment dat, și să fie de folos 
României! Și pașoptiștii noștri au studiat în Occident și s-au întors și s-a făcut Revoluția și România Mare cu 
ajutorul lor. Dar trebuie să li se ofere ceva acestor oameni!

A - Terenul pe care să construiască, să-și pună în aplicare cunoștințele și toate abilitățile pe care le-
au dobândit…

CB - Să nu-și piardă viața în zadar stând în România! Doamne-ajută!



ROXANA GHIȚĂ

Cetățean universal, mentor și părinte modern
Cetățean al lumii, curajos, deschis și determinat să-și croiască 
viața conform principiilor sale. Visează la un itinerar ieșit din 
tiparele obișnuite, pentru ea și familia ei și pune cărămidă după 
cărămidă la construcția lui. Ascultând-o, realizezi că aproape 
orice este posibil!

A - Roxana, ești antreprenor, ai propria firmă din 2016. Ce te-a făcut acum 12 ani să pleci spre 
Edinburgh, ce întâmplări te-au condus către această decizie?

„Mi-am luat un bilet doar dus, ca să mă asigur că nu mă întorc prea repede, și 
am venit aici. Cred că Universul voia să ajung aici, pentru că aici erau anumite 

persoane pe care urma să le întâlnesc”

RG - La vremea respectivă îmi doream foarte mult să studiez în străinătate; eram în ultimul an de facultate, 
în București, la ASE și aplicasem pentru un master în Paris, unde nu m-au acceptat. Vărul meu, care locuia la 
vremea respectivă în Edinburgh, venea în vizită, în țară. Și-atunci mi-am zis: ce-ar fi să-ncerc? Mi-am luat un 
bilet doar dus, ca să mă asigur că nu mă întorc prea repede și am venit aici cu el. Ai mei nu au fost de acord, 
s-au supărat foarte tare, dar asta se mai întâmplă… Nici nu împlinisem 23 de ani, i-am împlinit la două zile după 
ce ajunsesem aici! Am venit aici, am găsit facultatea, am aplicat - voiam eu să fie master, dar am fost prima 
generație care a făcut trei ani de facultate în loc de patru și aici aveam nevoie de patru ani de facultate ca să 
mă înscriu la master.Și-atunci, pentru că nu aveam suficientă încredere în engleza mea, am făcut un curs de 
vreo două luni de engleză, și-am decis să fac anul trei și anul patru de facultate. Și-apoi să fac un master, la 
Napier University. Practic, rezultatul a fost o a doua specializare, o a doua facultate, masterul nu l-am mai făcut 
până la urmă.

A - De ce ți-ai dorit să studiezi în străinătate? Motivația a fost foarte puternică, dacă te-a făcut să îți 
iei acel bilet doar dus. Voiai să vezi lumea din altă perspectivă, voiai un alt sistem de învățământ?

RG - Îmi dorisem treaba asta câțiva ani, de când eram liceană; dar n-am avut suficient curaj să plec de la 
început, imediat după liceu. În plus, mediul în care am crescut nu mi-a dat un curaj înăscut, în anumite situații… 
A fost și din cauza a ceea ce auzisem în liceu, de la cunoscuți, care au mers în străinătate la studii, ce mai 
văzusem la televizor… Pur și simplu, aveam dorința asta extraordinară de a vedea și altceva!

A - S-a materializat până la urmă! Crezi că faptul că nu ai fost acceptată la masterul de la Paris a fost, 
de fapt, o șansă?

RG - Cred că Universul voia să ajung aici, pentru că aici erau anumite persoane pe care urma să le întâlnesc, 
cum este partenerul meu. Erau anumite lecții de viață… eu cred că totul se întâmplă cu un scop în viața asta și 
suntem conectați din punct de vedere energetic, la divinitate și între noi. Consider că fiecare lucru se-ntâmplă 
cu un motiv și de aceea am ajuns aici!



A - Categoric! Este vorba aceea românească: ce-i al tău e pus deoparte - indiferent unde este acest 
„al tău” în lume.

RG - Da, și mai cred că îți și creezi acel „ceva” al tău, ca să adăugăm la vorba românească

A - Gândul tău, când ai venit aici, a fost de la început să rămâi? În Scoția? Dincolo de acel bilet doar 
dus… Sau te gândeai că o să termini studiile și-apoi, te întorci acasă?

„…consider că sunt un cetățean al lumii și acasă este oriunde îmi doresc să merg!”

RG - Niciodată nu m-am gândit să rămân, întotdeauna am avut în gând să mă-ntorc acasă. Prin 2017, 
intenția era ca, împreună cu partenerul meu, să ne mutăm în România, dar el nu a mai vrut… Răspunsul simplu 
este: nu, nu am vrut să rămân aici. Acum, dat fiind că au trecut 12 ani și eu am o altă perspectivă asupra vieții, 
consider că sunt un cetățean al lumii și acasă este oriunde îmi doresc să merg! Planurile noastre acum sunt de 
a călători, ne dorim să vedem mai mult din lumea asta și când găsim un loc în care să simțim că vrem să stăm 
mai multă vreme, așa vom face! Dar nu mai sunt legată emoțional la fel de mult de un loc anume. Normal, sunt 
româncă, și România are un loc aparte.

A - Îmi place acest statement, e senzațional: sunt un cetățean al lumii și acasă este acolo unde vreau 
să stau! Să revenim la studii: care a fost a doua specializare, a doua facultate pe care ai făcut-o aici, la 
Edinburgh?

RG - Business management și marketing

A - Mă-ntrebam cum ai ajuns la ideea de a-ți înființa firma ta, dar uite, lucrurile încep să se lege, calea 
e simplă.

„…prin lucrurile pe care le-am învățat în diversele joburi pe care le-am făcut și 
acasă și aici - mai mult aici, evident - la un moment dat, am zis: gata! Hai să aplic 

ce-am învățat!”

RG - Nu e; dacă mă-ntrebi acum, uitându-mă în urmă, studiile în sistem tradițional contribuie la fundație, dar 
nu sunt cele care crează fundația unei persoane, din punctul meu de vedere. Afacerea și unde am ajuns acum 
se datorează mai mult experiențelor pe care le-am avut: am lucrat în diferite sectoare, în România începusem 
în sectorul privat, aveam un job foarte bine plătit la vremea respectivă și un șef extraordinar; mi-a dat niște bani 
în plus și și-a dorit să iau experiența asta ca pe o vacanță, apoi să mă întorc.

Afacerea s-a născut mai târziu decât mi-aș fi dorit eu - de foarte multă vreme îmi doream să am o afacere 
și nu am avut suficient curaj. Spuneam că nu am suficientă experiență, că sunt prea tânără, bla-bla… și prin 
lucrurile pe care le-am învățat în diversele joburi pe care le-am făcut, și acasă și aici- mai mult aici, evident - la 
un moment dat, am zis: Gata! Hai să aplic ce-am învățat! Și de-atunci, tot asta fac.

A - Crezi că acasă, în România, ai fi reușit să dezvolți o afacere, la fel cum ai făcut-o aici?
RG - Nu la fel de ușor, probabil, dar da, garantat da! Cunosc persoane care au afaceri în România, și sora 

mea a fost PFA la un moment dat - adică, se poate. Aici este mai ușor, dar da, consider că la un moment dat 
sigur aș fi făcut-o.

A - Adică, determinarea personală este factorul care schimbă lucrurile. Să fii decis și să știi ce îți 
dorești în viață!

RG - Da, clar. Și oamenii din jur! Eu am tendința și-mi doresc pe cât posibil să mă-nconjor cu oameni care 
sunt pe aceeași linie și care mă motivează, și-atunci evident că este mai ușor să merg acolo unde îmi doresc!

A - Care este activitatea firmei tale?
RG - Motivul pentru care mă-ntrebi este pentru că, din 2016, firma a tot trecut prin transformări, așa cum 

trec și eu; sau, pe măsură ce eu trec prin transformări, trece și firma. Până săptămâna trecută, ți-aș fi răspuns: 
am o agenție de online business management- adică îi ajut pe antreprenorii online să-și crească afacerea. 
De săptămâna trecută și până astăzi am decis să mă mut în consultanță și mentoring. Am trei cliente până la 
sfârșitul lunii, apoi îmi iau o pauză în aprilie, de evaluare, de două-trei săptămâni și mă mut spre consultanță.



A - Nu este complicat în viața unei afaceri, să treci prin asemenea schimbări?
RG - Da și nu. Pentru mine, este foarte important să simt că-mi doresc, să simt că rezultatul pe care-l obțin 

pentru mine și pentru clienții mei se simte, punând suflet și eu, și ei. Și de prin decembrie, am tot simțit că ceva 
nu mai este așa cum îmi doresc eu; nu mai am același entuziasm pentru tot ceea ce fac, și eram foarte implicată 
în afacerile clienților, ca și manager. Acum, îmi doresc să mă concentrez mai mult pe partea de strategie, de 
consultanță - și dacă nu mai am același entuziasm se vede, se simte! Nu mă mai simt eu împlinită; am decis că, 
dacă vreau să fiu corectă cu mine și cu toată lumea, trebuie să admit că de fapt, îmi doresc altceva, că drumul 
se bifurcă și să accept că este ok, e normal să evoluez, să schimb.

A - Ce înseamnă exact partea de mentorat?
RG - Sunt oameni care vor să fie online business manageri, așa cum am fost eu - practic, îi îndrum, împart 

din experiența mea ca și online business manager certificat, astfel încât să le fie mai ușor decât mi-a fost mie.

A - Ești un business coach?
RG - Există diferențe; în coaching, ajuți persoana să își găsească răspunsurile, când îi pui anumite întrebări; 

tu nu îi dai soluții! Însă ca mentor, ofer soluții, ca și consultant, de-asemenea ofer soluții!

A - A fost greu să-ți construiești afacerea ta proprie, să-ți găsești un loc pe piață astfel încât să 
funcționeze lucrurile, să mergi înainte?

RG - Nu, nu mi-a fost greu, în sensul că am lucrat online, lucrez de acasă de mulți ani; am folosit ce-am știut, 
am făcut training-uri. În momentul în care am decis să investesc în cursuri, în coaching, mi-a fost mult mai ușor; 
în momentele în care am încercat să fac eu lucruri pe care nu le știam, mi-a luat mult mai mult timp și energie. 
Elementul principal este claritatea și-apoi, comunitatea! În orice job am fi, aptitudinile, training-ul… mereu 
învățăm ceva, că lucrurile se schimbă. Cam în toate domeniile se schimbă, și-atunci, trebuie să ne actualizăm 
cunoștințele! Însă a fi parte dintr-o comunitate internațională, în domeniul în care sunt interesată, înseamnă că 
mă țin la curent cu ceea ce am nevoie - și atunci aleg și training-urile de care am nevoie, și responsabilitatea.

„… britanicii sunt mai rezervați, mai diplomați, dar toți suntem oameni…(Scoțienii) 
mi se par foarte calzi, ca oameni, și au dorința de a ajuta”

A - De obicei, când te muți dintr-o țară în alta treci printr-un un șoc cultural; chiar dacă ți-ai dorit schimbarea 
asta! Sunt diferențe: altă societate, alte obiceiuri, alte tradiții. Cum ai simțit tu momentul întâlnirii cu Scoția, 
momentul în care te-ai așezat aici?

RG - Șocul cel mai mare, cel pe care probabil românii îl au în general, când vin aici, a fost să văd cât de mult 
se bea! Și bărbații, și femeile! Wow! În rest, mi se pare că nu sunt atât de multe diferențe; britanicii sunt mai 
rezervați, mai diplomați, dar toți suntem oameni. Suntem diferiți în anumite situații și în țară, suntem diferiți în 
diferite regiuni. Consider că dacă ești deschis și vrei să ai o relație de comunicare cu cineva, automat și cealaltă 
persoană simte asta și atunci lucrurile merg mai ușor.

A - Ce ți-a plăcut cel mai mult la oamenii acestor locuri?
RG - Mi se par foarte calzi, ca oameni, și au dorința de a ajuta! Partenerul meu este englez și chiar aveam 

această discuție zilele trecute; el a experimentat pe pielea lui ce înseamnă ospitalitatea românilor, noi suntem 
un popor foarte ospitalier. Dar și foarte competitiv, după părerea mea! Aici, experiența mea îmi spune că da, 
există competiție, dar nu la același nivel! Oamenii sunt mai dornici să ajute!

A - Definești competiția ca o scuză pentru un fel de egoism, în ceea ce ne privește?
RG - De invidie; asta este experiența mea, ceea ce am văzut eu, ce am simțit eu, nu vreau să spun că asta 

se întâmplă la nivel general. Și da, mi se pare că în mod special scoțienii sunt oameni mai calzi; umorul mi se 
pare similar, la cele două popoare…

A - S-ar putea ca senzația ta privitoare la competitivitate să fie foarte corectă; privind în jur, eu văd 
că scoțienii au un talent, un dar de a se bucura de ceea ce au. Chiar dacă nu este ceva extraordinar din 
punct de vedere academic, financiar, sau social - se bucură de ceea ce le aparține, de ceea ce sunt, de 
ceea ce fac. De viața lor. Exact ca în vorba românească: fă rai din ce ai! Scoțienii aplică foarte inteligent 



această vorbă înțeleaptă a noastră, a românilor. Nu par să-și facă atâta sânge rău, pe modelul: nu am 
cât are celălalt, nu am ajuns acolo unde a ajuns vecinul etc.

RG - Atâta timp cât nu ne concentrăm prea mult pe partea negativă, pe diferențe, este OK. Și apropo de 
diferențele între români și scoțieni, ce vorbeam cu partenerul meu: românii sunt cu mult, mult mai ospitalieri! 
Din experiența mea, când te duci în vizită la cineva, îți dau ce au mai bun! Ți-ar da și patul lor, să dormi în patul 
cel mai bun! Ei, aici nu este așa, îți oferă podeaua sau canapeaua; dacă îi găsești la masa, nu te invită neapărat 
să te așezi și tu, ceea ce mie, româncă, mi se pare de neconceput! Pentru partenerul meu este foarte ciudat…

A - Cum i s-a părut în România, ai spus că ați fost împreună?
RG - Îi place foarte mult; însă recunoaște că, din punct de vedere financiar este mai bine aici și-i este teamă 

să se mute acolo. Dar avem niște planuri de testat teritoriul, vom vedea…

A - Există germenele unui gând de a te întoarce în România?
RG - Depinde ce înțelegi prin „a ne întoarce”; dacă înainte făceam planuri de foarte lungă durată, acum 

sunt pe termen mult mai scurt. Pentru anul acesta, ne dorim să mergem să petrecem trei luni în România, ca 
o perioadă de testare. Nu neapărat pentru că ne dorim să ne stabilim în România- planul ideal, pe termen mai 
lung ar fi să avem două case, una aici și una acolo.

A - …și să puteți pendula între ele…
RG - Exact! Dar, dorința cea mai mare de fapt, este ca înainte, să mergem să vedem lumea! Sunt atâtea 

locuri frumoase pe planeta aceasta și nu se știe ce schimbări mai aduce mediul… Ne dorim, eu îmi doresc 
foarte tare să văd lumea!

A - Înainte de-a vă gândi la o posibilă întoarcere în România, rămâneți cetățeni ai lumii!
RG - Da, asta îmi doresc și pentru fiica mea!

A - Ea este încă micuță, la doi ani și jumătate este la vârsta când părinții iau deciziile, fac strategiile 
și proiectează viitorul ei; va rămâne scoțiancă, va cunoaște România?

RG - Cel mai mult și mai mult ne dorim să fie propria ei femeie; să aibă încredere în sine, să se iubească și 
să ia cele mai bune decizii pentru ea!

„…valorile de bază ale unui om vin din familie și de la persoanele 
din jurul său. Nu contează ce își dorește altcineva, atâta timp cât eu 
fac ce simt că rezonează cu mine în momentul ăsta și asta e ceea ce 

mă împlinește!”

A - Crezi că societatea de aici o ajută mai mult în acest sens? Îi oferă această libertate de a se 
construi, cum vă doriți pentru ea?

RG - Da și nu; oriunde am fi, am avea aceeași atitudine. Noi o vom educa, cel puțin până la vârsta de șapte 
ani și-apoi, ne dorim în continuare să facă școala acasă. Lucrăm la acest plan, să vedem cum încorporăm toate 
astea, să învățăm și noi! Cu experiența pe care o am acum, pot să spun că valorile de bază ale unui om vin din 
familie și de la persoanele din jurul său și ne dorim ca fiica noastră să gândească pentru ea, nu să i se spună 
tot timpul ce și când să facă, ci să i se ofere informația ca ea să decidă ce și când să facă!

A - Ceea ce povestești tu începe să semene cu un scenariu cinematografic: cetățenii universali care 
vor călători ca să cunoască tot ce este frumos și interesant pe planetă, împreună cu copilașul lor, pe 
care-l vor educa în sistem homeschooling. Pe plaja unui ocean, sau a vreunei mări, în munți, în locuri 
exotice, nelegați de un program școlar sau de serviciu, de la 9 la 17…

RG - Momentan, este o dorință; vom vedea cum decurg lucrurile când începem să implementăm!

A - Iar afacerea ta, va merge cu tine oriunde, fără probleme.
RG - Acesta este motivul principal pentru care mi-am început afacerea online, ca să pot lucra de oriunde, 

să nu mă afecteze în niciun fel.



A - O viață altfel, cu libertate de mișcare, libertate de a plănui o altfel de existență decât ceea ce știm 
noi toți, cei înregimentați în traiul obișnuit. Ai aruncat o sămânță de gând rebel…

RG - Libertatea poate să vină în multe forme, poate nu toți își doresc să călătorească așa, unii simt nevoia 
să se stabilească într-un loc, și totul este ok! Noi nu vrem asta. Nu contează ce își dorește altcineva, atâta timp 
cât eu fac ce simt că rezonează cu mine în momentul ăsta, și asta e ceea ce mă împlinește!



ALINA BREHAR.

Meseria, profesiune de credință
Este un om muncitor, dedicat, determinat, organizat și cu suflet 
mare. Genul de om de care serviciile de sănătate și îngrijire au 
nevoie. Pe care îl admiri acolo unde își desfășoară activitatea și 
regreți că nu este acasă la tine, parte dintr-o schimbare pe care 
ne-o dorim cu toții.

 

A-Alina, ești asistentă medicală de meserie, clujeancă născută la Gherla și ai plecat înspre Marea 
Britanie acum 15 ani. Ce te-a făcut să te hotărăști să pleci din România?

AB - Întrebarea asta mi-am pus-o de foarte multe ori; cred că în primul rând, tinerețea și visurile mărețe pe 
care le aveam la timpul respectiv! Mi-am dorit foarte mult să profesez în meseria mea de asistent medical, am 
început să lucrez foarte repede după ce mi-am luat diploma, dar mi-a fost foarte greu, pentru că trebuia să 
fac naveta la Cluj, numai acolo găsisem post; distanța este de 45 de km, am făcut asta zi de zi trei ani de zile 
și mi-era din ce în ce mai greu. Am încercat să-mi găsesc ceva mai aproape de casă, dar a fost foarte greu, 
deoarece la timpul ăla, așa era sistemul, nu era așa ușor să-ți iei un post pe meritele tale…trebuia să cunoști 
lume, care să te ajute, și eu nu am acceptat că trebuie să plătesc pentru treaba asta! Mi-am spus că trebuie să 
fac altceva, n-am văzut nici o ieșire, cheltuiam toți banii pe navetă, eram foarte obosită și singura posibilitate 
pe care am văzut-o atunci, a fost s-o iau de la zero în altă parte!

„Sunt foarte ambițioasă de felul meu și dacă m-am pornit la drumul 
ăsta, am vrut să dovedesc că pot; pot să fac ceva și nu mă poate 

opri nimeni!”

A - Nu te-ai gândit că-ți va fi foarte greu, nu ți-a fost teamă de necunoscut, de faptul că poate și acolo, 
în lumea largă, ai să dai peste tot felul de dificultăți și-o să fii singură, într-o țară străină? Mă gândesc 
ce este în sufletul omului când ia hotărârea asta…

AB - Să fiu sinceră, cred că am fost foarte naivă și cu siguranță, tinerețea și-a spus cuvântul; acum n-aș 
mai putea să fac lucrul ăsta! Poate că a fost mai bine că a fost un necunoscut pentru mine; nu am știut la ce 
să mă aștept, n-am știut ce drepturi am, ce-nseamnă o schimbare majoră, într-o țară total diferită. Sunt foarte 
ambițioasă de felul meu și dacă m-am pornit la drumul ăsta, am vrut să dovedesc că pot, pot să fac ceva și nu 
mă poate opri nimeni! Am avut multe discuții în familie, eram proaspăt căsătorită, soțul meu avea un serviciu 
foarte bun…dar nu mi-a putut schimba nimeni decizia asta!

A - Cum a fost începutul acestei vieți noi?
AB - Foarte greu! Am pornit la drum singură - acum 15 ani se dădeau interviuri, erau agenții de recrutare 

pentru Anglia, a fost un proces destul de lung. Am ajuns în Anglia la o companie mică, un azil privat, cu încă 
două fete din România din diferite zone ale țării, nu ne știam dinainte. Am luat-o de la zero, pot să spun, mi 
se promisese cu totul altceva față de ceea ce am găsit - eu știam că vin să lucrez ca asistentă medicală, dar 
am lucrat ca infirmieră, nu mi-au fost recunoscute diplomele. Am acceptat, pentru că nu am știut ce drepturi 
am, nu știam legislația; am început să mă dezmeticesc în timp, lucram în azilul respectiv pe tot felul de poziții: 
menajeră, la bucătărie, la spălătorie…orice era nevoie, eu trebuia să fiu prezentă!



„…m-am înscris la colegiu să-mi dau examenele de limbă, să aplic să-mi fie 
recunoscută diploma de asistent medical, am citit foarte mult și am văzut ce 

drepturi am.”

A - Angajatorii v-au folosit ca oameni buni la toate!
AB - Da, din nefericire, toate am fost așa, fetele care venisem din România; nu ni se spusese nimic de acasă, 

am crezut că așa este OK să se lucreze și să fii tratat! Încet-încet, am început să-mi fac propriile cercetări, 
m-am înscris la colegiu - lucram foarte mult, nu aveam zile libere deloc - nu puteam refuza programul, așa era 
făcut contractul, dacă nu făceam ce mi se cerea, eram plătită pentru un număr minim de ore pe săptămână, 
bani din care nu puteam supraviețui. Deci, trebuia să tac și să fac tot ce pot; dar am fost un pic mai deșteaptă 
decât ei, eu mi-am văzut de drumul meu, m-am înscris la colegiu să-mi dau examenele de limbă, să aplic să-
mi fie recunoscută diploma de asistent medical, am citit foarte mult și am văzut ce drepturi am. Dacă un an de 
zile aveai vechime neîntreruptă la același loc de muncă, aveai dreptul să aplici pentru rezidență permanentă; 
am zis că mă chinui un an pentru asta, pentru că după aceea, voi fi liberă să fac ce vreau eu! Între timp, mi-am 
adus și soțul lângă mine; nu au știut angajatorii ce fac eu, pentru că nu ar fi acceptat.

A - Un an foarte greu, în care ai făcut slalom ca să reușești să treci peste faza aceea și să faci un pas 
înainte!

AB - Cam un an și jumătate a durat… Am avut multe momente în perioada aceea în care am zis: gata, merg 
acasă, nu am de ce să stau pentru așa ceva, am o familie acasă, și pot să-mi găsesc eu alt serviciu! Plecasem 
în acel an de zile fără plată, se putea atunci în România. De multe ori am fost aproape să cedez. Dar, am fost 
încăpățânată și-am zis că o să le dovedesc că pot să fac ceea ce vreau și am reușit!

A - Care a fost momentul când ai simțit prima dată că se schimbă lucrurile? Că nu mai vrei să pleci, 
că nu mai e totul atât de greu și nu mai tragi cu dinții ca să faci lucrurile să meargă?

AB - În momentul când am văzut că mi-au venit actele, când mi-am văzut înregistrarea că mi-a fost 
recunoscută diploma de asistent medical. Am fost foarte entuziasmată, multe colege care făcuseră aceeași 
aplicație fuseseră refuzate, pentru ele a fost un proces mai lung și mai complicat… mie mi-au venit din prima, 
n-am avut nici un impediment și mi-am zis că ăsta trebuie să fie un semn!

A - Cred că a fost un semn bun, pentru că, de la începutul ăsta greu și frustrant, ai ajuns în momentul 
acesta să fii director-adjunct al unui astfel de azil, o casă de îngrijire. Distanța parcursă e mare și asta 
spune multe despre încăpățânarea ta!

AB - Am avut și noroc, pot să spun; eu cred foarte mult în Dumnezeu și cred că toate se-ntâmplă cu un 
motiv. În perioada când mi-era greu și așteptam să-mi iasă actele, am cunoscut o româncă, tot din Gherla, era 
în Edinburgh și lucra la casa de îngrijiri unde lucrez eu acuma, ca asistentă. Îi povesteam prin ce trec, ei nu-i 
venea să creadă că se poate întâmpla așa ceva, comparativ cu sistemul în care lucra ea; după ce mi s-a făcut 
înregistrarea de asistent medical, m-a întrebat dacă nu vreau să aplic la casa unde lucra ea. Am făcut asta, am 
fost acceptată și-am început ca asistent medical, pe tura de noapte, full time, în 2008. M-am mutat, împreună 
cu soțul, în Edinburgh și-am luat-o iarăși de la zero: alt loc de muncă, alt sistem, alți oameni. Am rămas foarte 
apropiate, cu românca mea care m-a ajutat, suntem ca surorile, o să-i rămân recunoscătoare toată viața! Dacă 
nu-mi întindea ea o mână, sau nu-mi deschidea ochii și nu-mi oferea o alternativă, poate eram în România 
acum, sau poate mi s-ar fi întâmplat aceeași poveste într-un alt loc.

A - Există oameni providențiali în viața fiecăruia, pe care-i întâlnești exact la momentul când ai cea 
mai mare nevoie; și slavă Domnului că se întâmplă așa!

Aici, unde lucrezi de la această întâmplare fericită, ai fost în 2017, desemnată “Asistenta medicală a 
anului” Impresionant, în condițiile în care vorbim despre o companie cu multe unități de îngrijire în tot 
UK-ul, și au fost 1500 de nominalizări - iar tu ai fost cea aleasă ca fiind cea mai bună! Cum te-a făcut să 
te simți lucrul acesta?

AB - Foarte împlinită! Am început ca și asistent medical, am lucrat de noapte apoi, l-am avut pe băiatul 
meu, iar când m-am întors din concediul de maternitate, n-am mai putut să fac ture de noapte, am cerut să 
fiu transferată pe ture de zi. Devenise vacant și un post de human manager, care avea în responsabilitate o 



unitate de 24 de paturi; munca în tura de zi era foarte diferită de cea în turele de noapte, ești mult mai implicat, 
ai contact și cu familiile, cu doctori și consultanți, și punctul acesta a fost din nou o deschidere pentru mine! Am 
învățat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult, și lumea a fost mulțumită de ceea ce făceam eu, de cum eram din 
punct de vedere profesional.

Da, compania deține peste 200 de astfel de case în Anglia și Scoția, și în fiecare an își premiază angajații, 
făcând diferite nominalizări, pe mai multe categorii. Am fost foarte plăcut surprinsă, și bucuroasă, că am fost 
nominalizată de familii, de colegi și de pacienții de care am avut grijă - foarte frumoase cuvinte s-au spus 
despre mine! Momentul finalei de la Londra a fost… nu pot să explic emoția… am realizat că lumea ascultă 
ceea ce spun și sunt mulțumiți de ceea ce fac! Mi-am luat poziția în serios și am putut să fac un lucru bun!

„…compania deține peste 200 astfel de case de îngrijiri în Anglia 
și Scoția și în fiecare an își premiază angajații, făcând diferite 
nominalizări, pe mai multe categorii. Am fost foarte plăcut 

surprinsă, și bucuroasă, că am fost nominalizată de familii, de 
colegi și de pacienții de care am avut grijă - foarte frumoase cuvinte 

s-au spus despre mine”

A - Este un sistem foarte inteligent: să-ți răsplătești angajații și să le arăți că observi efortul pe care 
îl depun și că nu este indiferent dacă și cât te implici! Acest sistem competițional intern mi se pare un 
lucru foarte bun - fiecare vrea să trăiască cu conștiința că face ceva bun și important pe lumea asta, și 
e bine ca și ceilalți să observe!

AB - Da, este un eveniment foarte important pentru companie, se organizează în general în sud, la 
Manchester sau Londra, sunt peste 300 de invitați - nominalizații și responsabilii tuturor caselor din UK- cu 
scenă ca la Oscar, unde se înmânează statueta și cecul, sau premiul… e foarte frumos sentimentul!

A - Acum ești din nou la școală, faci niște cursuri; pentru ce anume?
AB - Din 2017 sunt director-adjunct, dar m-a fascinat întotdeauna, înainte de asta, partea de management; 

am fost înscrisă într-un program de doi ani de zile în urma căruia poți obține diploma necesară pentru a fi 
general manager. Mai am puțin și absolv cursul și voi primi calificarea „pe hârtie”, că pot profesa ca general 
manager; experiența și cunoștințele mele îmi permit să lucrez oricând, să aplic pentru poziția respectivă, dar, 
vreau să termin cursul!

A - Îți dorești această poziție, de general manager?
AB - E foarte diferită; nu mai petreci atât timp cu rezidentul, cu pacientul, e mai mult muncă de birou… dar 

îmi doresc! Asta este următoarea treaptă pe care trebuie să o ating!

A - Sunt convinsă că încăpățânarea ta de ardeleancă, pe care ai pomenit-o, va funcționa în continuare! 
Spune-mi, Alina, cât de complicată a fost și este în continuare, viața într-un azil, din cauza covidului?

„Totdeauna spun că la serviciu, este a doua mea casă! Ca să realizez ce am 
realizat și ce vreau să mai fac, trebuie să fiu 100% loială, să dau tot ce pot… altfel, 

nu se poate!”

AB - A fost un an foarte-foarte dificil și din păcate, nu s-a terminat; am avut câteva zile de concediu în iulie, 
de atunci, am fost la serviciu majoritatea timpului meu. Volumul de muncă este foarte ridicat, cerințele sunt 
foarte mari, totul este necunoscut cu covidul acesta și casa noastră a fost din păcate foarte afectată la începutul 
pandemiei, anul trecut. Am pierdut foarte mulți rezidenți, cei din staff am avut virusul, majoritatea - recuperarea 
a durat mult, a fost o perioadă foarte grea. Foarte grea pentru toată lumea. Sunt într-adevăr, zonele cele mai 
fragile, pentru că sunt multe persoane în vârstă, al căror sistem imunitar nu poate să lupte cu o boală cruntă, 
cum e covid 19. Sperăm să se termine odată, toată lumea așteaptă normalitatea, dar cred că va fi foarte greu 
să mai avem ce am avut odată. Eu am oferit 100% timpul meu - am mare noroc cu soțul meu, m-a sprijinit și 
m-a ajutat în ceea ce am vrut să fac. Este un domeniu stresant, vin obosită acasă și n-aș fi putut să fac ceea 
ce fac, dacă el nu înțelegea lucrul ăsta. Băiatul meu are opt ani și să fiu sinceră, familia mea a suferit foarte 



mult din cauza asta, că majoritatea timpului meu îl petrec la lucru! Totdeauna spun că la serviciu este a doua 
mea casă! Ca să realizez ce am realizat și ce vreau să mai fac, trebuie să fiu 100% loială, să dau tot ce pot… 
altfel, nu se poate!

A - Fiecare realizare vine cu niște costuri; orice lucru bun pe care îl faci, te costă ceva! Și nu ne 
referim la bani…

Ai spus că băiețelul tău are opt ani, deci s-a născut aici, este de-al locului! Pentru el, dar și pentru 
voi, părinții, crezi că viitorul va fi în Scoția, sau există vreo intenție de-a vă întoarce în România?

AB - Mi-am pus de multe ori întrebarea: de ce suntem aici? De ce continuăm? Până să îl am pe băiatul meu, 
vorbeam cu soțul meu și ziceam: încă un an, doi, și mergem acasă! Avem casa noastră acolo, nu am renunțat 
la nimic, nu putem să renunțăm, că inima ne trage acolo- dar, de când avem copilul, lucrurile s-au schimbat. El 
casa și-o vede aici; noi în casă vorbim numai românește, programele la televizor sunt din România, încercăm 
să-i insuflăm același spirit; vorbește cu bunicii lui… dar orice facem, el nu are aceleași legături ca și noi. Soțul 
meu a suferit tare mult din cauza asta, pentru că el este un patriot convins, 100%! Am acceptat ideea, pe 
moment aici ne vedem viitorul - eu și soțul cu siguranță o să mergem înapoi în România, probabil la pensie! 
Planul meu este așa: copilul să poată să-și facă viața lui, să termine școala, să facă o facultate dacă vrea să 
facă, iar când e pe picioarele lui, noi o să decidem ce facem și către ce parte o pornim!

A - Cred că ăsta e lucrul cel mai bun pe care il poți oferi unui copil- să-i dai posibilitatea să aleagă, 
în cunoștință de cauză.

Alina, după toată experiența de ani de zile în meserie și știind bine că în România sunt multe lucruri 
care pot fi îmbunătățite - crezi că ar putea fi organizat un sistem din acesta de îngrijire a vârstnicilor, ca 
cel de aici, din UK, și în România? Că nevoie este foarte mare!

„…m-am întrebat de foarte multe ori, de ce aici se poate și în România, nu?”

AB - Să fiu sinceră, m-am gândit de foarte multe ori și apoi, acum patru-cinci ani am renunțat la idee. M-am 
întrebat de foarte multe ori, de ce aici se poate și în România, nu? La început, nu eram de acord cu ideea 
asta și eram foarte indignată că sunt așa multe persoane vârstnice în case de îngrijiri - de ce nu sunt îngrijiți 
acasă, cum facem noi în România? Nu înțelegeam deloc sistemul; le spuneam managerilor mei cum la noi 
copiii trebuie să-și îngrijească părinții și bunicii, nu îi plasăm într-un centru și uităm de ei! Încet-încet am văzut 
beneficiile, de ce se face așa - aici, dacă lucrezi, și trebuie să lucrezi, că nu-ți permite viața altfel - persoanele 
iubite pot fi îngrijite cu profesionalism, li se oferă ceea ce au nevoie de către persoane care cunosc meseria 
asta. Am înțeles și sunt acum total de acord cu sistemul. M-am interesat cum aș putea să fac ceva acasă - 
pentru că am trecut printr-o experiență destul de neplăcută cu unul din bunicii mei, aflat în fază terminală, de 
care am avut grijă în ultimele zile… am fost foarte mâhnită de sistemul care există! Aveam energia necesară 
să fac ceva, un proiect, să pot oferi experiență - un centru de îngrijire sau îngrijire la domiciliu - să învăț lumea 
ce ar trebui să facă… dar e foarte dificil! Toată lumea mi-a spus: nu te-apuca, că sunt numai bariere, nimeni 
nu o să te-ajute, birocrația este foarte complexă, totul durează foarte mult și eu nu am avut timpul necesar să 
fac treaba asta!

A - Din nou o problemă de sistem, ca atâtea altele!
AB - Este foarte-foarte păcat că nu știm să ne îngrijim bunicii și familiile dragi și nu putem să le alinăm 

suferința. Asta mă mâhnește cel mai mult!

A - La noi, casele acestea de îngrijiri sunt încă prea puține, specialiștii în medicina paliativă, de 
asemenea… lucrurile sunt cumva mai la început, o să mai dureze până se pun la punct. Aici, în UK, este 
un sistem funcțional, poate că este de învățat… Să încercăm să luăm și noi modelul!

AB - Da, lucrurile nu mai stau în țară ca acum 15 ani; dar și în Anglia s-au făcut foarte multe proiecte, 
cercetări, s-au evidențiat la locul de muncă lucruri care pot fi folosite foarte ușor în altă parte! România este la 
început… lucruri de bază, care încep de la doctorii de familie, nici acelea nu sunt setate astfel încât să ajute; ar 
fi nevoie de o schimbare majoră a sistemului și nu cred că se poate așa, cu una, cu două!



„Ar fi un lucru foarte bun să putem schimba ceva, oamenii care au experiență din 
afara țării să poată cumva comunica, să pună cumva în practică și în țară ceea ce 

învață aici!”

A - Alina, care este cea mai mare dorință a ta pentru viitorul apropiat?
AB - Îmi doresc sănătate pentru mine și pentru familia mea, ăsta este lucrul cel mai important, îmi doresc să 

am liniște, să se termine perioada asta de pandemie și să pun capăt stresului - pentru că ultimele luni, ultimul 
an, au fost foarte-foarte dificile. Nu cred că am dorințe foarte mari, sunt fericită în ceea ce fac, mă simt foarte 
împlinită, nu cred că aș îmbunătăți absolut nimic - numai să am putere de muncă, să continui ceea ce fac!

A - Îți doresc așa să fie și așa să te simți, pentru că e mare lucru.
AB - Ar fi un lucru foarte bun să putem schimba ceva, oamenii care au experiență din afara țării să poată 

cumva comunica, să pună cumva în practică și în țară ceea ce învață aici! Cei care vor să meargă înapoi, 
bineînțeles!

A - Asta ar fi ideea; nici nu ar trebui să meargă neapărat înapoi, ar trebui doar să reușim să stabilim o 
comunicare și să ne împărtășim experiența, că așa merge lumea înainte! Să învățăm de-acolo de unde 
unii sunt cu doi pași mai în față!

AB - Și să ne asculte cineva!



ADRIANA DUȚĂ

 Celebrii cercetători britanici vin (și) din România
Este lector și cercetător și conduita conform etichetei britanice i 
se potrivește mănușă. Pasionată de statistică ca instrument de 
analizare și schimbare a vieții oamenilor, face parte din categoria 
cercetătorilor britanici, cei care află totul, despre orice!

A - Dr.Adriana Duță, sunteți lector și cercetător la Universitatea din Edinburgh, în domeniul 
inegalităților sociale în educație și pe piața muncii.

Traseul dvs. academic a fost unul spectaculos, bogat, desfășurat pe mai multe continente: după 
Universitatea București, Facultatea de Sociologie - acolo unde a început totul, ați absolvit licența și un 
master, au urmat doi ani în Olanda la Universitatea din Groningen, încă un master și un internship la 
Geneva, la ONU, apoi un doctorat la Universitatea din Southampton, cu un stadiu de cercetare în SUA, 
la Universitatea Yale, și apoi ați ajuns la Universitatea Edinburgh unde sunteți lector și cercetător. Asta 
înseamnă, în activitatea dvs., jumătate predare, jumătate cercetare.

Mă gândesc, după toți anii aceștia, diplomele, experiențele în diferite universități, că nu poate fi 
vorba decât despre pasiune, nu despre o meserie, pur și simplu!

„…cercetarea științifică îți dă neutralitatea pe care n-o avem altfel, pentru că 
toți suntem în bulele noastre și avem senzația că normalitatea este așa cum o 

percepem noi! Cercetarea este, cumva, ca o radiografie obiectivă.”

AD - Da, e-adevărat, este nevoie de multă pasiune și cred că asta m-a și motivat să merg de la o etapă 
la alta; nu știam cum se vor desfășura lucrurile și nu am avut un plan prestabilit, nu știam nici eu că va fi un 
drum atât de lung și sinuos - din exterior poate părea prea liniar, cu lucrurile foarte așezate și coerente. Cred 
că pe la sfârșitul Facultății de Sociologie din București, mi-am dat seama că e fascinant acest domeniu al 
inegalităților sociale; cred că prima oară când am văzut un tabel de mobilitate socială- un tabel în care poți 
să analizezi originea socială, de regulă bazată pe ocupație și alte detalii legate de locul de muncă…și poți să 
vezi concret, în ce măsură un copil, care se naște într-o familie mai defavorizată, are șanse ca el însuși să 
atingă o poziție mult mai înaltă decât familia de origine- când am văzut că asta se poate cuantifica, statistic, se 
poate demonstra, mi s-a părut un instrument extrem de puternic! Eu sunt o persoană idealistă, poate că am 
avut tot timpul aceste întrebări, dar poate mi se păreau ceva filosofic. Am fost fascinată să realizez că este o 
disciplină care se studiază cu foarte mare rigurozitate, uneori, cu aceleași metode aplicate și în medicină, în 
epidemiologie! M-a cucerit și faptul că cercetarea științifică îți dă neutralitatea pe care n-o avem altfel, pentru 
că toți suntem în bulele noastre și avem senzația că normalitatea este așa cum o percepem noi! Cercetarea 
este, cumva, ca o radiografie obiectivă.

A - Este o șansă în viață, să-ți trăiești meseria cu pasiune!
AD - Există și un element de șansă, într-adevăr; dar, din aproape în aproape, putem să ne dăm seama ce 

ne pasionează, să ascultăm vocea interioară, să încercăm diverse opțiuni și să vedem ce funcționează pentru 
noi, cu ce rezonăm.

A - Ce presupune exact meseria dvs, aceste cuatificări, aceste legături aproape matematice care se 
pot face între fapte de viață?



AD - Postul de lector presupune predare, cercetare, coordonare - este complex, încă încerc să mă familiarizez 
cu complexitatea meseriei. Referindu-mă strict la partea de cercetare cantitativă: presupune în primul rând să 
avem acces la date, culese de echipe profesioniste, care să ne ofere un eșantion reprezentativ al unei societăți 
sau al unei populații (de exemplu, studenții de la Universitatea din Edinburgh. Facem studiul pe acest eșantion 
reprezentativ și-apoi extrapolăm la întreaga populație). Apoi avem nevoie de abilități de a analiza aceste date; 
ca și cercetător trebuie să cunoști software-ul statistic în care vin stocate datele, să prepari datele - presupune 
muncă de codare, seamănă câteodată cu jobul unui IT-ist. Presupune foarte multă muncă tehnică; apoi, trebuie 
să cunoști metodele din punct de vedere statistic, pentru a înțelege ce faci, practic - este un întreg univers, 
să folosești metodele statistice adecvate pentru genul de măsurare pe care îl ai. Imaginați-vă că v-aș lua un 
interviu, întrebările pe care vi le-aș adresa le-aș cuantifica, ar avea a,b,c, coduri prestabilite, și vor fi stocate 
într-o bază de date și-apoi traduse în numere, practic, pe care ulterior le pot analiza.

Oamenii tind să fie speriați de statistică; și eu am fost în postura asta, nu a fost dragoste la prima vedere, nu 
am avut o înclinație naturală către cifre, numere - dimpotrivă, mai degrabă eram pe partea creativă, pasionată 
de limbă, gramatică. Dar nu este neapărat nevoie să fii un matematician ca să faci cercetare cantitativă! 
Softurile statistice fac toată matematica grea, nu trebuie să știi toate formulele pe dinafară; trebuie să cunoști 
metodele și asumțiile din spatele lor, asta în sine este o știință și să știi cum să le aplici, când să le aplici, 
cum să interpretezi acele date, odată ce obții rezultatele. Asta încerc să le transmit și studenților și sunt foarte 
motivată știind că și eu am fost odată așa, că trebuie să îndepărtăm vălul de mister din jurul statisticii și să nu 
ne închipuim că este ceva foarte complicat. Este, dar e ceva ce poate fi învățat!

A - Pare fascinantă munca de cercetător; cadrele universitare au obligația de a face și cercetare, ceea 
ce arată cât de serios este pus accentul pe această latură a cunoașterii, în Marea Britanie! Cercetătorul 
are un loc foarte bine stabilit în societate! E o diferență față de România, unde cercetarea nu știu dacă 
a ieșit cu totul din condurii Cenușăresei…

„Se pune foarte mult accentul pe parteneriate, pe schimbul de cunoștințe - când 
luăm un grant de cercetare, de exemplu, trebuie să includem în acel grant cum 
avem de gând să folosim cercetarea, cui îi folosește, cu ce departamente din 

cadrul Guvernului putem colabora, ca să facem ceva cu rezultatele cercetării…”

AD - Da, este un mediu foarte propice să fii cercetător în Marea Britanie, nu degeaba există clișeele: 
Cercetătorii britanici au demonstrat….

A - Cercetătorii britanici sunt mulți, lucrează pe toate direcțiile și pot demonstra cam orice! Cam așa 
aș traduce eu gluma aceasta…

AD - Gluma are sâmburele ei de adevăr, investesc foarte mult în infrastructura cercetării; pentru a avea 
aceste date cu care lucrăm, este nevoie de o investiție majoră! Studiile de cohortă britanice sunt celebre în 
lume! Intervievează oameni, născuți în aceeași săptămână, să zicem, și apoi îi urmăresc pe tot parcursul 
vieții și o dată la un an, la doi, mai târziu, la cinci ani îi întreabă absolut orice despre viața lor… se poate face 
cercetare interdisciplinară: de la educație, istoria profesională, medicină etc. Să lucrezi într-o țară în care se 
investește atât de mult în aceste date, fascinante și serioase, și să poți studia matematic viața oamenilor, 
este un plus extraordinar! Apoi, aici este o meserie foarte prestigioasă, foarte apreciată. Se pune foarte mult 
accentul pe parteneriate, pe schimbul de cunoștințe - când luăm un grant de cercetare, de exemplu, trebuie să 
includem în acel grant cum avem de gând să folosim cercetarea, cui îi folosește, cu ce departamente din cadrul 
Guvernului putem colabora, ca să facem ceva cu rezultatele cercetării…

A - Un exemplu despre cum se face ca viața să meargă înainte! Să fie îmbunătățită, să descoperi noi 
căi de a ajunge la lucrurile pe care ți le dorești. Este clar că fără cercetare nu se poate, tocmai de aceea, 
respectul arătat aici acestei profesii este extraordinar!

AD - Da! Cred că este crucială contribuția cercetării, pentru că nu putem cere politicienilor să știe exact 
ce trebuie să facă; totul se poate rezuma la parteneriat. Cercetarea aduce informațiile obiective despre un 
anumit proces, despre inegalitățile în educație, de exemplu. Încercăm să explicăm mecanismele, iar decidenții, 
factorul politic, știind aceste rezultate, comunicând și cu profesorii și toți cei implicați, pot să înțeleagă mai 
bine ce măsuri sunt necesare. Și atunci când investesc banul public în anumite proiecte sau în măsuri de 
îmbunătățire a unor probleme, să o facă în cunoștință de cauză. Această politică bazată pe cercetare ar trebui 
să-și ia informațiile din cercetări și nu făcută după ureche, ca să nu realizezi după aceea că nu a fost bine ce 
ai făcut!



A - V-ați stabilit și profesați în Edinburgh; asta înseamnă că acesta a fost sistemul de educație care 
v-a atras cel mai mult, dintre cele prin care ați trecut, de-a lungul parcursului academic?

AD - Cu siguranță rezonez cu mediul de aici, cu climatul de aici, în materie de cercetare - dar nu am 
știut de la început că aici îmi voi găsi locul. Pur și simplu, un pas a dus la celălalt, mi-am găsit locul în acest 
departament și în echipa de cercetare.

„Muncesc foarte mult, își asumă acest fapt că trebuie să fie angajați pe 
deplin în programul de master, au multe sarcini, primesc feed back detaliat 
- acesta este un alt aspect care poate în România nu este atât e 

frecvent, dar este ceva important.”

A - Cum vi se par studenții? Sunt interesați? Vin de peste tot, din lume?
AD - Da, sunt foarte mulți studenți internaționali, predominant din China; eu predau la un program de master 

în educație, cursuri pe cercetare cantitativă, dar și un curs de inegalitate socială în educație, în jurul lumii. E 
fascinant lucrul cu studenții: sunt foarte motivați, receptivi, interesați… sunt intimidați de faptul că statistica pare 
ceva dificil, trebuie să lucrez la asta cu ei! Satisfacția e mare, pornesc de la zero și sunt martora procesului lor 
de învățare și să văd că pot construi, pot face apoi analize, interpretări. Muncesc foarte mult, își asumă acest 
fapt că trebuie să fie angajați pe deplin în programul de master, au multe sarcini, primesc feed back detaliat 
- acesta este un alt aspect care poate în România nu este atât e frecvent, dar este ceva important. Lucrul cu 
studenții este înviorător, după atâta stat în fața calculatorului- cercetarea este pretențioasă, niciodată nu este 
suficient de bine, putem face mai mult…Cu studenții este o satisfacție imediată, pentru că atunci când le explici 
ceva și ei sunt mulțumiți și au înțeles, este acel moment „Aha!” și chiar simți că ești util!

A - Deci a avut logică alăturarea acestor două tipuri de activități, se balansează una pe alta! Se 
completează foarte bine!

Cum v-ați integrat în societatea scoțiană? A fost greu, a fost ușor? La Universitate, vorbeați aceeași 
limbă, în lumea cercetării- dar în afara Universității?

AD - Mi se par niște oameni prietenoși, deschiși; aș putea spune că m-am integrat bine! Totuși, cred că 
trăiesc într-o bulă academică, chiar este o provocare să cunosc oameni în afara ei. Sfârșești prin a petrece și 
timpul liber cu prietenii pe care ți-i faci la lucru! În timpul doctoratului, am realizat împreună cu colegii că noi nu 
cunoaștem prea mulți oameni din afara campusului!

A - Niște oameni pasionați, absorbiți aproape total de ceea ce fac!
„Îmi place cultura asta de politețe, de a fi un pic mai rezervați, de a respecta intimitatea oamenilor, 

formulările acestea, care uneori par mai formale, dar cred că se potrivesc personalității mele…”

AD– Cât am interacționat în afara bulei, am fost plăcut impresionată de deschiderea oamenilor; nici în Anglia 
nu am simțit neapărat acel stiff upper lip al englezilor( felul lor de a nu-și arăta emoțiile). Îmi place cultura asta 
de politețe, de a fi un pic mai rezervați, de a respecta intimitatea oamenilor, formulările acestea, care uneori par 
mai formale, dar cred că se potrivesc personalității mele. Prefer așa, decât oamenii extrem de direcți; cred că 
mi se potrivește ceva mai mult decât climatul din România, ca și cultură!

A - Când ați mai pomenit, puțin mai devreme, termenul „climat”- vă refereați la climatul din domeniul 
cercetării, dar nu realizasem - spunând că vă place, m-am gândit în primul moment: Doamne, este 
prima persoană pe care o aud spunând asta, în Scoția!

AD - Ăsta este într-adevăr, minusul aici, că nu avem parte de atât de mult soare - un taximetrist glumea 
odată, spunând că e bine că nu-i atât de mult soare, Edinburgh-ul e atât de frumos încât dacă ar fi și vremea 
bună, toată lumea ar vrea să se mute în Edinburgh!

A - Cum priviți spre viitorul apropiat? Cum vedeți traseul vieții profesionale, în continuare? Există 
germenele vreunui gând privind o întoarcere în România?

AD - Momentan, nu am planuri să mă mut nicăieri, doar ce am început acest post de lector, sunt la început, 
încă am multe de învățat. Dar, poate, niciodată să nu spui niciodată! În România nu plănuiesc să mă întorc, 
pentru că limitarea, mai ales în domenul în care lucrez, pe această nișă, mi-ar limita foarte multe opțiuni, pentru 



că nu se investește în infrastructura de cercetare atât de mult și atunci nu poți să inovezi, că nu ai uneltele 
necesare! Bineînțeles, sunt oameni extraordinari și în România, care fac lucruri în pofida acestor limitări și este 
admirabil; dar poate că aș putea face ceva pentru România din afară! Nu cred că a locui acolo este singura 
modalitate de a face ceva pentru România. Sunt mai mult decât binevoitoare să ofer orice din ce am învățat 
până acum!

Mai voiam să spun că, în afară de aceste studii, care se fac aici, în UK, există și o mult mai bună colaborare 
între instituții - de exemplu, lucrăm acum cu date care unesc ultimele trei recensăminte, rezultate școlare, 
de la Ministerul Educației, putem reuni și date de la Ministerul Sănătății - totul, cu maximă confidențialitate, 
anonimizat. Instituțiile colaborează între ele pentru a studia lucruri esențiale pentru populația țării - și România 
ar putea învăța din asta!

A - Apropo de colaborări, cred că ar fi utile aceste date - pentru schimbarea perspectivei din care se 
privesc anumite lucruri - și pentru România…

AD - Sigur, sunt anumite procese transferabile; fiecare societate are particularitățile ei specifice, dar cred că 
sunt anumite procese, cum se reproduc aceste inegalități, de pildă, cum am realizat într-un studiu recent. Ne-
am uitat la un grup de copii provenind din familii cu venituri foarte scăzute. Unii din copiii proveniți din astfel de 
familii reușesc să obțină rezultate extraordinare; ce fac în plus, sau altfel, famiile acestor copii? De exemplu, 
le citesc frecvent copiilor, la o vârstă foarte mică - fapt asociat în mod statistic cu scoruri cognitive mai mari, 
la 10 ani- orice stimul cultural, vizitele la muzeu, timpul petrecut în activități constructive, educative, în familie. 
Când încep școala, copiii vin cu niște inegalități pe care noi le vedem statistic, ele există deja de la vârsta de 
trei ani! Mi se pare fascinant și puțin trist; șansele în viață, bazate pe o loterie - nimeni nu alege familia în care 
se naște - și totuși, educația, ocupația și venitul părinților îți afectează șansele în viață, până la urmă! Genul 
acesta de procese ar fi transferabile, într-adevăr! Ar da de gândit: oare în România care sunt coordonatele? 
Ce-am putea face?

„… în Marea Britanie, cel puțin la nivel discursiv, în politică, se pune accentul 
acesta pe egalitatea de șanse, de oportunități. Și România la fel ar trebui să aspire! 

Nimic nu mi se pare mai trist decât nerealizarea potențialului uman.”

A - Ar putea genera niște schimbări în programele școlare, în obiceiurile care se referă la copiii de 
vârstă mică; nu sunt lucruri complicate, trebuie explicare doar, susținute și urmărită implementarea lor! 
Statistica poate fi o știință chiar simpatică!

AD - În lumea în care trăim, datele sunt cruciale; sunt mai convingătoare pentru factorii decidenți. Dacă ai 
un studiu, poate ești mai convins să investești banii publici în acea direcție! În Scoția există astfel de programe, 
derulate de ONG-uri și finanțate de Guvern, care educă părinții, mai ales din cartiere defavorizate, îi învață 
despre importanța activităților pe care le fac copiii, care pot duce la diferențe în evoluția lor! Rolul statisticii ar 
putea fi și acela de a crea această conștientizare; poate că oamenii acceptă prea ușor ideea că da, întotdeauna 
au fost bogați și săraci, diferențe între clasele sociale. Totuși, este important să monitorizăm cum anumite 
reforme educaționale sau în materie de piața muncii, contribuie la reducerea acestor inegalități! Ca societate, 
trebuie să aspirăm la meritocrație! Aici, în Marea Britanie, cel puțin la nivel discursiv, în politică, se pune 
accentul acesta pe egalitatea de șanse, de oportunități. Și România la fel ar trebui să aspire! Nimic nu mi se 
pare mai trist decât nerealizarea potențialului uman.



SORIN ȘI CRENGUȚA STAN

Când visul e mai aproape cu fiecare zi
Hotărâți să muncească oricât de greu ar fi, să-și îndeplinească 
sarcinile fără greșeală, să găsească mereu noi căi de a se 
dezvolta și-apoi să-i ajute și pe cei din jur mai puțin descurcăreți - 
așa au fost de la începuturile poveștii în țara visurilor lor.

 A-Aceasta este povestea unei familii; n-au vrut să fie povestea unuia sau a altuia, luați individual, 
este o istorie care îi include pe amândoi!

Ați plecat din România acum aproximativ șapte ani, spre Marea Britanie - întâi a fost Anglia, după 
aceea Scoția - și-ați lucrat întâi în agricultură, pe niște plantații de căpșuni. De ce v-ați hotărât să plecați 
din România și cum ați ajuns la acest job?

„Nu putem zice că în România ne-a fost extrem de greu, dar nu vedeam așa multe 
oportunități, pentru noi, cei tineri”

SS - Noi ne gândeam de câțiva ani deja, să plecăm undeva în Germania, Anglia, Spania, Italia… undeva 
într-o țară unde să putem să ne dezvoltăm, să avem mai multe posibilități. Nu putem zice că în România ne-a 
fost extrem de greu, dar nu vedeam așa multe oportunități, pentru noi, cei tineri; ne gândeam să ne construim 
un viitor mai ușor și mai sigur! În România, poate că am fi reușit să facem asta, dar ar fi fost nevoie de ani și 
ani de muncă grea, de stres mult. Eu în România mă simțeam foarte stresat! Era un drum extrem de anevoios. 
De ce agricultura? Să fiu sincer, nu făcusem niciodată asta…

CS - Am avut în jurul nostru și prieteni și foarte multe cunoștințe, care în perioada aceea veneau cu contract 
în Marea Britanie, în agricultură. Auzisem că erau destul de bune câștigurile și am zis: hai să-ncercăm și noi! 
Dacă ei pot, putem și noi! Sau cel puțin încercăm, vedem cum este viața acolo și dacă nu e bine, ne-ntoarcem 
înapoi acasă!

SS - Planul nostru era să venim să muncim în agricultură și să încercăm, după terminarea sezonului, să ne 
închiriem o casă, să rămânem aici și să ne continuăm visul, să putem lucra în continuare în UK. Până la urmă, 
a fost o perioadă foarte grea la început, chiar nu ne așteptam, după ce auzisem din povești…

CS - …că o să întâmpinăm probleme! Noi practic eram așa de emoționați și de încântați că plecăm din 
România, încât totul ni se părea roz! Dar când am ajuns, nu a fost nici pe departe cum ni s-a promis: cazarea 
proastă, ni s-a oferit foarte puțin de muncă…

A - Din cauza experienței nefericite din Anglia ați plecat spre Scoția?
CS - Da! A fost greu și aici, noi când am venit, nu știam engleză mai deloc…

A - Scoția a fost mai primitoare, v-ați simțit mai bine decât în Anglia?
CS - Sincer, da, mult mai bine! Ferma era aproape de un sătuc… În Anglia era distanța foarte mare față de 

prima localitate, față de un market, fără mașină nu te puteai mișca.



 „Am lucrat pentru firma de curățenie… chiar ne-au apreciat, suntem mai mulți 
români și noi ne-am dat silința să-i răsplătim pe deplin… pentru mine, experiența 

în domeniu de îngrijitor a fost ca și cum mi-aș fi îngrijit bunicii!”

A - Deci, a fost puțină agricultură și în Scoția, după care, tu, Sorin, te-ai mutat la o firmă de curățenie
SS - Da, se terminase sezonul în agricultură și nu voiam să plecăm! Începuse să ne placă viața de aici; nu 

eram stresați și voiam să facem tot posibilul să rămânem aici! Am lucrat o zi pentru firma de curățenie și le-a 
plăcut cum m-am descurcat! Eu le-am spus că îmi caut un job, că mi-ar plăcea să lucrez la ei, nu contează 
cât este de greu și cât e de muncă, vreau să încerc! Și am fost la un interviu, apoi am ajuns să lucrez pentru 
ei! Și de aproape trei ani de zile, sunt tot la ei, acum sunt supervisor acolo. Chiar ne-au apreciat, suntem mai 
mulți români- și noi ne-am dat silința să-i răsplătim pe deplin. La noi, 90% din timp, lucrezi numai tu împreună 
cu colegul de echipă; nu stă nimeni după tine, ai un plan de lucru cu ce trebuie să faci, tu trebuie doar să-ți faci 
îndatoririle.

A - Deci tu îți vezi de treabă, și dacă tu consideri că trebuie să fii foarte pedant, atent, să faci totul 
foarte bine, așa faci. Bănuiesc că la un moment dat asta se vede, și ești apreciat de angajatorul tău, 
chiar dacă nu stă să te controleze pas cu pas!

SS - Noi avem review-uri de la clienți - nu am avut niciodată vreo plângere, sau probleme la serviciu; tot 
timpul am fost apreciați, în majoritatea cazurilor clienții ne cer tot pe noi, când au nevoie. Văd că ne dăm silința 
să ne facem treaba cum trebuie.

A - Crenguța, tu, după agricultură, ai ajuns să lucrezi într-o casă de îngrijire, un azil de bătrâni - care 
aici, în Scoția, sunt foarte numeroase!

 CS-Am lucrat câțiva ani în agricultură, la un moment dat am rămas însărcinată cu Clara, prima fetiță, și 
după ce am stat cu ea acasă peste un an și jumătate, am zis că vreau să încerc altceva! Fusese o muncă 
destul de grea pentru o femeie. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez ca îngrijitor, aveam timp să petrec și cu copilul 
- lucram ture de noapte, iar ziua mi-o petreceam cu familia. A fost foarte frumos!

A - Este o cu totul altă cultură, din ce am observat eu aici - această grijă față de vârstnici, sunt foarte 
multe aceste case de îngrijire, azile! În România, avem o lipsă acută (și) în acest domeniu…

CS - Foarte mulți români lucrează în aceste azile, este adevărat; pentru mine, experiența în domeniu de 
îngrijitor a fost ca și cum mi-aș fi îngrijit bunicii! La casa de îngrijire era ca și cum aș fi mers în sânul familiei 
mele. Nu am fost niciodată într-un azil la noi, în România, dar din ceea ce am auzit, aici totul este diferit.

„Ne-am gândit să deschidem această agenție pentru că sunt foarte mulți români 
care vin aici, în zona noastră, în căutare de slujbe; neștiind engleză, neștiind prea 

multe despre Scoția, și în ceea ce privește actele, am zis să facem ceva!”

A - Și această experiență a rămas în urmă, la un moment dat; între timp s-a născut încă o fetiță în 
familia voastră și ați hotărât să deschideți o afacere de familie. Încă un prag important, probabil, pe 
traseul scoțian.

SS - Ne-am gândit să deschidem această agenție pentru că sunt foarte mulți români care vin aici, în zona 
noastră - o zonă foarte bine dezvoltată agricol, cu foarte multe ferme - în căutare de slujbe; ei neștiind engleză, 
neștiind prea multe despre Scoția, și în ceea ce privește actele, am zis să facem ceva! Suntem încă la început, 
facem pași mărunți, dar mergem înainte; ne dezvoltăm!A - „Să încercăm să facem ceva” înseamnă că ați 
înființat o agenție de recrutare, lucrați foarte mult cu români, cărora încercați să le găsiți contracte de muncă la 
ferme, în agricultură.

SS - Da, totul este gratis, nu plătesc niciun comision, nu plătesc nimic. Ei sunt plătiți la oră, pe contract.

A - Interesantă povestea cu„ totul gratis” dar cum funcționează afacerea voastră, atunci?
SS - Noi ne luăm comisionul de la fermieri; agenția noastră a fost creată să-i ajute pe oameni să-și găsească 

un loc de muncă. Bănuții vin de la fermier: depinde de contract, de perioadă, de câți oameni are nevoie. Sunt 



fermieri care au nevoie de un om pentru o zi, alții, au nevoie de un om câteva zile într-o săptămână, sau, au 
nevoie șase luni de zile de doi oameni…

A - Lucrați cu mulți români? Sau exclusiv cu români?
SS - Nu neapărat; putem să lucrăm și cu bulgari, cu cehi… dar cei mai mulți dintre angajații noștri sunt 

români. Am avut inclusiv angajați scoțieni! Unii chiar au lucrat pe perioadă mai lungă, surprinzător pentru ei, 
pentru că în general, nu prea vor să muncească - inclusiv în perioada iernii, afară, la fermă de animale… Am 
avut și scoțieni care au lucrat două ore și au plecat, sau câteva zile, și s-au răzgândit…ca și românii, dealtfel. 
Nu toți românii sunt serioși și pot să lucreze.

A - Era și asta o întrebare: dacă clienții voștri sunt oameni serioși și vă puteți baza pe ei?
CS - Nu în totalitate; am avut probleme și cu românii noștri! S-a-ntâmplat să fim sunați că au plecat oameni 

de la locul de muncă, cinci sau șase odată! Astea sunt zile stresante…
SS - …sau merg o zi-două la muncă, după care nu mai răspund la telefon, spun că au fost bolnavi. Sincer, 

nu-i înțeleg de ce fac așa, că nu sunt obligați să meargă la muncă, dar trebuie să anunțe!

A - Îmi aduc aminte că atunci când am vorbit la telefon, făceai niște drumuri cu mașina, duceai niște 
oameni la lucru; nu oferiți doar contracte, mai asigurați și alte servicii pe lângă, ca să meargă treaba!

SS - Majoritatea fermelor sunt în afara orașelor, departe de stațiile de autobuz. Sunt doar câțiva oameni 
care au propriile mașini, marea lor majoritate nu au permis de conducere, și-am zis să-i ajutăm din punctul ăsta 
de vedere, să poată ajunge la muncă. Este o fermă de porci unde, două săptămâni pe lună încep la trei-patru 
dimineața; mă trezesc, îi duc la muncă, apoi îi iau…

CS - Țin minte când Clara era micuță, au fost foarte multe zile când ne trezeam copilul la cinci și jumătate-
șase dimineața, o luam în mașină cu noi și duceam oamenii la muncă; după-amiază se întâmpla iar s-o trezim, 
s-o punem cu noi în mașină și să mergem să luăm muncitorii de la locul de muncă. Au fost perioade destul de 
grele!

A - Copilul a participat la consolidarea afacerii familiei!
SS - O iau și acum cu mine, uneori, dar acum e pentru aventură, e mai mare, înțelege și îi place!

A - Crenguța, pe lângă tot acest program suficient de încărcat, s-a gândit să se relaxeze, tot prin 
muncă: făcând prăjituri și torturi!

„…pentru mine este o relaxare. Oricât de obosită aș fi, dacă îmi zice cineva: poți 
să te duci în bucătărie, te rog, să-mi faci și mie un tort? Mă duc cu cel mai mare 

drag! Copiii și prăjiturile sunt relaxarea mea.”

CS - Da, este un hobby de-al meu! De când eram mică îmi plăcea foarte mult să-mi petrec timpul în bucătărie; 
întotdeauna mi-a plăcut să gătesc pentru familie, să fac ceva dulce în fiecare weekend pentru familie. Am fost 
încurajată de soțul meu, de prieteni: dacă tot te pricepi și îți place, de ce nu încerci să faci ceva să și vinzi? Într-
adevăr, pentru mine este o relaxare. Oricât de obosită aș fi, dacă îmi zice cineva: poți să te duci în bucătărie, te 
rog, să-mi faci și mie un tort? Mă duc cu cel mai mare drag! Copiii și prăjiturile sunt relaxarea mea.

A - Și, merge și această mică afacere personală, cu prăjiturile și torturile?
CS - Și aici suntem tot la început, am deschis-o în urmă cu trei luni; dar am observat că încet-încet, încep 

să mă fac cunoscută! Aștept ca pe viitor să mă dezvolt mult mai bine, așa cum mi-aș dori eu! Deja fac planuri…

A - Îmi place mult că aici, în Scoția, oamenii care au un talent, o pasiune, oamenii care știu și își 
doresc să facă ceva, pot să pună în practică relativ simplu, pasiunea lor. Există multe exemple pe care 
le-am descoperit: să-ți valorifici talentele și abilitățile cu plăcere și folos! Să-ți aducă beneficii!

CS - Cred că și pandemia ne-a adus în situația asta; am petrecut foarte mult timp acasă, și aveam nevoie și 
de un venit. Nu este nici pentru noi o situație foarte bună: avem o ipotecă, sunt atâtea costuri pe care le avem 
în fiecare lună, și a trebuit să ne mai gândim și la altceva!



A - Viața nu este ieftină, ca să trăiești ai nevoie să muncești!
SS - Aici, poți să începi într-o companie de foarte de jos, de la cel mai simplu job; cu timpul, dacă tu vrei, poți 

să avansezi foarte ușor. Ceea ce în România, când am plecat noi, era un pic mai dificil.
CS - Cred că în România, din punctul ăsta de vedere al afacerilor, este foarte mare concurența! Sincer, eu 

dacă aș fi acum în România și aș vrea să-mi deschid o afacere, nu aș avea idee ce să fac; ceea ce fac eu aici, 
prăjituri, în România face foarte multă lume, sunt foarte multe afaceri, nu ar fi șanse pentru mine! Aici e mult 
mai ușor!

„Pentru noi, la ora actuală, asta este casa unde ne simțim noi bine și unde vrem să 
ne trăim viața.”

A - Aici ai identificat o nișă pe piață și pare o idee foarte bună!
Șapte ani reprezintă deja o perioadă destul de lungă. Sunteți mulțumiți în inima voastră de pasul pe 

care l-ați făcut, mutându-vă aici? Este așa cum ați visat, așa cum v-ați dorit? Ați ajuns acolo unde voiați 
să ajungeți?

CS - Eu pot să zic un mare „Da”! Pentru noi, la ora actuală, asta este casa unde ne simțim noi bine și unde 
vrem să ne trăim viața.

SS - În toți acești ani, am fost doar de trei-patru ori în România; asta arată că ne-am adaptat aici! Singurul 
lucru care m-ar face să mă gândesc, eventual, și la o altă țară, ar fi vremea!

A - Vremea este o poveste în sine în Scoția!
CS - Da, ducem lipsa soarelui!
SS - Dar în afară de vreme… nimic! Mai sunt și perioade în care - toți românii cred că au simțit asta- mai 

sunt răutăți, că ești român… dar treci peste! Eu am discutat cu cei de aici, le-am spus care este situația, pentru 
ce sunt aici, cu ce scop, ce mă face să rămân aici - au înțeles și este totul OK! Încolo, mă simt foarte bine aici, 
mă simt acasă, nu am niciun fel de probleme.

A - Dacă ar fi să analizați un pic lucrurile, ce v-a oferit Scoția mai mult decât România? Ce o face să 
devină „acasă” pentru voi?

CS - Am vorbit cu soțul meu despre asta de foarte multe ori; într-o viață în România era probabil imposibil să 
ne achiziționăm o casă. Aici, după doi ani de zile, am plătit un avans la bancă și ne-am cumpărat casa noastră!

SS - Din punct de vedere al actelor… nu ne așteptam, a fost extrem de ușor! Români, sosiți de doi ani abia… 
eram într-o țară străină, totuși, și ni s-a oferit o șansă foarte bună! Era mult mai scump să plătim chirie!

A - Scoțienii din jur, colegii, vecinii, cum s-au purtat cu voi? Cum v-au primit? Cum sunt în viața de 
zi cu zi?

CS - Nu am avut niciodată probleme, cel puțin aici, la noi în oraș (Blairgowrie) - sunt foarte încântată că s-a 
întâmplat să locuim aici pentru că avem niște oameni minunați, foarte prietenoși. Toți cei din jur, apropiații, ne-
au oferit prietenie și sentimentul că suntem bine veniți aici! Ne-au făcut să ne simțim foarte bine!

SS - Am remarcat lucrul acesta la ei, și-mi place; sunt foarte diferiți ca mentalitate față de noi, românii. Văd 
lucrurile mult mai roz, sunt mult mai calmi, mai sociabili; vecinii sunt foarte prietenoși, o vecină, când ne-am 
mutat aici, ne-a adus flori, cadouri… Nu sunt prietenoși doar aceia care au probleme și între ei, au problemele 
lor.

„Marea majoritate a oamenilor au început să-și dea seama că noi 
românii, suntem niște oameni foarte serioși, muncitori, foarte 

harnici și au început să ne privească altfel. Ne integrăm ușor în 
societate, chiar avem planuri bine stabilite, intenții bune și cred că 
și scoțienii sunt mulțumiți că au niște oameni ca noi, la ei în țară!”

A - Începi să înțelegi de ce oamenii simt că aici este acasă; viitorul fetițelor voastre îl vedeți în Scoția?
SS - Aș zice… 100%! Eu am acces la foarte multe școli în zona Perth, Dundee, Edinburgh, Aberdeen - 



am văzut în liceele în care am fost, săli de croitorie, săli de clasă cu strunguri, săli de clasă cu instrumente 
muzicale… cred că la noi în România nu au multe școli așa ceva! Și nu este vorba despre școli renumite, ci 
sunt școli normale, licee normale. Ei investesc foarte mult în învățământ, se vede asta! Sunt foarte dezvoltați la 
capitolul ăsta. Am fost și în sate care nu aveau mai mult de 100 de locuitori și școala din satul respectiv avea 
condiții exact ca toate celelalte!

A - Asta înseamnă să vrei cu adevărat să oferi tuturor șanse egale la educație. Indiferent cine ești și 
unde ești, dacă tu vrei și poți, o să faci pașii înainte, spre o viață bună!

Toată lumea cu care am vorbit a pomenit de sistemul de învățământ din Scoția, ca despre un exemplu 
de urmat. Vă doresc să vă trăiți visul, în continuare și să continuați să îi ajutați și pe românii de lângă 
voi, ca și până acum!

SS - Sper să ne mai întâlnim, pe viitor, și cu alte povești de succes.
Marea majoritate a oamenilor au început să-și dea seama că noi românii, suntem niște oameni foarte 

serioși, muncitori foarte harnici și au început să ne privească altfel. Ne integrăm ușor în societate, chiar avem 
planuri bine stabilite, intenții bune și cred că și scoțienii sunt mulțumiți că au niște oameni ca noi, la ei în țară!



ȘTEFANIA NEGRESCU

Empatie, dedicare, profesionalism și dragoste de oameni
Iubește să ajute oamenii, își iubește meseria de asistentă medicală 
și felul în care Scoția i-a oferit o nouă viață. Este optimistă și 
realistă în același timp, îi învață și pe cei mai tineri despre empatie 
și dedicare și nu se vede facând altceva, în altă parte.

 A-Ștefania, ești asistent medical la Western General Hospital din Edinburgh; asistent medical ai 
fost și în România, înainte de a pleca din țară, pe vremea când locuiai la Piatra Neamț, asistent de 
imagistică. Ce făceai exact, în acest domeniu?

ȘN - Lucram la Clinica Antares din Piatra Neamț, la început făceam osteodensiometrii - măsurători ale 
densității osoase, în special pentru femeile aflate în perioada de menopauză, sau pentru cele mai în vârstă, 
suspecte de osteopenie sau alte boli ale osului - e foarte greu, ca asistent medical la imagistică, trebuie să 
umbli mai mult cu aparatul medical, decât cu pacientul…

„Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu omul, ideea că pot să-l ajut și psihic, dar și fizic”

A - Trebuia să fii un tehnician foarte bun!
ȘN - Exact! Apoi am făcut mamografie - asta a fost prima mea iubire, îmi plăceau foarte mult poveștile 

oamenilor, mă acaparau, femeile care veneau la mine, care încercau să găsească bani să-și facă o mamografie 
și care primeau uneori rezultate catastrofale… pur și simplu mă cutremurau! După aceea, am cochetat cu 
ginecologia, am ajuns să fac singură Pap-teste, am făcut și foarte multe radiografii… Am ajuns să lucrez în 
diferite specialități, mi-a plăcut foarte mult diversitatea asta, pentru că așa am putut să văd exact ce-mi place 
și ce aș putea să aleg pe mai departe. Făcusem voluntariat înainte la Clinica Antares, în ultimul an de școală, 
învățam, mă și duceam la Clinică, voluntar, ca să învăț - e dificil, oarecum, să lucrezi cu aparate și nu poți să 
te joci cu viețile oamenilor!

A - După cum povestești, este clar că e vorba de pasiune și că ți-a plăcut ceea ce ai făcut!
ȘN - Da, multă lume mă întreabă și răspund același lucru: nu m-aș vedea făcând altceva! Mi-a plăcut foarte 

mult să lucrez cu omul, ideea că pot să-l ajut și psihic dar și fizic; pentru că meseria de asistent medical nu 
înseamnă să ajuți omul doar fizic, trebuie să-l ajuți și psihic, ceea ce mulți asistenți medicali n-o să înțeleagă 
niciodată! E foarte dificil să lucrezi psihic cu omul, sunt oameni care doresc să fie ajutați, sunt alții care nu 
doresc, și tu trebuie să-i faci să înțeleagă că au nevoie de ajutor…

A - Trebuie să ai empatie, indiferent cine se află în fața ta!

„…sunt multe meserii în viața asta, în care poate ești plătit mult mai bine, dar dacă 
nu-ți place ceea ce faci și n-o faci din dragoste, la un moment dat, psihicul tău va fi 

dărâmat!”



ȘN - Empatia este pe primul loc! Eu de multe ori le spun studenților mei - că aici, în Edinburgh, am și 
studenți: sunt multe meserii în viața asta, în care poate ești plătit mult mai bine, dar dacă nu-ți place ceea ce 
faci și n-o faci din dragoste, la un moment dat, psihicul tău va fi dărâmat! Trebuie să fii pregătit, să faci lucrurile 
din dragoste și cu empatie; tot timpul le spun lucrurile astea!

A - Secția în care lucrezi tu aici, în Edinburgh, se numește Acute Medicine - ce înseamnă exact, asta?
ȘN - Mai exact, Medical Assesment Unit. Conform sistemului din Scoția, sunt pacienți care sunt văzuți de 

medicul de familie, și pacienți care sună la NHS 24 - un sistem la care apelezi în caz de urgență. Aceștia din 
urmă, pot fi trimiși la medicul de familie care, dacă consideră că au nevoie de investigații suplimentare sau, 
consideră că ceva nu este în ordine, îi trimite la noi, direct. Noi îi așteptăm, avem toate datele lor, știm cu ce 
afecțiuni vin, ne pregătim dacă sunt afecțiuni grave și au nevoie de tratamente, intervenții sau chiar resuscitare. 
Deci, primim pacienți care au fost deja văzuți de medic, sau au vorbit la telefon. Și urgențele, desigur, avem o 
listă de priorități.

A - Te simți mai fericită, mai împlinită făcând meseria ta aici, decât în țară? Pasiunea există, oricum, 
oriunde te-ai afla…

ȘN - Categoric! Este diferit; nu este așa de stresant, cum îi aud pe colegii mei din România că se plâng. Este 
stres și aici, într-adevăr, dar este destul personal, ai un ajutor dacă ai nevoie. Mă simt mult mai împlinită aici și 
sincer, nu mi-aș vedea tranziția înapoi în România. Am mai fost în România, am vorbit cu foști colegi de ai mei, 
am fost în spital acolo, am văzut ce se întâmplă - în Piatra Neamț - și nu cred că aș vrea să mă duc înapoi! De 
la lipsa de personal până la lipsa echipamentului - toate își pun puternic amprenta, și în plus, management-ul 
este foarte prost! Vorbesc strict de Piatra Neamț, de ceea ce am văzut eu, și am auzit.

A - Cum ai ajuns în Edinburgh?
ȘN - Bună întrebare! Mulți dintre colegii mei, scoțieni, mă întreabă: cum de-ai ales Edinburgh? Din instinct! 

Trebuie să ai un instinct foarte bun. Practic, am vrut o schimbare în viața mea, eram și foarte dezamăgită de 
sistemul din România, mi se promisese că dacă mă specializez pe mai multe aparate, dacă fac mai multe 
lucruri, mi se va mări salariul - ceea ce nu s-a întâmplat! Am avut trei colegi care au plecat în Anglia și Scoția, 
prin aceeași companie de recrutare a asistenților medicali - am luat legătura cu ei, să văd dacă totul era în 
regulă, că auzisem și povești negative. Mi-au spus că totul este bine, și dacă vreau să fac pasul ăsta, pot să-l 
fac! La interviu, am fost întrebată unde vreau să merg, erau mai multe variate în UK; am zis Scoția! În Scoția, 
erau variantele Inverness, Glasgow, Edinburgh… și-am ales Edinburgh! Era capitală în primul rând ș-apoi, 
doctorul cu care lucrasem, dr.Caramfil, mi-a spus că am ales bine, că este un oraș de poveste! Înainte de a 
veni aici, nu fusesem nicăieri în lume, în afară de Italia, unde este mama mea.

A - A fost ușor să găsești un job în domeniul tău? În general, în străinătate, asistenții medicali români 
sunt foarte bine priviți, sunt foarte apreciați și căutați.

„Eu, la început, nu înțelegeam sistemul lor; de ce sunt așa de multe aziluri și de ce 
oamenii doresc să stea într-un azil de bătrâni?”

ȘN - Așa este! Sunt mai mult căutați în azilele de bătrâni, acolo unde este o acută nevoie de personal…

A - Dar spre deosebire de România, sunt foarte multe aceste aziluri, case de îngrijire…
ȘN - Eu, la început, nu înțelegeam sistemul lor; de ce sunt așa de multe aziluri și de ce oamenii doresc 

să stea într-un azil de bătrâni? În România este obiceiul să ai grijă de tatăl tău, de mama ta… de ce ei nu 
fac lucrurile astea? Am înțeles mai târziu că este mult mai bine pentru pacient, mai ales dacă are o problemă 
mentală, sau nu poate fi îngrijit suficient de bine de familie, să stea într-un azil.

Revenind, am ajuns aici, am fost primiți cu brațele deschise, s-au ținut de absolut tot ce scria în contract, au 
făcut tot - chiar nu mă așteptam - și am început lucrul imediat!

A - Colegii au fost tot așa, primitori și deschiși, cu tine, cu voi?
ȘN - Au fost foarte deschiși, foarte primitori, foarte bucuroși că vedeau români!



A - Înseamnă că mulți români lucrează în domeniul acesta aici, în Scoția și în Marea Britanie, în 
general!

ȘN - În perioada în care am venit eu, a fost un număr foarte mare de asistenți medicali care au părăsit 
România pentru o viață mai bună; că toată lumea de asta pleacă! Aici, volumul de muncă este mult mai mic, 
pentru banii pe care îi primești!

A fost ok la azil, dar nu era ceea ce îmi doream; a fost bine pentru început, când vii într-o țară străină, să 
înveți sistemul lor, să vezi despre ce este vorba. A fost binevenită slujba asta, dar nu era ceea ce îmi doream. 
Simțeam că asistentul din mine moare în interiorul meu! Așa că am aplicat pentru NHS (sistemul național de 
sănătate); mi-am dat mie însămi o lună de zile, am zis că dacă nu reușesc, mă întorc la azil și asta este, n-a 
fost să fie. Dar am primit răspuns de la NHS că au nevoie de mine.

A - A fost să fie!
ȘN - Eu cred că a fost totuși, destinul; în mintea mea, îmi dădusem termen și a mers! A fost un început greu 

în spital, pentru că e diferit de spitalul românesc. Fără cursuri nu puteai să faci injecții, să dai medicamente, 
să atingi absolut nimic! Fără să ai pe cineva care să te verifice de cinci ori, și să-ți semneze o hârtie cum că tu 
ești apt să dai medicamente!

A - Ca să fie siguri că faci bine ceea ce faci!
ȘN - Da; am trecut peste toate etapele astea, au trecut cinci ani de zile de când lucrez cu ei. Îmi place foarte 

mult meseria asta!

A - Toți oamenii pe care i-am auzit vorbind în Scoția despre experiențele lor în spital, absolut toți, au 
avut cuvinte de laudă. Superlative! Poveștile despre cum se desfășoară o spitalizare sunt într-adevăr, 
mai mult decât surprinzătoare pentru omul care vine din România, și știe sistemul de acolo! E-adevărat 
că la spital ajungi doar dacă ai o problemă serioasă, nu că ți-a trecut ție prin cap să te controlezi; 
dar, dacă ai ajuns acolo, beneficiezi de servicii absolut gratuite, la standarde înalte, cu aparatura și 
medicamentele de care ai nevoie…

ȘN - Și nu numai! Când ajungi într-un spital, și ești dărâmat psihic și poate și fizic, și întâlnești pe cineva care 
îți zâmbește și-ți spune o vorbă bună, îți spune că totul va fi bine, parcă tu, ca pacient, ești deja 10% vindecat! 
Eu consider că psihicul contează foarte mult în vindecarea unui pacient.

„Asistentul trebuie să înțeleagă, când își alege această meserie, că este expus nu 
numai la acest Sars-Cov… sunt, pe lângă el, tot felul de virusuri, pe care poți să 
le iei! Tu trebuie să tratezi indiferent de situație: război, pandemie… tu trebuie să 
ajuți! Indiferent de riscuri, trebuie să ajuți, că în asta constă practic, a fi asistent 

medical.”

A - În secția ta a fost instituită Red Zone - zonă roșie, în pandemie, triați și tratați pacienți infectați 
cu coronavirus. Cred că a fost… interesant și complicat: ai un copil mic acasă, tu trebuie să rămâi 
sănătoasă, să poți avea grijă de el și să poți munci…

ȘN - Am avut coronavirus, nu cred că vreunul dintre colegii mei a scăpat. Asistentul trebuie să înțeleagă, când 
își alege această meserie, că este expus nu numai la acest Sars-Cov… sunt, pe lângă el, tot felul de virusuri pe 
care poți să le iei! Ești expus, practic! În momentul în care ai semnat un contract, ai depus un jurământ… acolo 
se spune că este posibil să iei absolut tot, și tu trebuie să tratezi, indiferent de situație: război, pandemie… tu 
trebuie să ajuți! Indiferent de riscuri, trebuie să ajuți, că în asta constă, practic, a fi asistent medical.

Nu pot să zic că a fost ușor să lucrez pe perioada roșie, a fost un stres mare, pentru toți; cel mai mare stres 
a fost la început, pentru că nu aveam tratament, nu știam la ce să ne așteptăm. Venea un pacient cu probleme 
de respirație și ajungea la oxigen; a doua zi, avea nevoie de mai mult oxigen, vedeam cum starea lui se tot 
înrăutățește în loc să se îmbunătățească. Te simți neputincios! Neputincios în fața bolii, neputincios în fața 
omului. Oamenii... se vedea pe fața lor că sunt foarte speriați, nici nu mai știai ce să le spui. A fost dificil în 
perioada asta; au fost destul de mulți oameni pe care i-am trimis la terapie intensivă, au ajuns la intubare - au 
fost și cazuri care și-au revenit și au fost fericiți, am primit chiar felicitări. Noi primim și cazuri postcoronavirus, 
pot exista anumite complicații; cea mai frecventă complicație pe care am văzut-o eu în spital, cheaguri de 
sânge la nivel pulmonar.



Ce mi-a plăcut cel mai mult la ei, la scoțieni, a fost mobilizarea lor - a fost absolut extraordinar! La-nceput 
de pandemie, au fost super-pregătiți, au făcut o clădire specială pentru pacienții cu coronavirus sau cu risc 
de coronavirus, separați total de restul… au făcut zona roșie și zona verde. Era tot timpul personal, nu exista 
să nu găsești personal medical în Red Zone; doctorii au fost foarte pregătiți să ajute omul - cu virusul sau cu 
complicațiile date de virus.

„Pentru mine, când ajungeam acasă extenuată, să primesc acele aplauze sau un 
simplu „Mulțumesc!” a însemnat foarte mult.”

A - Cred că acest cuvânt, „mobilizare”, s-a aplicat întregului popor scoțian, până la urmă. Oamenii au 
reacționat, au respectat regulile, au fost disciplinați într-un fel natural: nu au ieșit, au păstrat distanța, 
au purtat masca- o reacție de responsabilitate… Emoționante mi s-au părut și serile de joi, în perioada 
aceea, când la ora 20, era aplaudați oamenii din NHS și toți cei din linia întâi!

ȘN - Pentru mine, când ajungeam acasă extenuată, să primesc acele aplauze sau un simplu „Mulțumesc!” 
a însemnat foarte mult.

A - Ce-ți place cel mai mult la societatea scoțiană?
ȘN - Cel mai mult și mai mult mi-a plăcut deschiderea lor; sunt niște oameni foarte deschiși, inimoși… mă 

uit la colegele mele, infirmiere, cu câtă dragoste au grijă de pacienți. Mi-a plăcut foarte mult disciplina lor, 
diplomația lor; de exemplu, la noi în spital, dacă vezi niște probleme la pacient, nu-i spui până nu ai rezultatele 
tuturor investigațiilor și le pui cap la cap. Nu-i dai un diagnostic, chiar dacă tu bănuiești despre ce este vorba, 
dar până nu ești foarte sigur, nu-i spui absolut nimic! Nu-l sperii înainte!

A– În viitor, vezi viața voastră desfășurându-se aici? Ai spus la un moment dat că nu te vezi făcând 
drumul înapoi, spre România; aici va rămâne casa voastră?

”Satisfacție mai mare pentru mine, decât să văd cum starea pacientului se 
îmbunătățește, nu există! Fac cu dragoste ceea ce fac, îmi asum riscurile, nu 

comentez, nici eu nici colegii mei…”

ȘN - Deja am făcut un pas aici, avem casa noastră - după șase ani de Scoția ne-am luat casa noastră. Nu 
cred, sincer! Adică, nu spune niciodată „nu”, cum se zice, dar cel puțin deocamdată este nu. Suntem OK așa 
cum suntem, soțului meu îi place foarte mult aici, s-a îndrăgostit și el de Edinburgh. De multe ori pe perioada 
pandemiei mi-am dorit să fiu alături de familie, poate, mi-am dorit să am puțin ajutor de când sunt mamă - dar, 
ne-am ajutat unul pe altul! Mi-aș fi dorit să mă întorc în România doar ca să fie Lucas alături de bunici, nu 
pentru mine, practic. Cred că dacă aș merge înapoi în România și aș lucra în sistemul medical, aș fi genul ăla 
de asistent medical foarte frustrat, certându-mă cu toți colegii din jurul meu: de ce se face așa, și nu invers? Un 
asistent medical foarte țâfnos; psihic, aș fi dărâmată și aș renunța! Și nu vreau!

A - Aici, arăți ca un asistent medical fericit, care-și iubește meseria, face cu drag ceea ce face, se 
bucură de viața pe care o are. Asupra căruia a acționat magia asta a Edinburgh-ului, care te face să te 
îndrăgostești de acest loc!

ȘN - Este! Și mai e un lucru: ești foarte apreciat aici! Când primești o felicitare de la un pacient care, era pe 
patul de moarte practic, și l-ai ridicat, și-ți spune: Mulțumesc din suflet! nu mai contează altceva. Satisfacție mai 
mare pentru mine, decât să văd cum starea pacientului se îmbunătățește, nu există!

Fac cu dragoste ceea ce fac, îmi asum riscurile, nu comentez, nici eu nici colegii mei - am văzut că în 
România s-a comentat, s-au cerut măriri de salariu - nimeni n-a primit nimic în plus aici, toată lumea și-a făcut 
meseria ca înainte și asta mi-a plăcut foarte mult! Coloana vertebrală a rămas dreaptă! Indiferent de situație: 
război, pandemie, ești asistent medical și trebuie să lucrezi. Și doctorii, la fel!

A - Îți doresc să rămâi la fel de fericită cu ceea ce faci; într-un fel, regret că un om ca tine nu se află 
într-un spital din România, dar, până la urmă, fiecare își găsește locul și important este să se simtă bine 
acolo unde este și să facă cu drag ceea ce face!



CRISTINA KELLY

Frumusețea ca artă și job
Este frumoasă, talentată, debordează de energie și drag de viață, 
este pozitivă și hotărâtă să fie mereu cea mai bună în ceea ce 
face- cu aceste calități, nu este de mirare că a devenit unul dintre 
cei mai apreciați și premiați specialiști de nunți din Scoția.

 A-Cristina, ești un foarte apreciat și premiat hairstylist și make-up artist în Edinburgh. Cum ai ajuns 
să practici meseria asta, cu atâta succes, în Scoția? În primul rând, de ce ai plecat din România și cum 
ai ales Edinburgh-ul?

CK - A fost doar o întâmplare; părinții mei au fost mereu de părere că trebuie să vizităm România înainte de 
a pleca în străinătate. Așa că, toată viața mea, până la terminarea facultății, am vizitat România cu părinții mei, 
sau în excursie cu școala dar niciodată nu am avut șansa să merg în străinătate. După terminarea facultății 
m-am lovit de o nereușită, am încercat să intru în INM, părinții mei își doreau foarte mult să fiu judecător sau 
procuror - nu am reușit, și-atunci m-am gândit să iau o pauză de la studii. Mi s-a oferit șansa să vin în Marea 
Britanie cu un contract de șase luni, era o firmă ce căuta fete și băieți tineri, vorbăreți, buni vorbitori de engleză, 
să vândă cosmetice sau jucării. M-am gândit că așa pot să câștig niște bănuți și să vizitez o altă țară! Firma asta 
avea standuri și în Londra și în Scoția… cumva, eu am ajuns în Scoția! Așa a început! N-a fost nimic plănuit!

„am tendința să mă consider mai mult un artist decât să spun că sunt un 
hairstylist sau make-up artist, pentru că eu privesc ceea ce fac ca pe o artă, nu ca 

pe un job!”

A - Câteodată, întâmpările din viața oamenilor pot fi norocoase și fericite; chiar dacă n-a existat nici 
o strategie în spatele lor… așa trebuia să fie! Era ceva pus deoparte pentru tine, în cartea destinului.

CK - Sunt total de acord!

A - Tu ai absolvit facultatea de drept, dar mă gândesc că trebuie să fi existat niște semne, în viața ta, 
ale acestui temperament artistic.

CK - Absolut! Prima mea poveste, istorisită de mama, cu privire la talentele mele, a fost de la grădiniță! 
Aveam cinci ani, mama m-a dus la grădiniță și aveam niște împletituri foate complicate în păr. Educatoarea a 
întrebat-o pe mama: dar când aveți timp să vă coafați, să vă machiați, să-i aranjați părul Cristinei? Iar mama 
i-a spus: Eu nu mă ating de părul ei, eu nu știu cum să fac ce face ea! A trebuit să-mi desfac părul și să mi-l 
fac la loc, pentru că educatoarea nu a crezut-o pe mama. Întotdeauna am avut o înclinație către artă: în școala 
generală pictam foarte mult și mergeam la competiții; doamna profesoară de desen trimitea desenele mele și 
ale colegilor mei și în alte țări, la competiții. Apoi, în liceu am fost înclinată mai mult către literatură și poezie; 
cred că încercam să mă descopăr… întotdeauna am fost interesată de artă! Și în prezent, am tendința să mă 
consider mai mult un artist decât să spun că sunt un hairstylist sau make-up artist, pentru că eu privesc ceea 
ce fac ca pe o artă, nu ca pe un job! Îmi face atât de multă plăcere și simt atât de multă pasiune încât prioritatea 
mea este să iasă frumos, să iasă bine, și de-abia apoi mă preocupă banii care vin. Și cred că de aceea am și 
succes!



A - Mă-ntreb cum, la temperamentul și înclinația ta artistică, ai făcut o facultate foarte importantă, 
categoric, dar poate, ușor aridă? Cum de n-ai făcut Arte Plastice?

CK - Am fost singură la părinți, tata a fost pilot, mama, laborantă, apoi, femeie de afaceri și aveau așteptări 
de la mine. Am vrut foarte mult să-i fac fericiți și le-am urmat sfatul; am locuit în cămin patru ani și am terminat 
facultatea cu media 9,85!

A - Adică, se adaugă și ambiția, temperamentului artistic!
CK - Cred că da… Și cred că sunt laturi ale dreptului care sunt foarte creative; eu am fost fascinată de 

dreptul penal, mi-am dat licența în criminalistică, în identificarea cadavrelor necunoscute. Pentru că era vorba 
de imaginație, de creativitate și de știință, în egală măsură! Au existat părți care m-au fascinat și încă mă 
fascinează, în domeniul dreptului, dar cu siguranță nu latura în care judeci sau ești procuror; mai degrabă cea 
de criminalist, de investigator!

„Nu mi-au lipsit prejudecățile românilor, în special, nu mi-a lipsit faptul că trebuia 
să mă stresez în permanență de ce crede altcineva despre opțiunile mele și despre 

ceea ce mă face pe mine fericită…”

A - Spuneai că ai ajuns în Scoția oarecum întâmplător; ai simțit că pământul ăsta este ceea ce ar 
trebui să fie, că aici îți dorești să fii, sau a rămas o întâmplare care s-a transformat în timp, în altceva?

CK - Am simțit din momentul în care am ajuns aici și am început să lucrez, să cunosc oamenii de aici, că 
aici este „acasă”. Asta datorită faptului că oamenii de aici sunt atât de diferiți de cei cu care eram obișnuită în 
România; eu, fiind un spirit artistic, deschis, foarte open-minded mi-a fost atât de ușor să mă adaptez aici! Nu 
mi-au lipsit prejudecățile românilor, în special, nu mi-a lipsit faptul că trebuia să mă stresez în permanență de 
ce crede altcineva despre opțiunile mele și despre ceea ce mă face pe mine fericită. Mi s-a părut foarte, foarte 
ușor să mă simt acasă, aici!

A - Ți-au plăcut scoțienii!
CK - Daa… și cred că și lor le place de mine!

A - Contează foarte mult reacția celor din jurul tău, când trebuie să te adaptezi într-un loc; toată 
lumea are cuvinte de apreciere față de amabilitatea, căldura, deschiderea oamenilor din Scoția, te fac 
să te simți bine, ca acasă.

CK - Sunt momente în care am impresia că probabil, ar fi trebuit să mă nasc aici; eu iubesc foarte mult 
tradițiile românești, îmi place România, îmi place cum suntem noi creați ca oameni dar cred că viața grea la 
care am fost supuși ne-a schimbat. Ne-a schimbat caracterele, natura noastră. E greu să fii fericit și deschis la 
minte, calm și zen când în permanență ești îngrijorat de plata chiriei, de faptul că nu-ți ajung banii de mâncare; 
așa că ar trebui să fim mai înțelegători față de tristețea și apăsarea pe care unii români o manifestă în atitudinea 
lor, în țară.

A - Cristina, te-ai căsătorit cu un scoțian, deci, ai strâns încă un pic legătura cu locul acesta.
CK - Încă o întâmplare! N-am plănuit asta! Chiar am evitat să ies la întâlnire cu John; tuturor celor care le 

povestește, le spune că a insistat două săptămâni ca să îi dau numărul de telefon, pentru că nu am vrut! Cum 
să vreau, când eu știam că urmează să plec înapoi în România în câteva luni, n-avea nici o logică să mă atașez 
de cineva aici! Dar, într-o duminică când eram liberă și voiam să merg la film, la „Avatar”, m-am gândit că e 
trist să merg singură, până la urmă, n-o să mă mănânce băiatul ăla… și uite că suntem căsătoriți de aproape 
11 ani și avem doi copii!

A - M-a amuzat ceea ce spuneai tu, că lumea se aștepta, când a auzit că te-ai căsătorit cu un scoțian, 
să fie bătrân și bogat…

CK - Da, nu e nici una, nici alta! Soțul meu e mai tânăr decât mine și acum, deși lucrează full time este și 
student în ultimul an la Cyber Security, nu are banii deocamdată, dar are potențialul să-i facă! Și cred că pot să 
fac bănuții și singură, nu trebuie să-i facă un bărbat pentru mine!



„Cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim judecați pentru ceea ce facem, nu 
pentru locul în care am fost născuți, pentru limba pe care o vorbim, pentru religia 
pe care o avem. Dacă am făcut un lucru bun, tratează-mă cu respect, admiră-mă, 

dacă am făcut un lucru rău, este corect, poți să mă judeci.”

A - Dacă ar fi să compari cele două societăți, cea scoțiană și cea românească: ce anume din ceea 
ce există în Scoția ar merita să învățăm, noi, românii? Lucrurile se implementează și se schimbă în 
generații, dar hai să facem un exercițiu!

CK - Diferențele sunt la multe niveluri… dar hai să nu fiu prea drastică; scoțienii sunt foarte deschiși, trebuie 
să ne gândim că noi venim în țara lor, lucrăm, locuim aici, încercăm să fim adoptați de țara lor. Cu toate astea, 
mie mi s-a întâmplat rar, mai ales în ultimii cinci-șase ani, să simt o atitudine rasistă. Mi se pare că în România 
străinii nu sunt primiți cu atât de multă căldură; dacă vin în vizită, să-și cheltuiască banii în vacanță, da, dacă 
este să se stabilească pe teritoriul României, mai ales dacă sunt de altă culoare, de altă religie, atunci nu e la 
fel. Noi am fost educați să credem că doar credința noastră e cea corectă, culoarea noastră este mai deschisă 
și mai bună decât a altora… Este dureros. Este unul din puținele lucruri care mă fac să mă contrazic până la 
ceartă cu persoane apropiate, pentru că nu suport rasismul sub nici o formă! Cred că fiecare dintre noi ar trebui 
să fim judecați pentru ceea ce facem, nu pentru locul în care am fost născuți, pentru limba pe care o vorbim, 
pentru religia pe care o avem. Dacă am făcut un lucru bun, tratează-mă cu respect, admiră-mă, dacă am făcut 
un lucru rău, este corect, poți să mă judeci. Reacționez când se fac referiri la accentul meu, sau când mi se 
spune: nu arăți ca o româncă! Hmmm…dar cum arată o româncă? Dar sunt multe aspecte pozitive în Scoția 
de care nu am avut parte în România: suportul pentru a-ți crea un business, de exemplu! Când mi-am deschis 
propria mea afacere am primit extraordinar de mult ajutor de la guvern! De la Job Center am fost trimisă la un 
curs gratuit de management - am fost învățată tot ce se poate despre contabilitatea primară, așa că și în prezent 
mă ocup singură de contabilitate, taxe, nu are sens să plătesc pe cineva, m-au învățat la cursul respectiv și le 
fac bine! Sunt foarte multe șanse, gratuite, pe care le poți primi fie că ești român, polonez, scoțian - șansele 
sunt egale! Dacă vrei să faci ceva bun, constructiv, care este bun și pentru țara lor - te vor susține extraordinar 
de mult! Nu cred că în România se întâmplă asta.

„…am fost extrem de corectă, de punctuală, de înțelegătoare, de calmă; ori de câte 
ori a vrut o clientă să schimbe ceva, când s-a răzgândit, niciodată nu am spus nu.”

A - Cum te-ai hotărât să transformi abilitățile tale artistice într-o afacere?
CK - Pentru machiaj și coafat trebuie să ai talent, altfel, ar fi ca și cum ai vrea să cânți, dar nu ai voce!
 Mă ocup de coafat pentru ocazii speciale, ceea ce aici în Scoția se numește specialist de nunți; sunt 

specializată pe nunți, am de-a face cu mirese vesele, în ziua nunții lor. Dacă nu aveam ochiul format, simțul 
artistic, nu ajungeam nicăieri; apoi am fost extrem de corectă, de punctuală, de înțelegătoare, de calmă. Ori de 
câte ori a vrut o clientă să schimbe ceva, când s-a răzgândit, niciodată nu am spus „nu”. Am spus întotdeauna: 
trebuie să avem respect pentru banii pe care aceste doamne ni-i plătesc. Am făcut și foarte multă muncă 
gratuită, la început; îmi doream să le arăt cât sunt de bună și, odată ce erau mulțumite, îmi puteam permite să 
încep să cer bani. Trebuia să încep de undeva, să mă fac cunoscută, oamenii să știe că eu exist, că fac ceea ce 
fac și fac bine! În primul an, coafam și machiam gratis fetele care ieșeau în oraș, doar să pot folosi fotografiile 
să-mi fac reclamă. Apoi am început să iau și bănuți, după un an mi-am dublat prețurile pentru că eram din ce în 
ce mai căutată; și așa am ajuns să fiu astăzi, unul dintre cei mai buni specialiști în frumusețe, pentru nunți, în 
Scoția. Nu este o muncă grea, este frumoasă, dar trebuie să fii profesionist, mereu la timp - nu poate întârzia 
mireasa la propria ei nuntă, din cauza ta! Să-ți pese, ca în orice job, să-ți faci treaba cum trebuie. Eu le spun 
tuturor, și copiilor mei: Ori faci treaba cum trebuie, ori n-o faci deloc! Nu banii sunt prioritatea pentru mine, ci 
rezultatul muncii și ceea ce simte clienta mea, la sfârșit, când se uită în oglindă. Sunt reacții pe care n-o să le 
uit niciodată, cum a fost mireasa care plângea de fericire, când s-a văzut în oglindă; inițial m-am speriat, nu 
înțelegeam de ce plânge, eu ziceam că arată frumos. E lucru mare! Oamenii nu realizează că jobul nostru are 
și o valoare emoțională; femeile pot avea probleme la capitolul încredere în sine, mai ales acum, când sunt 
atâtea filtre pe Instagram, pe Facebook și toată lumea pare să arate perfect… Nu arată perfect în realitate, sunt 
doar filtre! Dar se pune o anumită presiune pe noi și mai ales în ziua nunții, când sunt sute de ochi pe tine, fetele 
simt o presiune și mai mare, cu privire la felul în care arată. Așa că, să reușești să faci o fată, în ziua nunții ei, 
să se simtă mai frumoasă ca niciodată, este un lucru mare! N-ai să reușești asta, dacă pe tine te preocupă să 
termini repede, să-ți iei bănuții și să pleci!



A - Tu, de fapt, livrezi bucurie!
CK - Mi se-ntâmplă să simt asta! De câte ori o aud pe una din clientele mele spunând că niciodată nu s-a 

simțit atât de frumoasă, zic: poate nu este atât de lipsită de importanță activitatea mea! Îmi doream foarte mult 
să fac ceva care să conteze în viață! Îi ziceam soțului meu: poate ar trebui să mă fac, nu știu, polițistă, să simt 
că ceea ce fac are valoare… Dar se pare că ceea ce fac are valoare, pentru anumiți oameni și pentru sufletul 
lor.

A - Am înțeles cum le faci tu să se simtă pe clientele tale; premiile pe care le-ai câștigat, nominalizările, 
care sunt multe, cum te fac pe tine să te simți?

„Am zis: într-o zi am să ajung mare și am să demonstrez că mulți români 
sunt muncitori, talentați și pot să facă chestii mărețe. Și după câțiva ani, am 

demonstrat!”

CK - Fac nu doar din punct de vedere personal și emoțional, dar îmi ajută și business-ul. Când postez 
premiile astea pe pagina web, pe FFacebook, pe Instagram - automat, noile mirese se gândesc: dacă toți anii 
ăștia miresele au votat-o pe fata asta, înseamă că e bună! Hai s-o contactăm! Cred că pentru mine aceste 
premii înseamnă mai mult decât pentru fetele care au fost născute și crescute aici, pentru scoțience; pentru că, 
evident, pentru mine a fost un pic mai greu să mă remarc, la început, decât pentru o fată cu același talent, de 
aici. La început, când nu aveam atâtea premii, nu eram cunoscută, am mai auzit remarci referitoare la români, 
dar am încercat să nu fac o problemă din asta. Am zis: într-o zi am să ajung mare și am să demonstrez că mulți 
români sunt muncitori, talentați și pot să facă chestii mărețe. Și după câțiva ani, am demonstrat!

A - Da, am remarcat că în industria de frumusețe, cel puțin, sunt apreciate româncele și în general 
fetele care vin din estul Europei - ca fiind atente, talentate și pentru că lucrează nemaipomenit!

CK - Noi, fetele din estul Europei, am observat că avem ambiția asta de a demonstra cât suntem de capabile 
și că suntem mai bune; tocmai pentru că am avut de-a face cu momente de rasism. La un moment dat, doar 
pentru că eram românce, am fost privite puțin de sus și noi vrem să demonstrăm că nimeni nu ar trebui să ne 
privească de sus! De aceea încercăm mult mai mult decât fetele de aici, să facem totul perfect. Nu mai bine: 
perfect! Acum atitudinea asta a devenit o obișnuință, nu-mi imaginez să fiu altfel decât sunt.

A - Cristina, cum te gândești la viitor? La viitorul apropiat, privitor la planuri, strategie… Există 
undeva, într-un colțișor al minții tale, ideea că la un moment dat, ai putea să te întorci în România?

„Cred că viața din România m-a creat pe mine, omul care sunt astăzi, și nu aș 
îndrăzni să spun nimic rău despre viața mea în România. Din contră, mi-e dor să 

fiu româncă în România!”

CK - Cred că există zilnic. Și nu neapărat pentru că mi-e dor de țară în sine, deși cred că este una din cele 
mai frumoase țări de vizitat și pentru a merge în concediu - în concediu, nu să trăiești acolo! Dar mi-e dor de 
mama, de tata, de tot ce am trăit și m-a făcut să fiu ceea ce sunt astăzi! Pentru că nu cred nici o clipă că dacă 
m-aș fi născut aici, aș fi fost crescută aici, de alți părinți, în alte circumstanțe, aș fi fost aceeași persoană! Cred 
că viața din România m-a creat pe mine, omul care sunt astăzi, și nu aș îndrăzni să spun nimic rău despre 
viața mea în România. Din contră, mi-e dor să fiu româncă în România! Însă apoi îmi dau seama că am doi 
copii care au fost născuți și crescuți aici, mi-aduc aminte că școala în România nu a fost întotdeauna atât de 
atrăgătoare pe cât pare școala aici pentru copiii mei; fericirea lor de a merge la școală este atât de mare încât 
nu-mi imaginez că le-aș putea lua asta. Nu-mi imaginez să mă întorc în România cu copiii, să meargă la școală 
și să vină posomorâți, simțindu-se nefericiți, pentru că au fost obișnuiți altfel. Să fie tratați de profesori într-
un anumit fel, să învețe după anumite sisteme… Dar, nu știu! N-am să zic niciodată că nu vreau să merg în 
România! Cel mai tîrziu, m-aș retrage la pensie acolo, cu soțul meu; sunt patru anotimpuri, e o țară frumoasă 
unde poți să-ți cheltui pensia, să vizitezi locuri. Mă întristez când mă gândesc că România ar putea fi o țară de 
un alt nivel, dacă politicienii ar fi alții!



A - Un fel de „never say never”, ceea ce zici tu; e greu să te afli pe linia de demarcație dintre două 
culturi, două societăți, să fii trăit și într-una, și în cealaltă, să ai câte o bucățică de inimă și acolo, și 
dincolo, și să-ncerci să le-mpaci. Nu știu care ar putea să fie răspunsul corect, dar îți doresc să îl găsiți!

CK - Deocamdată mergem în România o dată, de două ori pe an și stăm cel puțin două săptămâni; copiii 
merg în fiecare vară de când s-au născut, la părinții mei, șase săptămâni, când au liber de la școală. Vorbesc 
românește. Mereu fac câte o pregătire: soțul meu și-a luat un audiobook și încearcă să învețe românește, că, 
cine știe, dacă ne mutăm în România? Mă simt de parcă în permanență m-aș pregăti- emoțional și mărunt- 
să mă mut în România, dar nu am nici un plan real. Nu am făcut absolut nimic pentru mutare. Dar dacă se 
întâmplă, să fiu, totuși, pregătită!

A - Indiferent cum va arăta viitorul: aici, în Scoția, acolo, în România, în industria de frumusețe sau 
în altă parte… poate vei picta, sau vei scrie poezii din nou, să fie cu succes!

CK - Mulțumesc! Mie nu-mi place să fiu plictisitoare, e cea mai mare jignire pentru mine; poți să-mi spui că 
sunt urâtă, nu mă supăr, dar nu-mi spune că sunt plictisitoare, că mă supăr! Eu nu sunt plictisitoare! Cred că 
soțul meu într-o zi o să mă ducă la doctor, să verifice dacă totul e în regulă cu mine. El zice: dar asta de unde 
ți-a mai venit? Și îi spun: nu știu, m-am gândit să mai încerc ceva! De ce nu?

Le doresc tuturor să fie fericiți, indiferent unde se află și ce loc de muncă au și să fie pozitivi! Să ne bucurăm 
de fiecare zi, indiferent cum e ea!



GABRIEL ROMAN

Când vrei să schimbi lumea, începând cu tine
Activ, întreprinzător și implicat, s-a integrat în existența scoțiană 
cu entuziasm. Are planuri multe, curaj și își dorește o comunitate 
românească unită, cu o voce puternică!

A - Cum ai decis să vii în Scoția, când te-ai hotărât să părăsești țara, împreună cu familia ta? De ce 
Scoția?

GR - Am decis, în februarie 2016, să plecăm spre Anglia; nu prea ne-a plăcut Anglia, a fost o alegere pentru 
primul moment. Apoi m-am angajat în Northampton, și-acolo cam 70% din populație sunt scoțieni. Mie mi-a 
plăcut de mic Scoția, am descoperit-o când eram mai tânăr și mi-am dorit foarte tare să ajung în Scoția! Nu 
știam ce mă așteaptă aici, dacă o să am succes, n-o să am succes… dar mi-au plăcut oamenii, în general, 
scoțienii.

„Ca român în Marea Britanie te simți diferit, mereu, pentru că toată lumea te vede 
altfel. Și scoțienii în Anglia, unii din ei, se simt diferiți, și-atunci era o chestie de 

solidaritate.”

A - Ce ți-a plăcut la ei atât de mult?
GR - Vorba, în primul rând… erau diferiți! Ca român în Marea Britanie te simți diferit, mereu, pentru că toată 

lumea te vede altfel. Și scoțienii în Anglia, unii din ei, se simt diferiți, și-atunci era o chestie de solidaritate. Erau 
de-ai noștri, să zic așa. Obiceiurile… Erau foarte multe similarități între noi și scoțieni și mi-au plăcut foarte mult.

A - Când ați ajuns în Scoția, ați avut alt sentiment decât în Anglia? V-ați simțit mai bine, mai acasă?
GR - Prima dată am venit eu, am aplicat la cinci joburi, le-am luat pe toate cinci - călătoream din zona 

Londrei spre Edinburgh opt ore cu autocarul, veneam la interviu și mă întorceam în Anglia. Mi-a plăcut foarte 
mult că la interviuri nu eram tratat diferit, ci ca un candidat la un job; nu român, sau european, sau altfel. Mi-
am luat soția și ne-am mutat aici. A fost greu la început, că nu găseam chirie, dar apoi ne-am acomodat și a 
fost foarte bine. Eu am intrat la Consiliul Local din Edinburgh, asta a fost alegerea mea din toate joburile unde 
fusesem acceptat - n-am vrut să rămân la munca de jos, am vrut să intru la un alt nivel. Celelalte patru slujbe 
erau mult mai bine plătite, dar mi-a convenit siguranța oferită de cea de la Consiliul Local și m-am mai gândit la 
viitor. Când ajung în UK, majoritatea românilor se gândesc la momentul prezent, așa suntem noi clădiți: acum 
facem bani, apoi mergem în țară, acolo ne facem una sau alta. Eu am gândit-o diferit. Am avut un manager 
foarte bun, înainte să plec din România și mi-a zis: gândește-te la viitor, nu să faci bani acum și peste cinci ani 
nu mai știi ce să faci! Deci am ales slujba mai prost plătită, dar cu foarte multe avantaje, de a urca pe scara 
ierarhică, de a cunoaște foarte multe persoane, de a fi altceva. Viitorul a demonstrat că am ales bine!

„..cred că dacă vrei să vii într-o țară străină, orice cetățean ai fi, 
european, african, de oriunde… că îți trebuie sau nu viză, cred că 

trebuie să te adaptezi la viața din țara respectivă.”



A - Ai spus viitor și ai spus siguranță. De aceea te întreb: cum privești Brexitul? Te sperie, te stresează, crezi 
că va schimba ceva în viața ta, în ce ai construit până acum?

GR - Eu le dau dreptate și britanicilor, și europenilor, undeva 50-50%. Când s-a votat Brexitul, am stat toată 
noaptea să văd rezultatul - nu m-am așteptat la rezultat, credeam că nu va fi! Dar cred că dacă vrei să vii într-o 
țară străină, orice cetățean ai fi, european, african, de oriunde, că-ți trebuie sau nu viză, cred că trebuie să 
te adaptezi la viața din țara respectivă. E ceva mai mult politic, nu că europenii i-ar fi afectat foarte mult; de 
exemplu în Scoția, 80-90% din cei care lucrează în sistemul veterinar sunt români, sau europeni. Nu poți spune 
că europenii sunt cei care au făcut multe lucruri rele în UK.

A - Deci, nu te sperie schimbarea asta.
GR - Mă sperie din perspectiva faptului că nu cred că sunt mulți scoțieni sau britanici, care vor lua joburile pe 

care le fac europenii; pe de altă parte, așa cum știe toată lumea, când se angaja un european era plătit foarte 
prost. Acum, nemaiavând forța asta de muncă europeană, angajatorii vor fi forțați să crească salariile, pentru 
că britanicii nu vor accepta să lucreze pe un salariu de nimic. Pe mine mă avantajează, pentru că îmi va crește 
și mie salariul; și celorlalți, care și-au făcut o viață aici, care au un contract de muncă. Când vor veni românii 
aici, nu vor mai trebui să lucreze cu 10 lire pe zi, ci cu contract de muncă, ceea ce e un avantaj, iei un salariu 
pentru cât muncești!

A - Cred că marea întrebare este dacă vor mai ajunge la fel de ușor aici, la muncă.
GR - De patru ani încoace, de când a început povestea cu Brexitul, au tot fost informații - organizațiile 

europene din UK, charity-urile au muncit nonstop ca să ofere informații cum să aplici la rezidență, pentru 
europenii care vor să vină încoace; acum, depinde și de om! Dacă te-ai trezit acum că vrei să vii în Marea 
Britanie, după ce s-a închis Brexitul, va fi mai complicat! Ajutor a fost, enorm! Dacă oamenii nu au făcut nimic, 
și-au zis: nu se-ntâmplă asta, atunci, fiecare își alege drumul în viață!

A - Știu că tu, chiar de când ai ajuns în Scoția, ai început să te ocupi de coagularea comunității 
românești; ai vrut să îi aduni, să-i unești, să ajungă informațiile la ei, să aibă acces la informații.

„promovăm în mediul online știri, informații utile, comunitatea și acțiuni care să 
aducă împreună comunitatea. Am organizat și evenimente, s-a adunat lumea, s-au 

format grupuri, prietenii…”

GR - La vreo două-trei luni după ce am ajuns, am fost la o întâlnire cu ambasadorul României în UK și cu 
alte personalități; eram singurul român de acolo, pe lângă ambasador. M-a deranjat puțin; sunt români care 
au servicii foarte bune aici, sunt foarte inteligenți; sunt foarte mulți români în Scoția cu foarte multe calități! Dar 
nu erau acolo, implicați; și acolo, la acea întâlnire am cunoscut o persoană prin intermediul căreia am intrat 
în cercuri de politicieni, charity-uri, sa-mi fac cunoștințe. După care am zis să facem cumva, să-i apropiem pe 
toți! A fost tare greu… Am făcut un grup de Facebook care în timp, a crescut foarte mult; s-au alăturat și alte 
grupuri - noi promovăm în mediul online știri, informații utile, comunitatea și acțiuni care să aducă împreună 
comunitatea. Am organizat și evenimente, s-a adunat lumea, s-au format grupuri, prietenii…

A - Simți că, în anii aceștia, a crescut comunitatea românilor, s-a unit?
GR - Comunitatea românilor este foarte dificilă; motivațiile sunt multe, probabil, și neliniștea noastră 

financiară, adunată în anii comunismului. Comunitatea nu este încă închegată, nu sunt eu persoana care să 
poată face asta; da, lucrurile au avansat, este mai unită, dar încă nu este acolo unde trebuie!

A - Grupurile pe Facebook, pe care tu le administrezi sunt consistente: Români în Edinburgh, Români 
în Glasgow, Români în Aberdeen…

GR - Am creat un grup care să se numească Romanian Comunity in Scotland și de-aici, au plecat Romanian 
Comunity in Dundee, Perth, Aberdeen etc. E greu să te ocupi de asta, sunt persoane care cred că obții ceva 
financiar făcând lucrul acesta; toți cei care se ocupă cu asta o fac gratuit. Eu tot ceea ce am făcut pentru 
comunitate a fost voluntar. M-am retras puțin în ultimul timp pentru că am obosit; e foarte greu să unești o 
comunitate care e dezbinată. Nu numai în Scoția, în toată lumea asta! Cred că ceea ce ne lipsește nouă aici 
este un Centru Comunitar.



A - Tu te străduiești să creezi acest Centru Comunitar Românesc, este un proiect în lucru.
GR - Am avut discuții cu politicieni în Scoția și cu oameni politici din România; există o lege care permite 

crearea unui Centru Comunitar în diaspora. Aș vrea să fie făcut voluntar, din inimă, nu ceva axat pe profit.

A - Ce-ar putea să le ofere acest Centru românilor din Scoția, cum ar putea să-i sprijine?

„În Centrul Comunitar ar trebui făcute cursuri de lb.engleză, consiliere 
profesională, dar gratuit! Oamenii să nu plătească!”

GR - Una din cele mai mari probleme ale românilor este că le e frică să se ducă la joburi mai bune! Frică 
de sistem: sistemul de interviuri este puțin mai dificil, iar dacă nu știi limba engleză foarte bine, sau nu știi 
cum funcționează sistemul, atunci nu vei trece de interviu. La mine la serviciu, pentru un post am avut 100 de 
candidați și nu era niciun român; ca român, te deranjează că ai tăi nu încearcă mai mult! În Centrul Comunitar 
ar trebui făcute cursuri de limba engleză, consiliere profesională, dar gratuit! Oamenii să nu plătească!

A - Tot cu voluntari din comunitatea românească, care știu deja cum funcționează lucrurile.
GR - E foarte greu să găsești voluntari, totuși, sunt câțiva care ar face asta! Dar este nevoie de suport din 

partea autorităților române, nu avem resurse financiare să-l facem altfel. Suportul de la guvernul scoțian va 
veni după ce va fi deschis, sunt fonduri, granturi pentru care se poate aplica. Asta e povestea, noi românii nu 
prea suntem obișnuiți cu voluntariatul, de a-i ajuta pe alții gratuit.

A - Sunt șanse să devină realitate Centrul Comunitar, într-un viitor rezonabil?
GR - Da; sunt foarte mulți oameni capabili în Scoția! Care trăiesc aici de mult timp, dar în grupuri mici, 

familia, câțiva prieteni… nu au fost implicați în proiecte de comunitate. Eu am căutat întotdeauna oameni care 
pot aduce ceva bun, care au o sclipire și chiar am găsit mulți!

A - Poate nu a existat întotdeauna catalizatorul necesar, cineva care să-i caute și să-i aducă unii 
lângă ceilalți.

„Trebuie să-ți faci contacte, dacă trăiești doar în mediul tău…trebuie să ieși, să 
cunoști lume! Am un grup de tineri studenți pe care îi încurajez să intre în politică, 

avem nevoie de voci românești puternice în politica din Marea Britanie!”

GR - Poate… Am luat mulți români cu mine la întâlniri cu oameni politici, să vadă cum e în mediul ăsta, 
cum funcționează. Nu m-am gândit niciodată că sunt văzut diferit pentru că sunt român, de când am venit în 
Scoția. E un mic secret: trebuie să asculți, și-atunci și ei te ascultă! Trebuie să-ți faci contacte, dacă trăiești 
doar în mediul tău… trebuie să ieși, să cunoști lume! Am un grup de tineri studenți pe care îi încurajez să intre 
în politică, avem nevoie de voci românești puternice în politica din Marea Britanie! Aș vrea să văd tineri români 
în Parlamentul Scoției, chiar mi-ar plăcea!

A - Ieșiți din carapace! Un mesaj foarte bun!
GR - Da! Scoția este o țară unde, dacă vorbești, primești foarte mult înapoi; dacă taci, nu primești nimic! Vrei 

să aplici la un job mai bun, informează-te, vezi cum se aplică, fă un curs de limba engleză și du-te și aplică! Un 
job mai bun îți crează o siguranță pe viitor. Dacă nu îndrăznești, nu realizezi nimic. Și nu sta numai în grupuri 
de români! Sunt persoane care sunt aici de 10-15 ani, iar engleza lor este la un nivel minim. Ieși în grupuri de 
scoțieni, vezi ce tradiții au, ce obiceiuri, vorbește engleza, nu sta numai în grupurile de români!

A - Integrează-te, asta spui tu. Dacă ai plecat în altă țară, fă parte din viața acelei țări!
GR - Dacă lucrezi într-un grup de români și vorbești românește, nu vei învăța engleza mergând de două ori 

pe săptămână la magazine. Și n-o să ajungi să ai un job mai bun. Niciodată! Formează-ți grupuri de prieteni 
de aici și ai să înveți foarte multe lucruri. Dacă înțelegi ce îți spune cineva în dialect scoțian, deja ești prietenul 
lui cel mai bun!



A - Cum ai colaborat cu asociațiile de caritate, pentru că și asta ai făcut?
GR - Am încercat să le aduc aproape pe toate, mi-am făcut cunoștințe în majoritatea acestor grupuri și-

am colaborat cu multe din ele. De exemplu, Citizen’s Rights, care a ajutat foarte mulți cetățeni europeni, în 
perioada Brexitului. Cu ei, cu Citizens Advice Bureau și alte organizații am făcut o cerere la Home Office pentru 
deschiderea serviciului de National Insurance Number. Ei m-au contactat când au avut nevoie de promovarea 
serviciilor lor, eu îi contactam pentru persoane care apelau la mine pentru că aveau câte o problemă. Românii 
sunt foarte reticenți în a lua legătura cu organizații de-aici pentru a fi ajutați, principalul motiv fiind limba engleză, 
le e frică că nu știu să spună exact ce au pe suflet. Sunt organizații care au luat în componența lor români, 
polonezi, italieni, spanioli… tocmai din acest motiv! Așa că, iei legătura cu aceste persoane și-ți expui problema 
în limba ta!

„Eu am învățat foarte mult în engleză, pentru că am mers la foarte multe întâlniri, 
de tot felul; mă duceam pentru că voiam să văd cum se vorbește în mediul de 

afaceri, politic… interacționezi cu oamenii, faci cunoștințe. Discuți cu ei, înveți să 
vorbești și tu ca ei în limba lor și-atunci, te dezvolți.”

A - …să nu-ți mai fie teamă că poate, în engleză, spui o prostie!
GR– Sunt oameni care te încurajează, care, dacă greșești, îți spun: uite, ar trebui să faci așa. Trebuie să 

iei asta ca pe un lucru bun, nu trebuie să te superi, ci să înveți din asta. Eu am învățat foarte mult în engleză, 
pentru că am mers la foarte multe întâlniri, de tot felul; mă duceam pentru că voiam să văd cum se vorbește în 
mediul de afaceri, politic- oamenii vorbesc altfel acolo, altă terminologie, totul e diferit.

A - Aveai acces la astfel de întâlniri?
GR - Sunt o mulțime de întâlniri! Cauți ce subiecte te-ar interesa, nu știu, vine un asteroid pe Pământ! Vezi 

cum vorbesc oamenii acolo, indiferent dacă te interesează sau nu subiectul întâlnirii, interacționezi cu oamenii, 
faci cunoștințe. Discuți cu ei, înveți să vorbești și tu ca ei în limba lor și-atunci, te dezvolți. Nu te dă nimeni afară, 
nu te întreabă nimeni: tu ce cauți aici?

A - Mai mult curaj și încredere în sine, adică.
GR - Exact, pe mine asta m-a avantajat! Mă duceam, vorbeam… am cunoscut foarte multe persoane! Altfel, 

ce fac eu, mi-am zis: am venit în Scoția, lucrez la Consiliu, dar în rest? Lucrez, și-atât? Eu sunt o persoană 
foarte activă, pe mine lockdown-ul m-a afectat foarte mult. Dacă nu interacționezi, rămâi într-o bulă cu prietenii 
tăi români, poate câțiva scoțieni, și-atât! În rest, nu te știe nimeni. Trebuie să te gândești și la viitor! Român sau 
străin, când te duci într-o altă țară, trebuie să ai curaj.

A - Îți lipsește ceva din România?
GR - Sincer, uneori da. Mâncarea nu, am o soție care gătește foarte bine. Îmi lipsesc oamenii, așa, în 

general; cred că aș vrea să merg o dată la două luni în România, să stau o săptămână și să vin înapoi, nu mi-
ar plăcea să stau foarte mult. Aerul îmi lipsește, natura…

A - Nu poți să spui că în Scoția natura nu este senzațională!
GR - Ba da, dar îmi lipsește libertatea pe care ți-o oferă România: prietenii, locurile alea pe care le-ai văzut 

de zeci de ori, de când te-ai născut, în fiecare an. Sărbătorile de Crăciun, de Paști, în familie, cu cozonaci, cu 
ouă de Paști… îmi lipsesc. Dar nu atât de mult încât să mă-ntorc în țară. România este foarte scumpă, să mergi 
acolo te costă foarte mulți bani! Prețurile sunt la fel ca în Marea Britanie, numai că salariile sunt total diferite. 
Plus că te obișnuiești aici cu lucruri pe care în România nu le ai: de exemplu, masa din toaletele publice, unde 
să poți schimba scutecele bebelușului. Ai niște așteptări, la 30 de ani de la Revoluție, și vezi că nimănui nu-i 
pasă să schimbe ceva. România are lucruri, locuri și oameni frumoși, dar parcă ceva stă pe loc, ceva e oprit, 
nu merge mai departe!

„Poți să ai cel mai bun job de aici, pe spatele tău, fără nici o relație.”



A - Asta înseamnă că acum, după patru ani de când ai plecat din țară, nu regreți pasul făcut, ești 
împăcat cu alegerea ta.

GR - Nu regret absolut deloc! Consider că n-aș fi reușit niciodată în România ce am reușit aici, în Scoția. În 
România totul se bazează pe pile, relații, nu pe ceea ce depinde de propria ta persoană. De asta le spun aici, 
românilor: faceți, îndrăzniți, folosiți-vă capacitățile, pentru că nu totul funcționează ca în România! Poți să ai cel 
mai bun job de aici, pe spatele tău, fără nici o relație. Eu nu cunoșteam pe absolut nimeni când am ajuns aici.

A - Ieșiți din carapace, ieșiți în lumină, încercați să obțineți lucrurile pentru care ați venit aici, pentru 
care ați ales să trăiți într-o altă parte a lumii.

GR– Mediul politic scoțian își dorește foarte mult integrarea europenilor; să intre europenii în mediul politic, 
să candideze, să-și spună părerea. Trebuie să fie o minte luminată acolo, să facă primul pas, și-apoi vor urma 
mai mulți români! Eu le dau românilor timp cinci ani… și vor fi!



MONICA PETRUȘCA

O viață în slujba vieții
Este profesionistă, experimentată, pasionată de ceea ce face; 
încearcă mereu să privească jumătatea plină a paharului, să-și 
pună cunoștințele în slujba celorlalți, să se bucure de tot ceea ce 
are viața frumos.

 A-Monica Petrușca, sunteți asistent medical în Glasgow. Ați fost asistent medical și în România, 
iar la un moment dat, ați avut șansa unor specializări în Statele Unite ale Americii și în Elveția. Acel 
moment, acele experiențe au declanșat dorința de a lucra într-o altă țară?

MP - Da, așa este. În momentul în care ajungi - era în 1999 - să poți pleca din România, eram la prima mea 
ieșire în străinătate, și să mergi direct în America, este ceva ca un vis! Atunci, practic, a fost momentul în care 
am zis: eu pot să fac, de ce n-aș face în alte condiții?

A - Cât ați stat în America și apoi în Elveția?
MP - Cinci săptămâni în America, după care, la câțiva ani distanță, am mers în Elveția pentru trei luni de zile. 

Elveția a fost practic parte dintr-un program, în care, la sfârșitul celor trei luni, eu am devenit una din persoanele 
care trebuiau să instruiască și să pregătească mai departe personalul medical din secțiile de terapie intensivă 
nou-născuți în România.

A - A fost o specializare, nu o practică, pur și simplu…
MP - Nu. Dimineața stăteam în secție, până la prânz, și învățam lucruri practice, clinice, după care, după-

amiaza intram pe partea de teorie academică, în care căutam articole, încercam să adaptăm ce vedeam acolo 
la ce puteam face în România.

„…inițial am lucrat într-un azil, cum fac marea majoritatea a asistenților medicali 
când ajung aici”.

A - Și în Scoția, cum ați ajuns?
MP - Urmăream să plec din țară; practic, după ieșirea mea în America, încercam să văd cum aș putea să 

plec și eu, dar să plec și să lucrez exact pe ceea ce știam eu să fac. Apăruseră anunțuri în România, erau 
agenții care recrutau asistenți medicali, să plece în străinătate. Prima agenție oferea locuri în America, ceea 
ce m-ar fi încântat foarte mult; am făcut patru sau cinci drumuri la București, acolo te întâlneai cu cei care 
organizau lucrurile, trebuia să dai un examen de limba engleză și un examen de cunoștințe practice, ca să poți 
profesa în America. Eram pe punctul să le fac pe toate, când ni s-a spus că deocamdată nu există angajatori în 
America; putem rămâne în baza de date a firmei sau putem să ne retragem. M-am retras și am încercat ulterior 
să merg în Italia, tot printr-o agenție - am început să învăț limba italiană, pentru că trebuia dat un examen în 
limba italiană din legislația lor, în ceea ce privește lucrul în Italia. Era o sumă foarte mare de bani care trebuia 
dată (peste 1000 de euro) și mi s-a părut puțin cam riscant, căci nu era sigură plecarea. Am zis: nu, este 
prea riscant, mai stau, mai aștept. Și a sosit oportunitatea de-a pleca în Marea Britanie, oportunitate care s-a 
materializat destul de repede! Am plecat în ianuarie 2004, mi s-a oferit ocazia să vin la Glasgow și am rămas 
aici, de atunci.



A - Ați păstrat specializarea din țară, unde ați lucrat la terapie intensivă nou-născuți…
MP - Da, asta am făcut în țară, dar când am venit în Scoția nu am lucrat de la început în această specializare. 

Inițial am lucrat într-un azil, cum fac marea majoritatea a asistenților medicali când ajung aici - intră în 
departamentul din casele de îngrijire, azile, pentru că acolo este mai ușor să pătrunzi initial. A durat o perioadă 
până când am reușit să obțin recunoașterea studiilor la NMC, care este forumul asistenților medicali din Marea 
Britanie - fără acest lucru nu poți profesa ca asistent medical - imediat după aceea, am aplicat pe un post în 
spital și am fost acceptată imediat.

„Depinde foarte mult de tine, ca persoană, să-ți pui rădăcinile în ceva, să-ți dorești 
să faci acel lucru și poate să ieși la pensie din ceea ce faci.”

A - La un moment dat, a fost un adevărat exod al asistenților medicali din România. Foarte mulți au 
plecat spre UK, la vremea respectivă. Chiar era un sentiment de îngrijorare, că vor pleca toți oamenii 
calificați și cine mai rămâne în țară, în spitale?

MP - Lumea se califică în continuare; ca în orice domeniu, lumea vine și pleacă. Depinde foarte mult de tine, 
ca persoană, să-ți pui rădăcinile în ceva, să-ți dorești să faci acel lucru și poate să ieși la pensie din ceea ce 
faci. Dar viața și situația economico-socială ne-au învățat că lumea este într-o continuă mișcare; ne mișcăm, 
facem ce știm să facem, ce putem să facem, pe ce ne specializăm și mergem mai departe acolo unde ne 
atrage ceva mai bun!

A - De fapt, lumea asta s-a transformat într-un „sat global” cum se spune, libertatea de mișcare a 
schimbat total perspectivele.

Știu că ați făcut și un curs, la Universitatea Napier din Edinburgh; v-au cerut asta cei de la spital, de 
aici, după echivalarea studiilor din România, sau a fost pur și simplu dorința dvs.de specializare?

MP - Eu am terminat liceul sanitar cu 30 de ani în urmă; acela era atunci sistemul de învățământ, așa 
deveneai asistent medical. După revoluție, la câțiva ani, a apărut Școala postliceală sanitară, care acum nici ea 
nu mai este suficientă și trebuie să fii asistent medical cu licență de facultate. Deci lucrurile au progresat peste 
tot. Fiind aici și având posibilitatea… pentru că serviciul nu că mi-a cerut, dar m-a încurajat să fac un curs, 
dacă doresc, ei îmi ofereau flexibilitate la locul de muncă, îmi dădeau zile libere, mai ales că mă specializam 
pe ceea ce făceam. Deci puteam foarte bine să îmbin lucrul cu facultatea, să cer zile libere pentru studiu și așa 
mai departe.

A - Înseamnă că se încurajează foarte mult dezvoltarea personală! Un lucru foarte bun la nivelul 
societății - îi specializezi și îi înveți pe oamenii tăi, astfel încât serviciile să meargă din ce în ce mai bine, 
dacă se poate!

„…dacă tu ești mulțumit în ceea ce faci, în viața de zi cu zi, vei fi 
mulțumit și la locul de muncă. Iar dacă vrei să studiezi ceva ce 

n-are legătură cu serviciul, asta înseamnă că nu ești fericit la locul de 
muncă și ți se dau aripi să pleci mai departe!”

MP - Foarte mult se încurajează! Ei îți spun ce ai putea să faci, cam ce cursuri disponibile sunt, dar dacă tu 
îți găsești ceva și spui că ți-ar plăcea să înveți să faci ceva și ai nevoie de timp de studiu - ți se oferă acel timp 
de studiu. Sunt conștienți că dacă tu ești mulțumit în ceea ce faci, în viața de zi cu zi, vei fi mulțumit și la locul 
de muncă. Iar dacă vrei să studiezi ceva ce n-are legătură cu serviciul, asta înseamnă că nu ești fericit la locul 
de muncă și ți se dau aripi să pleci mai departe!

A - Se pun în prim plan nevoile individului, care nu e privit ca un roboțel ce trebuie înregimentat într-
un sistem; sunt atenți și la ceea ce-și dorește omul, la felul în care îl pot face să performeze, să dea ce 
este mai bun din el!

MP - Când am sosit în Scoția, eram împreună cu două colege, tot asistente medicale din România; era o zi 
de ianuarie când am ajuns în Glasgow, ni s-a părut totul cenușiu și sumbru și ne gândeam: ce căutăm noi aici? 



Veneam toate din spitale mari din România și am intrat în acea casă de îngrijiri, acel azil - parcă căzusem din 
copac și nu știam cum să ne ridicăm. Doamna manager și domnul care se ocupau cu întreținerea în acea casă 
ne-au luat sub aripa lor, am avut noroc, și ne-au zis: dacă voi nu sunteți mulțumite acasă, nu veți veni să faceți 
treabă bună la serviciu! Noi trebuie să vă oferim vouă ceva să vă mulțumească și în timpul liber, ca să știm că 
atunci când veniți la serviciu sunteți mulțumite! Pentru că fuseseră niște neînțelegeri cu cazarea, de care nu 
eram mulțumite și într-o săptămână, ne-au oferit cu totul altceva, unde eram în altă lume.

A - Având posibilitatea să faceți această comparație, care ar fi diferențele majore între ceea ce este 
și cum arată lucrurile într-un spital din România și într-un spital din Scoția?

MP - Dacă vorbim despre ceea ce fac eu, terapie intensivă nou-născuți, cred că lipsa de personal în România 
este acută. Aici unde lucrez eu este cea mai mare secție de terapie nou-născuți din Scoția, sunt probabil 180 
de asistente. Atunci când ai un copil în stare foarte gravă, care necesită foarte multe intervenții sau ventilație 
mecanică, ai o asistentă la un copil. În România, eu singură, ca asistentă, puteam să am unul ventilat și încă 
cinci-șase fără ventilație mecanică, puteam să am eu singură doi ventilați și în același timp, trebuia să merg 
și la sala de naștere, la sala de operație. Lucrurile s-au schimbat între timp în România, nu mai este chiar așa 
cum era atunci. Secția în care am lucrat în țară este cea mai mare secție de terapie nou-nascuți din România, 
la Iași - o secție care s-a format frumos și pot spune cu mândrie că acolo am învățat eu să iubesc nou-născutul! 
S-au schimbat lucrurile, dar, în continuare, lipsa acută de personal își spune cuvântul! În plus, când ajungi 
pe secție, intervin celelalte neajunsuri: lipsa de materiale, tu trebuie să te gândești și la ce e acolo și la ce 
probleme ai acasă; tot ce ți se întâmplă ție în viața de zi cu zi își pune amprenta, n-ai să te poți concentra cum 
trebuie la ceea ce faci.

A - Spuneți că grijile care apasă pe umerii tăi, aici, în Scoția, sunt mai puține; sau poate, lucrurile 
sunt simplificate și poți să te concentrezi pe treaba de la serviciu.

MP - Programul e flexibil, tu îți alegi turele pe care vrei să le lucrezi, în funcție de ce ai tu nevoie să faci 
acasă: poate ai copii mici, copii de școală, sau în perioada asta, care învață de acasă. În România aveam ture 
fixe, din care nu puteai să ieși, decât să te rogi de cineva, să faci un schimb de tură. În continuare, este la fel 
de dificil cu programul rigid.

A - A fost greu la spital, de când am intrat în nebunia pandemiei?
MP - Cred că cel mai greu a fost să sprijinim părinții copiilor care sunt pacienți în secția noastră; de unde 

aveau voie să vină 24 de ore din 24, să stea cu copilul lor, aveau voie să-și cheme bunicii, prieteni, rude, ceilalți 
copii din casă - brusc, li s-a spus: de mâine nu mai aveți voie să veniți decât pe rând, câte unul. Impactul a 
fost major, nu pricepeau de ce! După ce am început să ne lămurim cu ce avem de luptat, de prin vară, am 
început să lăsăm părinții să vină împreună. În schimb, avem foarte mult acces la tehnologie și facem tot felul 
de filmulețe, poze, le trimitem părinților…

A - Complicat pentru ei! Mă gândeam că meseria asta a dvs. ca s-o poți face, oricât ai fi de calificat, 
oricâte specializări ai avea, oricât ai fi de dornic să-ți faci treaba perfect - trebuie să iubești copiii, altfel, 
nu știu dacă se poate. Dacă nu vibrezi la puiuții aceia de om…

MP - Așa este! Când am plecat din România, mi-am dorit să lucrez într-o secție de nou-născuți, dar, parcă 
ajunsesem cumva la o saturație și-am zis: poate am să-ncerc și altceva! Terminasem școala ca asistent medical 
generalist și nu era ce să mă împiedice să intru și pe alte sectoare. Dar ajungând aici, la câteva luni de zile, 
pur și simplu mă topeam văzând bebelușii pe stradă, și-am realizat că trebuie să mă-ntorc să fac ce știu să fac.

„Da, te adaptezi la un alt sistem de viață, dar trebuie să te integrezi; nu poți să 
pleci din România, să vii aici și să vrei să trăiești ca în România. De-aia ai plecat, 

ca să trăiești ca cei de aici!”

A - V-a fost greu, la început, să vă integrați în lumea aceasta nouă?
MP - Nu, a fost bine pentru că știam deja limba, chiar dacă, accentul și pronunția lor era un fel de duble dutch 

(dublu olandeză, de două ori mai greu), cum zic ei; aveam momente când trebuia să-i opresc, vorbeau prea 
repede și nu pricepeam. În timp, am învățat, e rândul meu acum să fiu oprită și să mi se spună să vorbesc mai 
rar! Da, te adaptezi la un alt sistem de viață, dar trebuie să te integrezi; nu poți să pleci din România, să vii aici 



și să vrei să trăiești ca în România. De-aia ai plecat, ca să trăiești ca cei de aici! Nu poți să le ceri celor de aici 
să te înțeleagă că la tine în România e altfel; tu ai venit în lumea lor, este obligația ta să te adaptezi și să fii ca ei!

A - Corect! Știu că, în timpul liber, sunteți traducător și îi ajutați pe românii aflați în dificultate în 
relația cu tribunalul, poliția, serviciile sociale. Viața în ture, la spital, nu e ușoară, în loc să vă odihniți, 
când ajungeți acasă, intrați într-un alt job?

MP - Așa este, dar e un alt fel de job, care nu mă solicită psihic la fel de mult. Când mergi să faci pe 
interpretul, tu practic ești o voce, care spune într-o altă limbă ce se discută acolo. Încerc să nu mă atașez 
emoțional de ce se întâmplă acolo; pe când la serviciu, e puțin cam greu să nu simți prin ce trec pacienții sau 
părinții lor. O iau ca pe un hobby, mă detașează de ceea ce s-a întâmplat pe tura mea la serviciu; este ceva 
care îmi oferă o altă satisfacție! Mi-a ajutat foarte mult și să înțeleg mai bine sistemul de aici, să înțeleg de ce 
anumite lucruri se întâmplă; dacă nu te-ai lovit de o anume legislație, nu știi că există!

A - Și tot apropo de timpul liber, deși acum este greu să ne facem planuri, din cauza situației 
determinate de pandemie - tare ne mai plăcea, în vremurile normale, să ne facem planuri de vacanță, de 
concediu, de călătorie… era și unul dintre hobby-urile dvs! Chiar, ce loc din lume, dintre cele vizitate, 
v-a plăcut cel mai mult?

MP - Fiecare loc are ceva aparte; unele și-au pus mai puternic amprenta, într-adevăr, și mi-aș dori să mă 
mai întorc acolo! America rămâne America, pe care am revăzut-o după experiența mea de pregătire acolo; anul 
acesta mi-aș fi dorit să merg și să vizitez toată coasta de vest a Americii, pentru că și eu, și soțul meu, împlinim 
50 de ani anul acesta și era visul nostru pentru aniversare. Islanda mi-a plăcut foarte mult, e ceva neobișnuit, 
mi-aș dori să mă mai duc acolo! În Elveția m-aș fi stabilit, este o țară în care aș fi putut să mă adaptez foarte 
repede - dar am avut sentimentul că sunt așa de mică, comparativ cu ceilalți… Am stat în Geneva trei luni, eram 
două echipe care veneam din România, medic-asistentă și vorbeam românește, engleză, franceză; acolo, toți 
medicii din secție și asistenții medicali schimbau rapid limba și vorbeau și italiană, și germană și engleză, și 
franceză. Și-atunci am realizat că depinde de tine să-ți dorești să te depășești!

„Mama mea îmi spunea întotdeauna, dacă îi spuneam că ceva mi-a fost greu: nu 
trebuie să te dai bătut!”

A - Și că este posibil!
MP - Este, este mai mult decât posibil! Mama mea îmi spunea întotdeauna, dacă îi spuneam că ceva mi-a 

fost greu, ”nu trebuie să te dai bătut!”.

A - V-ați gândit vreodată că drumul acesta, care v-a adus în Scoția, ar putea să fie parcurs și în sens 
invers? Să vă întoarceți în România? Cu atât mai mult cu cât spuneați că fiul dvs.după ce și-a finalizat 
studiile la Universitatea din Glasgow, s-a stabilit în România.

MP - Când am plecat din țară, ideea mea a fost că voi sta aici doar un an de zile; după un an de zile, am zis: 
hai să mai stau unul! După al doilea an, soțul meu a zis: aș vrea să încerc și eu! Băiatul meu a făcut facultatea 
aici, în Glasgow, începând din anul II - s-a transferat din România, iar la final, împreună cu prietena lui, au 
hotărât să se întoarcă în România. Eu sunt de principiu că trebuie să dăm voie copiilor să încerce; n-o să 
înceapă să încerce la o vârstă înaintată, că n-o să mai aibă timp s-o ia de la capăt. Am zis atunci: ce rost mai 
are să stăm noi aici, dacă ei se întorc în România? După ce se vor așeza la casa lor, când vom vedea că nu 
se mai răzgândesc, vom lua și noi decizia ce facem…

Dar da, m-aș întoarce în România, și am s-o fac cu siguranță în momentul în care voi auzi că am să devin 
bunică.

A - Mă gândeam dacă, la momentul respectiv, vă va fi ușor să vă întoarceți într-un spital din România? 
Dată fiind experiența și tot ceea ce ați acumulat aici…

MP - Sigur mi-ar fi ușor; cum mi-a spus și băiatul meu, știu ce este în România, nu mă aștept să găsesc 
acolo ceea ce este aici! Și este adevărat, nu te poți aștepta ca cineva de acolo să te trateze cum te tratează 
cei de aici! Revenim exact la ideea de la început: o să te comporți ca cei de acolo! Încerci să le spui că tu te-ai 
schimbat și că aștepți altceva, dar toată treaba asta ține de diplomație și de felul tău de a te exprima. Mă voi 
duce într-un loc unde am familie, unde am prieteni mai mulți, unde cunosc locurile, căci acolo m-am născut, 



am crescut, cunosc limba, este mai ușor să-ți exprimi sentimentele în limba ta. Nu mi-aș dori să spun că aș 
putea schimba ceva; mi-aș dori să adaug, poate, anumite lucruri, dacă m-aș întoarce să lucrez într-un spital, 
în aceeași specialitate.

A - Orice hotărâre într-o astfel de situație este așa, dulce-amăruie: lași ceva, recapeți ceva, pierzi 
ceva, păstrezi ceva…este o limită fină între două lumi, cumva!

MP - Da, dar viața personală, familia, întotdeauna trebuie să aibă prioritate! Mergem la serviciu, facem ce 
facem din pasiune, acolo, dar să nu uităm că tot ceea ce facem la serviciu, facem ca să avem o viață mai bună 
alături de ai noștri, acasă!

„Niciodată să nu te lași doborât de ce poate să-ți ofere ziua de mâine! Încearcă să 
vezi partea plină a paharului; întotdeauna vor fi lucruri negative în viața de zi cu 
zi… Dar dacă te gândești la sfârșitul zilei: ce a fost pozitiv pentru mine, astăzi? 

Este imposibil să nu găsești ceva!”

A - Pe scurt, pentru o viață frumoasă și împlinită trebuie să știi să fii realist, implicat, determinat și 
diplomat!

MP - Și să ai încredere în tine! Niciodată să nu te lași doborât de ce poate să-ți ofere ziua de mâine! Încearcă 
să vezi partea plină a paharului; întotdeauna vor fi lucruri negative în viața de zi cu zi… Dar dacă te gândești 
la sfârșitul zilei: ce a fost pozitiv pentru mine, astăzi? Este imposibil să nu găsești ceva! Până și faptul că ai 
un acoperiș deasupra capului e un lucru pozitiv! Chiar dacă ai spune, da, dar astăzi nu m-a făcut nimeni să 
zâmbesc… Nu-i nimic, poate să vină mâine cineva, care să te facă să zâmbești!



LUCIAN POPESCU

Autentic român acasă, la job, în inimă
Din dorința de schimbare, de a vedea lumea, s-a născut o nouă 
viață, pentru o familie extinsă; o viață care are gustul și culorile 
României, dar pe pământul Scoției. Secretul reușitei stă în 
alegerea de a munci, de a ajuta, de a trăi frumos - și asta face 
clanul Popescu!

A - Lucian, tu ești cel care a deschis magazinele „Autentic Românesc” în Aberdeen și în Glasgow, 
cel care aduce produse românești aici, în Scoția - aduce inclusiv costume populare românești - și 
promovează mâncarea tradițională românească. Cum se face că ai ajuns în Scoția?

„Primul lucru pe care l-am zis a fost: Wow! Câtă verdeață! Foarte bine oxigenată 
atmosfera, foarte curat aerul! Oamenii, calzi, primitori, comunicativi…”

LP - Am ajuns în Scoția în aprilie 2007, doar ce terminasem facultatea, aveam 24 de ani; am zis să-ncerc 
puțin să văd lumea, să fac o schimbare în viața mea. Nu aveam prea multe griji și probleme la vârsta aia; am 
venit printr-o agenție din Cluj, am ajuns în Brighton, am stat trei săptămâni la un curs de engleză. În tot acest 
timp, cei din Cluj trimiteau CV-urile mele cam peste tot prin UK și am fost acceptat la un hotel din Aboyne, din 
Aberdeenshire, unde am lucrat trei ani de zile cam tot ce se poate lucra într-un hotel.

A - Dacă ai făcut un curs de engleză în trei săptămâni, înseamnă că deja știai bine engleza, a fost 
doar o punere la punct a cunoștințelor.

LP - Eu credeam că știu engleză, dar engleza pe care o învățasem în România, la școală, era mult mai 
simplă, mai basic, decât engleza întâlnită aici. Acel curs m-a ajutat foarte mult, mi-a dat încrederea de care 
aveam nevoie și asta a făcut ca totul să fie mult mai ușor, când am ajuns la primul meu loc de muncă în UK.

A - Deci, la hotel, ai avut o mulțime de joburi!
LP - Da, am avut ore de portar de noapte, am lucrat la micul dejun, am făcut cine, am lucrat în bar, recepție, 

mentenanță… cam tot ce se putea lucra într-un hotel. Eram o echipă mică, frumoasă, și ne ajutam unii pe alții.

A - Care au fost primele tale impresii când te-ai mutat în țara asta? Cum ți se părut, cum ți s-au părut 
locurile, oamenii, atmosfera?

LP - Primul lucru pe care l-am zis a fost: Wow! Câtă verdeață! Foarte bine oxigenată atmosfera, foarte curat 
aerul; am avut și noroc, în acel sat, în Aboyne, nu erau fabrici, nu era poluare absolut deloc, era aer curat și 
proaspăt! Oamenii, calzi, primitori, au încercat să mă învețe câteva cuvinte în dorec, în aberdoniana veche - nu 
prea s-a prins, ce-i drept! Dar foarte ok, comunicativi, n-am întâmpinat nici un fel de probleme.

A - Cât ai rămas acolo, la hotel?
LP - Am lucrat trei ani la hotelul ăsta, după care am zis că este nevoie de o schimbare și m-am mutat în 

Aberdeen. Aici am lucrat la un restaurant turcesc-mediteranian, după care am zis să-mi folosesc cunoștințele 



în limba engleză și am lucrat ca traducător, vreo doi ani de zile, după aceea am aplicat pentru un post de ofițer 
de securitate la o firmă de petrol și gaze și după aceea a venit această idee a familiei - pentru că cele două 
magazine sunt o afacere de familie. Sunt împreună cu soția, cu sora și cu cumnatul meu - totul a pornit de la o 
discuție și o mică nemulțumire, pe-atunci ne aprovizionam cu produse românești de la magazinele poloneze, 
nu erau foarte multe, iar mesele tradiționale de Paști sau de Crăciun ne cam lipseau, din păcate. Am zis să-
ncercăm!

A - Pentru cei din România care nu cunosc atmosfera de-aici, ideea cu magazinele poloneze asta 
este: polonezii fiind o comunitate foarte mare, au multe magazine, în toate zonele Scoției și printre 
produsele lor tradiționale întotdeauna se găsesc și produse românești. Câteodată mai există produse 
românești și la magazinele turcești și dacă nu este un magazin românesc în zona ta, acolo te duci când 
vrei să găsești ceva ce vine de-acasă.

LP - De-acolo a plecat și nemulțumirea noastră, pentru că rafturile erau puțin cam goale; oferta în produse 
românești era cam săracă! Am zis, având în vedere că această comunitatea românească este destul de mare 
- ne mai întâlneam duminica, la biserică - am zis să testăm această idee curajoasă și puțin inconștientă, la acel 
timp. Au urmat zile bune de research, am încercat să cunoaștem cât mai mulți oameni, am încercat să intrăm 
pe grupurile de Facebook, să vedem unde sunt români, și-am zis să-i dăm drumul! Cum zice românul: Ori la 
bal, ori la spital!

A - Rafturile alea goale, care nu v-au plăcut vouă, au fost de fapt, o oportunitate de afacere! A fost și 
un act de curaj, pentru că orice afacere pe lumea asta, poate să meargă sau poate să nu meargă; poate 
să prindă sau poate să nu prindă. V-ați asumat, când ați pornit la drum, și acest posibil eșec!

„…am cunoscut foarte mulți români prietenoși, săritori, uniți. Aș vrea să mai ștergem eticheta 
aceea cu: românii sunt dezbinați în străinătate, și alte mituri… Foarte mulți ne-au intrat în 

magazin ca și clienți și au plecat ca prieteni”

LP - De la ideea asta am plecat și noi; 50% șanse să avem succes în această afacere, și celelalte 50% 
șanse să nu reușim. Sincer, ne bucurăm din suflet că am avut această idee - și acea inconștiență- pentru că 
am cunoscut foarte mulți români prietenoși, săritori, uniți. Aș vrea să mai ștergem eticheta aceea cu: românii 
sunt dezbinați în străinătate și alte mituri…

A - Așa se spune despre comunitatea românească, că n-ar fi unită, că n-am fi foarte prieteni unii cu 
alții, nu știu de ce!

LP - Foarte mulți ne-au intrat în magazin ca și clienți și au plecat ca prieteni; avem o grămadă de oameni 
care au rămas clienți fideli magazinului nostru, în fiecare săptămână apar clienți noi, ne ajutăm cu ce putem 
unii pe alții. Noi ne bucurăm că putem aduce produse românești, tradiționale, pentru românii din diaspora - 
încercăm să le mai alinăm dorul de casă, cum putem. Iar ei ne ajută prin menținerea acestei afaceri prospere 
și menținerea magazinului, deschis!

A - Chiar dacă magazinele se numesc „Autentic Românesc”, le calcă pragul și localnicii? Scoțienii 
sau poate, alte nații?

LP - La Aberdeen am adus și produse bulgărești - nu există un magazin bulgăresc în oraș - au fost și 
sunt foarte bucuroși, ne-au mulțumit foarte mult și ne roagă să aducem cât mai multe produse. Scoțienii sunt 
puțin mai reticenți în Aberdeen, în schimb, la Glasgow sunt foarte curioși, foarte dornici să încerce produsele 
românești, să încerce bucătăria românească. Ne-am făcut timp, și la Aberdeen și la Glasgow, de câte ori ne-au 
intrat străini în magazin să le spunem despre istoria noastră, despre produsele noastre, despre ingredientele 
unei mese bune și bogate.

„…avem pe pereții magazinelor tablouri cu locuri minunate din România, 
avem obiecte vechi românești, carpete, oale românești… am adus tot ce am 
găsit! Să le arătăm cum suntem de fapt, că suntem o țară veche, cu tradiții, o 

țară foarte frumoasă, cu oameni frumoși!”



A - Este de fapt, o acțiune de promovare a României, în aceste magazine! Este mai mult decât 
comerț, pur și simplu…

LP - Da, vrem să înlăturăm și această etichetă lipită în mod eronat - încercăm să promovăm partea frumoasă 
a României: tradițiile, datinile, locurile frumoase din România, să ne cunoască și să învețe mai multe lucruri 
bune despre România. Asta a fost și ideea design-ului din cele două magazine: avem pe pereți tablouri cu locuri 
minunate din România, avem obiecte vechi românești, carpete, oale românești… am adus tot ce am găsit! Să 
le arătăm cum suntem de fapt, că suntem o țară veche, cu tradiții, o țară foarte frumoasă, cu oameni frumoși!

A - Tot în acest concept se încadrează probabil, și povestea cu costumele populare românești, pe 
care le aduceți.

LP - 100%! Le explicăm că fiecare regiune, sau zonă geografică a României are costumele ei populare 
tradiționale; cum au ei aici, în Scoția, clanurile și fiecare kilt este făcut după culorile clanului, așa este și la noi. 
Au părut foarte interesați, chiar fascinați de poveștile pe care le-am spus!

A - Așa transmitem istoria, prin povești! Așa recepționează oamenii cel mai rapid! Spuneai tu că i-ați 
învățat și despre tradiția mărțișoarelor de la noi.

LP - Da, am reușit să aducem mărțișoare și la Aberdeen și la Glasgow, străinii care intrau în magazin nu prea 
știau ce sunt, iar noi le-am explicat puțin tradiția mărțișorului. Le-a plăcut povestea, au fost foarte interesați, 
chiar au cumpărat mărțișoare- nu ca să le ofere, pur și simplu să aibă o amintire de la magazinul românesc.

A - Spune-mi, Lucian, după acești 13-14 ani ani de când ai aterizat în Scoția- ai ajuns să te simți 
„acasă” aici?

LP - Da, am reușit în 2010 să-mi aduc prietena, actuala soție și mamă a celor doi copii frumoși ai mei - mi-
am adus părinții, socrii, sora mea și cumnatul sunt aici, cu nepoțeii mei…da, aș putea spune că această țară 
este o a doua casă pentru noi!

A - Voi sunteți un adevărat clan, ceea ce este varianta extraordinar de fericită pentru cei care schimbă 
țara și își construiesc o viață în altă parte; dacă ești singur, sau doar cu partenerul, eventual și cu copiii 
- ți-e dor de părinți, ți-e dor de restul familiei care a rămas acasă. Voi v-ați strâns împreună, ați făcut și 
magazinele „Autentic Românesc” să aveți și mai mult din România în jurul vostru, deci, cred că sunteți 
un exemplu fericit!

„nu este ușor pentru nimeni într-o țară străină, iar comunitatea românească, 
destul de mică, este frumoasă, unită și merită să ne ajutăm din ce în ce mai mult în 

viitorul apropiat și îndepărtat!”

LP - Da, noi suntem clanul Popescu! Și împreună cu prietenii noștri de la cele două magazine, clanul tocmai 
s-a făcut mult, mult mai mare! Nu mai avem clienți, avem prieteni; avem oameni frumoși, oameni calzi, ne 
bucurăm că ne-au trecut pragul și continuă să intre în magazin.

Am încercat să-i și ajutăm pe cei mai puțin norocoși, cei cu cunoștințe precare de limba engleză - prin 
traducerea unor acte sau pur și simplu, am vorbit la telefon cu primăria sau cu cine aveau nevoie. Am încercat 
să-i ajutăm cu aplicațiile pentru rezidență sau prerezidență, cu un sfat, cu ce am putut- nu este ușor pentru 
nimeni într-o țară străină, iar comunitatea românească, destul de mică, este frumoasă, unită și merită să ne 
ajutăm din ce în ce mai mult în viitorul apropiat și îndepărtat!

„Anul trecut am organizat o bancă de alimente… foarte mulți clienți au venit, 
au încărcat cartele de gaz sau de curent, au lăsat vouchere, au lăsat produse în 

magazin… a fost o mobilizare wow!”



A - Este o completare foarte frumoasă a activității, acest ajutor dat comunității, celor care nu se 
descurcă singuri; cu atât mai mult cu cât este atât de important să aibă actele în ordine, statutul de 
prerezident sau rezident, de care au musai nevoie până în iulie, când se încheie procesul, ca să poată 
rămâne și munci în continuare în Marea Britanie. O familie mare își ajută membrii, nu?

LP - În fond și la urma-urmei, suntem toți o familie aici; cu toții am plecat de-acasă pentru o viață mai bună 
și dacă putem să ne ajutăm, să ne facem acest trai mai bun, noi le stăm la dispoziție! În prima fază, în martie, 
anul trecut am organizat o bancă de alimente - împreună cu contabilul Ciprian Ursache, cu părintele Andrei și 
cu consulul onorific Maria Marcaș - a fost o perioadă mai grea, dar sper că i-am ajutat pe cei care n-au avut 
un loc de muncă, bani de produse. Am încercat să ne-ajutăm și le-am transmis asta și clienților noștri care 
au venit, au cumpărat din magazin și au donat foarte multe produse, pentru oamenii care aveau nevoie de 
alimente esențiale.

A - La noi acasă se spune că binele făcut se-ntoarce asupra ta!
LP - Am fost foarte plăcut impresionat, foarte mulți clienți au venit, au încărcat cartele de gaz sau de curent, 

au lăsat vouchere, au lăsat produse în magazin… a fost o mobilizare wow!

A - Deci, să nu se mai spună despre comunitatea românească vorbe de genul: nu își strânge rândurile, 
nu este unită, nu-și întind, oamenii, mâna! Uite că nu e așa!

Miturile negative trebuie demolate, când sunt argumente!
LP - Chiar este un mit negativ ăsta, vă spun sincer și din suflet că în momentele grele chiar s-a văzut cât 

este de unită și de strâns legată comunitatea românească! Jos pălăria!

A - Lucian, ce crezi că se va căuta când se vor ridica restricțiile, când scăpăm de lockdown? Ce vor 
dori oamenii, ce vor căuta, ce crezi că le-a lipsit în perioada asta?

LP - În primul rând, o să vină Paștele și 1 Mai; trebuie să avem o masă tradițională de Paște! O să avem o 
gamă variată de produse: o să aducem din România usturoi verde, vopsea pentru ouă, încercăm să aducem 
miei, drob. Fiind și 1 Mai în aceeași perioadă, o să le punem la dispoziție foarte- foarte mulți saci de cărbuni, 
ca să sărbătorim ieșirea- sperăm!- din carantină cu un grătar. Și desigur, mici, cârnați, pastramă - tot ceea ce 
vor clienții noștri!

A - Bănuiesc că în condiții normale, asta se întâmplă la toate sărbătorile de peste an - aduceți ceea ce 
știți că se obișnuiește în România; ceea ce ar putea căuta oamenii și aici n-ar găsi. Cum este vopseaua 
de ouă, de exemplu- scoțienii nu au tradiția vopsirii ouălor, ai să găsești doar ouă de ciocolată!

LP - De când am deschis magazinul la Aberdeen, am adus produse pentru fiecare masă tradițională în 
parte; așa vom face și în continuare!

A - Mi-a plăcut cum ai spus mai devreme că marea majoritatea a clienților voștri se transformă în 
prieteni; și știu că acest lucru a fost demonstrat pe deplin într-o împrejurare mai puțin fericită…

LP - Am avut un mic incident la Aberdeen, într-o noapte ne-au spart geamul de la magazin și ne-au furat cutia 
milei; acea cutie era de la domnul Ciprian Ursache, care are o asociație caritabilă Help the children of Romania 
și strângeam bani pentru copiii mai puțin norocoși din țară. Am înlocuit banii, nu a fost asta o problemă; lucrul 
care ne-a bucurat, ne-a entuziasmat și ne-a făcut să ștergem definitiv acest mit al românilor dezbinați și mai 
știu eu ce prostii se spun, a fost primirea a foarte multe mesaje de susținere, mesaje de ajutor, au fost oameni 
care s-au oferit să stea în schimburi în acea noapte, de pază, până ne venea geamul cel nou la magazine. Am 
fost foarte plăcut impresionați, a fost foarte frumos!

A - Chiar un gest de prietenie și solidaritate! Viața poate să arate surprinzător de bine, chiar la mii de 
km distanță de casă unde, te-ai gândi poate că ești singur sau unde te simți mai singur- nu sunt în jur 
decât puțini oameni de-ai tăi și este altfel… Și totuși, poate fi nebănuit de frumos!

Cum vezi anii care vin, Lucian?
LP - Din păcate, nu am nici un gând să mă întorc în România. Familia mea este aici, copiii sunt aici, plus cele 

două magazine; nu aș putea să mă întorc în țară în viitorul apropiat. Consider că alegerea pe care am făcut-o 
în 2007 când am venit aici a fost o alegere foarte bună!

Sunt român, România este țara mea, drapelul îl port în suflet, dar… nu mă pot întoarce.



„Asta a fost și ideea, să aducem puțin din România aici, în Aberdeen și mai nou, în 
Glasgow. Iar dacă prin aceste acțiuni, prin aceste două magazine, am făcut mulți 

români fericiți, pentru noi asta înseamnă enorm!”

A - Cred că voi sunteți români aici, la capătul continentului, și onorați numele de român; nu știu dacă 
este esențial să te întorci acasă sau să fii adevărat și să faci lucruri bune acolo unde ești, unde hotărăști 
să trăiești.

LP - Asta a fost și ideea, să aducem puțin din România aici, în Aberdeen și mai nou, în Glasgow. Iar dacă 
prin aceste acțiuni, prin aceste două magazine, am făcut mulți români fericiți, pentru noi asta înseamnă enorm!

A - Cred că ați făcut asta! La fel de important este și ajutorul pentru cei care au nevoie să-și 
reglementeze statutul de prerezident sau rezident: completarea actelor, traducerile de care vorbeam 
mai devreme. Este foarte important, faceți asta, cei care nu ați făcut-o încă, ca să puteți trăi liniștiți în 
continuare în această țară. Dacă nu vă descurcați, sunt oameni care își pun la dispoziția voastră timpul 
și cunoștințele ca să vă ajute!

LP - Numerele nostre de telefon sunt pe ambele pagini de Facebook: Authentic Romanian Shop Aberdeen 
și Authentic Romanian Shop Glasgow, ne pot suna, ne pot contacta oricând - dacă putem ajuta, o facem cu 
plăcere!

A - O familie mare, unită, care își trăiește visul scoțian și face lucruri bune și pentru comunitate!
LP - Încercăm, sper din suflet că facem o treabă bună, așteptăm feed back în continuare de la prietenii 

noștri- orice recenzie pozitivă sau negativă este constructivă! Scoțienii ne-au primit foarte bine, cu căldură, noi 
am respectat legile lor, am fost musafiri în țara lor - este normal să conviețuim împreună, chiar am fost plăcut 
surprinși de primirea lor, nu mă așteptam. Cazul meu este unul fericit, m-am simțit și mă simt foarte bine aici!

A - Un român autentic, care se simte în Scoția ca acasă!



MIHAI GHERGHE

Medic, profesor, soț și tată - acasă, în Scoția!
Pasionat de meserie, a ales rigurozitatea, atenția și planificarea 
exactă care caracterizează sistemul britanic de sănătate și astfel, 
Scoția s-a transformat în „acasă”. În același timp, pentru medicul 
Mihai Gherghe meseria de cap de familie este la fel de importantă 
și alege să și-o îndeplinească cu aceeași pasiune, în fiecare zi!

 A-Ați absolvit Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București. De ce ați hotărât ca după 
absolvire să profesați peste mări și țări, cum se spune?

„.am lucrat doi ani de zile la una din ambulanțele private din București, ca asistent 
medical și m-am simțit de multe ori în tipul turelor pe care le făceam acolo ca în 

filmul acela, dacă îl țineți minte, „Moartea domnului Lăzărescu”

MG - Ca de multe ori în viață, este o multitudine de mici întâmplări, decizii care au fost luate oarecum la 
întâmplare. Către sfârșitul anilor de Universitate din București, am lucrat doi ani de zile la una din ambulanțele 
private din București ca asistent medical și m-am simțit de multe ori în timpul turelor pe care le făceam acolo 
ca în filmul acela, dacă îl țineți minte, „Moartea domnului Lăzărescu”. Poate că ăsta a fost unul dintre motivele 
pentru care m-am îndreptat către un sistem medical din afara țării; un alt motiv l-au reprezentat circumstanțele. 
Atunci, în 2007, România intra în UE și asta deschidea puțin granițele și posibilitățile de a studia în alte țări, 
folosind diplomele obținute în România. Țin minte că eram un grup de studenți la medicină, unul dintre noi 
plecase în Marea Britanie, în Anglia, cu câțiva ani înainte și avea oarecum informații despre sistemul medical 
englez. Bănuiesc că la ora aceea era dorința de noutate, de o schimbare mai substanțială decât ce vedeam 
în România și ne-am îmbarcat, cumva, în călătoria asta! Am fost un grup de patru sau cinci absolvenți de 
medicină și toți am aplicat pe niște posturi - a fost din nou o întâmplare, ca sistemul lor să se schimbe exact 
în anul acela - deci am avut posibilitatea să aplicăm pe ceea ce ei numesc FY1, foundation year one. Ceea 
ce ulterior, nu s-a mai putut! Noi veneam din România cu șase ani de medicină, față de cinci ani, cât aveau 
absolvenții de aici; noi am fost singura generație care am putut aplica pe FY1 - ce a însemnat asta? A fost cel 
mai bun punct de lansare, plecând din sistemul și școala de medicină din România, care este foarte bună, nu e 
nici o îndoială în legătură cu asta. Pentru mine, anul acesta a fost foarte, foarte important. A urmat apoi un fel de 
botez, începând cu limba, și-acum îmi aduc aminte accentul mancunian din NV-ul Angliei, unde am fost prima 
dată, în care practic, înțelegeam câteva cuvinte dintr-o frază. Trebuia să depun un efort suplimentar să mă 
concentrez asupra limbii, și-apoi asupra actului medical. Primele trei luni de zile au fost un efort deosebit! Apoi, 
lucrurile devin obișnuință, efortul necesar adaptării la limbă este mai mic, am putut să acumulez informații, să 
practic medicina așa cum ar fi trebuit. Mi-au trebuit încă aproximativ șase luni de zile ca să înțeleg limbajul 
vorbit în afara spitalului, care de multe ori este cu accent, se vorbește mai repede decât vorbesc pacienții care 
își explică problema, și toată integrarea asta socială a durat mai mult!

A - Deci, cine spune că este ușor și rapid să te integrezi glumește, sau exagerează, sau nu vrea să-și 
aducă aminte! Dvs. ați trecut prin mai multe locuri și spitale din UK, făcând diverse specializări; operați 
laparoscopic, vă ocupați de endometrioză și de partea de obstetrică. O plajă largă de afecțiuni și de 
probleme pe care le tratați, le operați… Puteți spune că vreo zonă v-a plăcut mai mult, v-ați simțit mai 
bine acolo? Și cum ați ajuns să vă stabiliți în Scoția?



„Fiecare spital, fiecare specialitate prin care am trecut a contribuit la abilitățile 
și pregătirea mea profesionale. Scoția s-a potrivit mai bine cu personalitatea 

noastră, cu felul de-a fi, ne-am simțit în Scoția mai „ca acasă”, decât ne-am simțit 
în Anglia…”

MG - Fiecare spital, fiecare specialitate prin care am trecut a contribuit la abilitățile și pregătirea mea 
profesionale; fiecare interacțiune cu un grup de doctori din alt spital, fiecare cu diverse interese academice, 
profesionale sau tehnice, au contribuit la pregătirea mea profesională. Interesant este că acea cale pe care o 
setezi, cea la care te gândești la un moment dat, nu este cea pe care ajungi s-o urmezi la final. Inițial, nu am 
avut un interes în obstetrică-ginecologie, am vrut să fac chirurgie generală și toată pregătirea mea de dinainte 
de a aplica pe un training de specialitate a fost chirurgicală. O mică diferență între sistemele medicale din 
România și de-aici este partea aceasta de interviu și de trecere de la un nivel de pregătire generală, care este 
foundation training, la un nivel de training de specialitate, care îți crește abilitățile într-un anumit domeniu, mai 
îngust. Diferența este că nu există un examen specific, ca în România, același pentru toată țara și trebuie în 
cei doi ani de foundation training să te gândești cam ce-ai vrea să faci și să-ți pregătești în CV lucrurile care 
sunt considerate esențiale pentru specialitatea care urmează. Ca să spun așa, cei doi ani de zile au fost un fel 
de test personal, care-ți dezvăluie care sunt aptitudinile necesare pentru specialitatea respectivă. Ca să mă 
întorc cumva la momentul care a definit obstetrica și ginecologia - a fost o întâmplare, ca și cea care m-a adus 
în Marea Britanie - au fost cele patru luni de zile de foundation training generic petrecute în Bolton Hospital, 
asta m-a inspirat. De ce în Scoția? Am aplicat pentru locuri unde să fac training pentru obstetrică ginecologie 
și locuri foarte bune erau în Scoția. Și cumva, în Anglia, eu și soția mea am simțit că ne-am integrat social 
mai lent decât ne așteptam. Așa că probabil am simțit nevoia să schimbăm puțin decorul și cumva, Scoția s-a 
potrivit mai bine cu personalitatea noastră, cu felul de-a fi, ne-am simțit în Scoția mai „ca acasă”, decât ne-am 
simțit în Anglia.

A - Foarte mulți dintre românii stabiliți în Scoția și care au trecut întâi prin Anglia, spun același lucru! 
Că Scoția este cumva mai prietenoasă…

MG - Exact! Mi-amintesc că venind în Soția, eu lucram destul de intens, soția mea avea grijă de primul 
nostru copil, nou-născut, și a găsit cumva în zilele și orele acelea pe care le petrecea singură destul de multă 
înțelegere și căldură de la oamenii din jur - plimbările prin parc, interacțiunile din magazine - era altceva față de 
experiența noastră în Anglia. Și ne-am simțit aici ca acasă!

„Poate că mulți dintre noi suntem mai motivați să ne adaptăm și să fim parte din 
sistemul de aici- e posibil ca asta să ne pună într-o lumină mai favorabilă”

A - Asta spune foarte multe, expresia aceasta definește sentimentul pe care îl trăiați! Se spune că 
aici, în UK, medicii români au o reputație și o imagine foarte bune; este o imagine generală sau fiecare, 
personal, arată și demonstrează cât de bun este?

MG - Mi-e greu să vorbesc despre cum suntem priviți noi, ca medici, din afară; dar este vorba de abilități, 
poate că mulți dintre noi suntem mai motivați să ne adaptăm și să fim parte din sistemul de aici. Este posibil ca 
asta să ne pună într-o lumină mai favorabilă. Dar cred că în mare parte este vorba despre abilități, și de felul în 
care suntem pregătiți și este vorba de persoana în sine…

A - Deci, o judecată pesonală - absolut rezonabil și logic!
Sunt foarte mari diferențele între sistemele de sănătate din România și cel din Scoția? Întreb în ideea 

în care poate am avea lucruri de învățat…

 „Totdeauna sunt lucruri de învățat: asistența primară, medicina care se practică 
în comunitate, prevenția - se pune foarte mult accentul pe educație, pe educația în 

comunitate și pe modul în care se verifică calitatea actului medical”



MG - Totdeauna sunt lucruri de învățat; da, diferențele sunt foarte mari. Diferența principală este de primary 
care - asistența primară, medicina care se practică în comunitate; noi, în obstetrică, avem un sistem foarte bine 
pus la punct de tratament și vizite în comunitate - community care, prin moașe și medicii de familie.

A - Am observat că moașele au un rol foarte important! Sunt foarte solicitate, de multe ori femeile 
nasc cu ajutorul lor, acasă!

MG - Absolut! Cred că asta este partea din care, poate, am avea de învățat în România; sigur, e nevoie de 
multă muncă și de timp, nimic nu s-a întâmplat peste noapte nici aici! NHS (sistemul național de sănătate) este 
perfectat de ani de zile ca să ajungă la forma în care este acum; și acum sunt destule probleme, nimic nu este 
perfect, însă ca model de structură, ca model al felului în care este înlesnit actul medical… de aici aș începe, 
din comunitate. Un alt lucru care se face într-un mod puțin diferit în România, este prevenția; este percepția 
mea, bineînțeles, mi-e greu să vorbesc despre sistemul din România, nefiind o parte din el de mult timp, dar, 
am văzut asta la cunoștințele mele. Prevenția se face mai mult în sistemele private decât în sistemele de stat; 
persoane care se duc la ginecologie să-și facă investigații de rutină, preferă sistemele private, în defavoarea 
celor de stat. Există și aici sistemele private, dar încercăm să oferim prevenția aceasta ca pe un act de rutină; se 
pune foarte mult accentul pe educație, pe educația în comunitate- de ce trebuie făcută investigația, la ce ajută, 
medicii de familie sunt ajutați cu fonduri de la stat să informeze populația și să aducă populația la cabinet pentru 
aceste teste. Este o experiență mult mai mare în ceea ce privește prevenția primară și îngrijirea comunitară în 
Scoția, decât în România! O a treia diferență este modul în care se verifică calitatea actului medical. Nouă ni 
se verifică performanța în jobul pe care-l facem anual, o dată la cinci ani, de Colegiul Medicilor și avem sisteme 
în funcțiune ca să putem învăța din greșelile noastre, să încercăm să avem un sistem cât mai transparent. 
Există faza în care discutăm cu pacientul despre ineficiențele noastre sau greșelile noastre sau ale sistemului 
și încercăm să găsim modalități de îmbunătățire a sistemului în care lucrăm. Nu știu cât de multe din aceste 
lucruri se fac în România, dar pentru mine, acestea au fost cele trei diferențe foarte importante; reprezintă unul 
din motivele care m-ar împiedica să mă întorc în România.

A - Se fac foarte multe lucruri bune și în România, dar sunt încă multe de rezolvat! Ați pomenit de 
diferența la capitolul prevenție: România este recunoscută, din păcate, ca o țară cu foarte multe mame 
adolescente. Deci, e clar că stăm prost la capitolul prevenție, educație, contracepție; dar am remarcat 
că și aici în Scoția, sunt foarte-foarte multe mame foarte tinere. Poate că este o decizie asumată și 
conștientă? Sau Scoția face parte, ca țară, din aceleași statistici ca și România?

MG - Da și nu. Într-adevăr, sarcinile în adolescență sunt o problemă! Aici se depun eforturi pentru prevenirea 
lor; totul depinde de circumstanțele sociale, de zonele în care aceste circumstanțe sociale nu sunt cele mai 
bune. Aici, numărul sarcinilor în adolescență este mai mare decât în zonele cu un standard social diferit. Posibil 
să fie o mică diferență în educație sau în cât de mult este investit în prevenția sarcinilor nedorite sau în educația 
populației adolescente. Este o problemă recunoscută aici, se depun eforturi și se investește mult în prevenție.

A - Domnule doctor, am citit despre dvs. că sunteți un om care își dorește să învețe tot timpul ceva 
nou, să se perfecționeze, și după aceea, să-i învețe și pe alții, să împărtășească ceea ce a învățat. 
Înseamnă că în activitatea dvs. există și o latură de teaching, de predare.

„Latura de predare este o parte a ceea ce trebuie să demonstrăm în fiecare an… 
Partea cea mai interesantă este că, în mod egal, înveți și tu de la persoanele cărora 

le predai”.

MG - Latura de predare este o parte a ceea ce trebuie să demonstrăm în fiecare an; începând de la 
foundation training și până la partea de consultant, de medic primar. În fiecare an ne sunt alocate persoane 
care trec prin trainingul de specialitate, medici care fac training în medicină de familie sau care fac foundation 
training - parte din îndatoririle noastre este să-i supervizăm, să-i învățăm, să ne asigurăm că acumulează și că 
învață ce ar trebui să învețe de la specialitatea respectivă. Ni se alocă o supraveghere personală: în fiecare 
an, la fiecare patru luni, eu aș avea o altă persoană în foundation training, la fiecare șase luni, o altă persoană 
care se instruiește pentru a deveni medic de familie, la fiecare an, o altă persoană care învață obstetrica și 
ginecologia. Deci predarea este foarte adânc implementată în ceea ce facem în fiecare zi. Personal, cred că 
predarea este o abilitate - a reuși să-i înveți pe alții ceea ce știi tu sau ceea ce faci tu ca persoană, este o 
abilitate care se învață și se perfectează de-a lungul întregii vieți. Partea cea mai interesantă este că, în mod 
egal, înveți și tu de la persoanele cărora le predai - am învățat foarte mult de-a lungul anilor! Și da, doresc să 
continui să fac lucrul acesta!



A - Am spus că vă simțiți în Scoția ca acasă; asta înseamnă că v-ați integrat cu totul în această nouă 
cultură, nouă societate?

„…cu toate că vorbim limba engleză, cu toate că dansăm, poate, la nunțile lor și 
mergem la barurile lor… nu cred că o să fim vreodată chiar atât de bine integrați în 

cultura și în structura socială, așa cum o să fie copiii noștri”.

MG - Cred că văd diferențele între integrarea noastră și cum sunt scoțienii, uitându-mă la copiii mei. Ei se 
duc la școală aici și sunt formați cu totul altfel: felul de-a gândi, până în cele mai mici detalii, cum rezolvă o 
problemă la matematică, cum arată o zi de studiu la școală, sunt complet diferite de felul cum se privesc aceste 
lucruri în România. Noi, cu toate că vorbim limba engleză, cu toate că dansăm, poate, la nunțile lor, și mergem 
la barurile lor… nu cred că o să fim vreodată chiar atât de bine integrați în cultura și în structura socială, așa 
cum o să fie copiii noștri. Inclusiv limbajul, de multe ori observ mici nuanțe în accentul copiilor, pe care eu n-o 
să reușesc niciodată să le adopt; și sigur vor fi cuvinte cărora nu le voi înțelege atât de bine sensul, ca ei!

A - Sport ați ajuns să faceți după modelul acestei țări?
MG - Da și nu, intermitent; de fiecare dată când am ocazia, programez să joc tenis cu copiii, să merg cu 

bicicleta. Soția aleargă în fiecare zi, deci, încetul cu încetul! Te impulsionează, într-adevăr, când te duci la 
serviciu dimineața, la ora șapte și vezi, independent de vreme, un număr considerabil de persoane alergând, 
mergând pe bicicletă, mergând, făcând sport.

A - Cu vremea cum vă împăcați? Cum ați reușit să stabiliți un acord de prietenie cu vremea scoțiană?
MG - Vremea din spital este neglijabilă… Lăsând gluma la o parte, este acceptabil; e mai ploios, e puțin mai 

frig, dar ne-am adaptat cu timpul. Nu mai găsesc atât de problematic faptul că sunt ploi prelungite sau vânturi 
mai puternice decât ce experimentam în România. Ce-mi lipsește, îmi lipsesc verile mai călduroase decât cele 
care sunt aici; dar, ca de fiecare dată în viață, trebuie să renunți la ceva ca să câștigi altceva și vremea este 
unul din factorii la care te adaptezi cu timpul. Mi-aduc aminte, după trei-patru ani de stat în Marea Britanie am 
mers în România în iulie - am găsit căldura insuportabilă! Nu reușeam să mă adaptez la acele temperaturi 
crescute. Organismul se adaptează, nu mai cred cum credeam la început că vremea este deprimantă, ploioasă, 
restrictivă ș.a.m.d.

A - Ați spus pe parcursul discuției câteva lucruri care răspund, de fapt, următoarei întrebări, totuși, 
am să vă întreb: la un moment dat, în gândurile dvs. ar avea loc ideea unei posibile reîntoarceri în țară?

MG - Răspunsul este puțin mai complicat; depinde foarte mult de familie. Am observat că progrese, 
performanță în carieră se pot face oriunde; alegerea mea pentru Marea Britanie față de România a fost una 
personală. Sunt convins că și în România se face chirurgie laparoscopică și chirurgia endometriozei la cele mai 
înalte niveluri, dar pentru mine au fost mai importante acele diferențe despre care am discutat mai devreme, 
atunci, în 2006-2007. Iar acum, lucrurile sunt mai complicate pentru că, copiii sunt mai mult scoțieni decât 
români, deși vorbesc româna amândoi, soția s-a adaptat la viața de-aici și la mentalitatea de-aici și de fiecare 
dată când mergem în România ne este puțin mai dificil să ne adaptăm înapoi la felul de-a gândi și la pulsul din 
România - este cu totul altceva. Este unic, plăcut, este familiar, nu cred că este imposibil să te adaptezi înapoi 
la felul cum se trăiește în România, dar, deocamdată, nu mă gândesc la întoarcere.

A - Despre Scoția ați spus că vi s-a părut prietenoasă; despre scoțieni, ce ați zice?
MG - La fel! Nu am avut în nici un punct, în interacțiunile mele cu colegii din spital, din afara spitalelor, 

probleme de comunicare, de acomodare, de a trăi aici. Singura chestie, când vine vorba de mâncare, de a 
invita pe cineva în vizită - pentru noi, românii, e vorba de mese abundente, cu mâncare și băutură tradiționale. 
Pentru ei e puțin diferit, a fost un mic amănunt la care a trebuit să ne adaptăm, dar când a fost vorba de orice 
altceva, de conversații, de prietenii care au durat de-a lungul anilor… nu a fost nici o problemă.

A - În situația menționată, care era diferența?
MG - Totul este la ei mai măsurat; noi am crescut altfel, cu mese pline care nu sunt replicate aici. Sau poate 

sunt, dar cu alt fel de ocazii. Pentru noi, orice invitație este o ocazie specială, pentru ei, este o ocazie să stăm 
de vorbă.



A - Cum vedeți viitorul apropiat?
MG - Profesional, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe oportunități; pentru mine ca persoană, ca tată, ca 

soț, este grija să mă asigur că copiii primesc educația de care au nevoie și că putem petrece timpul împreună. 
Orice facem ca muncă, pregătire profesională sau carieră, nu intervine în relația cu copiii, cu familia.



DAN HARIGA

Succesul văzut prin obiectivul aparatului de fotografiat
Întâmplările l-au răsfățat și i-au oferit șanse și oportunități 
neașteptate; a știut să-și părăsească zona de confort, să 
îndrăznească, să riște și astfel a ajuns unul dintre cei mai căutați 
și premiați fotografi de nuntă din Scoția.

A - Ești fotograf și tocmai ai aniversat 10 ani de când ai aterizat în Scoția. Ce te-a făcut să alegi acest 
drum, spre nord? Ce te-a făcut să pleci din România?

DH - Nu a fost ceva plănuit, ceva ce mereu mi-am dorit. Pur și simplu, a fost o ocazie care s-a ivit! La modul 
cel mai serios, am primit un telefon într-o zi, am fost întrebat dacă sunt interesat de un job, am zis: da, de ce 
nu? Am avut un interviu prin telefon cu o companie de aici, din Marea Britanie și în două săptămâni a trebuit 
să-mi fac bagajul și să plec.

„Mereu mi-au plăcut provocările și le-am văzut mereu ca pe o oportunitate de a-mi 
demonstra că pot să fac ceva”.

A - Cred că multă lume va zice: aș vrea să primesc și eu un telefon din ăsta!
DH - Da, cred că da! Am luat decizia să plec, nu multă lume a fost de acord cu mine, mai ales că în țară 

ajunsesem oarecum acolo unde mi-aș fi dorit să ajung, din punct de vedere al carierei, tocmai fusesem avansat 
într-un job, de două-trei luni de zile și eu mi-am dat demisia să plec, să încep totul de la zero.

A - Adică nu puteai spune că nu reușit să te realizezi acasă!
DH - Nu, nu; am acceptat o provocare. Mereu mi-au plăcut provocările și le-am văzut mereu ca pe o 

oportunitate de a-mi demonstra că pot să fac ceva! Și am zis, de ce nu?

A - Asta este teoria: Ieși din zona ta de confort și vezi ce se întâmplă!
DH - Exact cum zici! Viața începe în afara zonei tale de confort.

A - Dan, pentru tine fotografia a fost o posibilă meserie dintotdeauna sau este o pasiune care s-a 
transformat, întâmplător, în meserie?

DH - Nu am văzut-o ca pe o meserie; prima oară am pus mâna pe un aparat de fotografiat când aveam 
șapte-opt sau poate 10 ani… Țin minte, părinții mei aveau un aparat foto rusesc, tatăl meu făcea fotografii, 
aveam un laborator foto improvizat în baie, în casă…

A - …și tata făcea la fel!
DH - Da, și developam poze cu tatăl meu; este ceva ce mereu mi-a plăcut! Iar după ce am trecut de 

adolescență, am dat peste un aparat foto într-un târg de vechituri. L-am cumpărat și, ușor-ușor, am început din 
nou să fac fotografii, dar, doar ca un hobby și-atâta tot.



A - O altă întâmplare, ca și cea cu telefonul, care a apărut de nicăieri.
DH - Așa am început să fac fotografii, dar nu m-am gândit niciodată că o să transform asta într-un business 

sau într-o meserie.

A - Deci n-ai ajuns în Scoția hotărât să te ocupi de acest lucru; ai făcut altele…
DH - Când am ajuns aici, am lucrat într-un lanț de magazine pentru o perioadă de un an de zile, între 

Edinburgh și Glasgow - totul a fost ok, să zic așa, dar voiam altceva! Simțeam că este un job în care nu pot 
să merg înainte și eu mereu am căutat asta, când făceam ceva; și-atunci m-am decis să fac o schimbare. 
Schimbarea a fost iarăși una neașteptată, căutând slujbe am dat peste ceva sezonier, o pensiune pe una din 
insulele din vest din Scoția, unde era nevoie de personal; practic, trebuia să mă mut acolo, pe insulă, să stau 
un sezon întreg, care înseamnă din martie până în octombrie. La fel, era ceva nou, n-o mai făcusem niciodată, 
și-am zis: Hmm! Încă o provocare!

A - Ți-a plăcut pe insulă?
DH - Foarte mult! Este un loc foarte-foarte frumos, îl recomand oricui, dacă nu ar fi fost atât de izolat probabil 

și-acum aș fi fost tot acolo. Dar ești pe o insulă cu 3000 de locuitori și la o oră de zbor de Glasgow.

A - Da, merge pentru un sezon, dar pe termen lung, e mai complicat.
Totdeauna m-am întrebat, pentru cei care se ocupă de fotografie în mod profesionist, ce înseamnă 

o fotografie frumoasă?
DH - O fotografie frumoasă este o fotografie care exprimă ceva; care surprinde un moment. Nu am fost foarte 

pasionat de fotografia de peisaj, am preferat să fotografiez persoane, evenimente - ceea ce m-a și împins către 
fotografia de nuntă - cum se zice, o fotografie este cât 1000 de cuvinte! Poți să surprinzi un moment, o emoție…

A - Emoția și povestea unei clipe, de fapt… Mă gândeam că eu, făcând poze cu telefonul, mă simt de 
multe ori frustrată că frumusețea pe care ochiul o vede, camera nu poate s-o cuprindă într-o singură 
imagine! Mi s-a întâmplat aici în Scoția de multe ori, apropo de peisaje, de clădiri…

„…toată lumea stă cu telefonul în față și face fotografii. Și vede un loc, o țară- prin 
ecranul telefonului. Sau a camerei de fotografiat.”

DH - Asta așa e, un peisaj e greu să-l surprinzi într-o fotografie, ceea ce este în jurul tău, nu doar în față. 
Datorită felului în care tehnologia a avansat în ziua de astăzi, tind să cred că noi, ca și persoane, ratăm foarte 
multe lucruri. Când mergi într-o excursie, într-o vacanță, nimeni nu se plimbă doar, nu admiră, toată lumea stă 
cu telefonul în față și face fotografii. Și vede un loc, o țară prin ecranul telefonului. Sau a camerei de fotografiat.

A - E-adevărat, am devenit dependenți; pe de altă parte, încercăm să colecționăm amintiri, să adunăm 
momentele care ne impresionează!

DH - Așa e!

A - Apropo de momente care ne impresionează, ai fost nominalizat de două ori consecutiv, la titlul de 
„cel mai bun fotograf de nuntă în Scoția”. Nemaipomenit!

DH - Da, și mie mi s-a părut la fel; când am primit telefonul prima oară, mi s-a părut că e un prieten de-al meu 
care face o glumă! Când am ajuns la festivitatea de premiere, mi-am dat seama că totuși nu este o glumă și a 
însemnat mult pentru mine - mai ales că prima oară se întâmpla la doar doi ani de când începusem business-ul. 
Să termin în top trei din aproximativ 300 de fotografi de nuntă din Scoția a însemnat foarte mult pentru mine și 
mi-a dat un impuls să continui cu ceea ce fac.

A - Este o performanță! Faci lucrurile altfel decât fotografii obișnuiți, poate, care se ocupă de același 
lucru ca și tine?

DH - N-aș spune că le fac neapărat diferit, consider că fiecare fotograf are un stil al lui de a surprinde 
momentele, un stil al lui de a edita fotografia. Mie personal îmi place foarte mult să mă joc cu culorile; e ciudat, 
pentru că în același timp, îmi place foarte mult fotografia alb-negru, dac-aș avea de ales aș fotografia, probabil, 
doar alb-negru - dar, în același timp, îmi plac foarte mult culorile. Îmi place ca atunci când fac o fotografie unui 



cuplu, la nuntă, să pun în evidență atât cuplul, cât și tot ceea ce-i înconjoară: locul ales, pentru că a fost ales 
cu un motiv… Și cu cât este o scenă mai dificilă, o lumină mai proastă sau orice altceva îmi place și mai mult, 
deoarece din nou o văd ca pe o provocare și mă gândesc: ok, e ceva ce trebuie să rezolv!

A - Le aranjezi tu diverse cadre, îi aranjezi în anumite situații sau îți place să surprinzi spontaneitatea 
momentelor?

DH - Îmi place să surprind spontaneitatea, dar, în același timp, trebuie să îi și ajut; nu neapărat să-i poziționez, 
dar să-i ajut cu mici indicații. Se-ntâmplă foarte des, sunt persoane care pur și simplu nu sunt confortabile în 
fața camerei de fotografiat. Și eu, deși fotograf, uneori nu mă simt ok în fața camerei; fără să-ți dai seama, 
când ești într-o ipostază de genul acesta poți avea o postură ciudată, îți ții mâinile ciudat, fără să-ți dai seama. 
Eu, uitându-mă prin cameră, observ lucrurile respective și sunt mici schimbări pe care le poți face, care fac 
diferențe mari în fotografii.

A - Îi ajuți să nu fie crispați, să arate așa cum sunt ei! Ai fost invitat ca speaker motivațional la 
Edinburgh College, la un seminar de fotografie; despre ce le-ai povestit celor de acolo?

„Multe persoane, nu doar studenții, ar crede că viața de fotograf e foarte ușoară…”

DH - Asta a fost acum doi ani; am primit un telefon de la șeful catedrei de fotografie de la Edinburgh College 
și-am fost invitat să țin un discurs în fața studenților din anul terminal, de la fotografie, pentru a le explica ce 
înseamnă să faci un business din fotografie. Multe persoane, nu doar studenții, ar crede că viața de fotograf e 
foarte ușoară. Se gândesc: are o cameră, face poze, o muncă foarte simplă, faci bani frumoși…dar mulți pierd 
din vedere toată munca care este în spate. Cum mi-a spus profesorul care m-a invitat: Dan, vino să le spui că 
atunci când termină studiile, nu-i așteaptă nimeni la ușa facultății, cu banii, spunându-le: hai să faci poze pentru 
mine! Să le spun cam ce înseamnă să fii fotograf, cum să-ți pui la punct un business, ca să fie și profitabil.

A - Cum au recepționat cuvintele tale tinerii respectivi?
DH - Foarte bine! Unii au și lucrat după aceea pentru mine, temporar; i-am luat ca asistenți în diverse joburi. 

Pe alți câțiva i-am susținut pe parcurs- din păcate, în industria aceasta este greu de pătruns, pentru că este 
foarte mare concurența, și e greu să găsești sprijin, toată lumea ține de locul său. Mereu au impresia că, dacă 
ajută pe cineva, acea persoană le va fura pâinea. Eu n-am considerat asta niciodată și mereu mi-a plăcut să 
ajut, să lucrez cu cineva nou și să văd că poate o foarte mică parte din succesul persoanei respective, mi se 
datorează. Asta mă face să mă simt mult mai bine decât să țin totul pentru mine!

A - Mă gândeam că și în domeniul tău perioada de lockdown trebuie să fii lovit greu…
DH - Da… ca un exemplu, anul trecut, din 50 de nunți programate, nu știu dacă am fotografiat 10; și acelea, 

în loc să fie evenimente de 150 de persoane, au fost cu 20 de persoane. Nu a fost un an ușor, industria nunților 
a fost oarecum uitată de guvern, dar ușor-ușor, trecem este! Suplimentăm veniturile cu un alt job, când e 
nevoie, și sperăm să trecem de perioada asta!

„…am avut o fotografie de a mea, cu semnătura mea, pe un avion 
care a zburat șase luni de zile în Europa.”

A - Da, trebuie să revenim la normalitate! Mă gîndeam că, dacă ai întreba acum, glumind, desigur: 
cum zboară un fotograf? probabil că răspunsul ar fi: cu un avion, cu un elicopter…Eu știu din povestea 
ta că poate să zboare și altfel! Ai câștigat un concurs de fotografie organizat de Ryanair și ai zburat! 
Cum?

DH - Ryanair a aniversat 30 de ani de la înființare și a făcut un concurs de fotografie; eu am fost unul dintre 
câștigători și am avut o fotografie de a mea, cu semnătura mea, pe un avion care a zburat șase luni de zile în 
Europa. A fost interesant, diferiți oameni aflați în diferite aeroporturi din Europa, îmi puneau poze pe Facebook 
cu avionul respectiv.



A - Cu ce poză ai participat la acest concurs?
DH - O fotografie a aeroportului din Edinburgh; am profitat de o fotografie făcută pe durata unui job, cu 

câteva luni înainte Etihad Airways își lansase zborurile din Edinburgh și eu am fost cel care a surprins primul 
zbor, prima aterizare etc. Au fost câteva fotografii foarte interesante, care m-au ajutat să câștig!

A - În acest moment, după cei 10 ani de Scoția, poți spune că te simți aici, ca acasă? Sau „acasă” 
este un termen care rămâne lipit de România?

„Nu cred că „acasă” rămâne un termen lipit de România sau pe care îl asociez 
cu România, în momentul de față; fără să sune prea dramatic, simt că dacă m-aș 

întoarce acum în țară aș fura viitorul copiilor mei!”

DH - Nu cred că „acasă” rămâne un termen lipit de România, sau pe care îl asociez cu România, în momentul 
de față; Scoția m-a făcut să mă simt ca acasă la foarte scurt timp după ce am ajuns aici. Iar faptul că am venit 
aici, nu îl regret niciodată! A fost una din cele mai bune decizii pe care le-am luat în viață! Da, mă simt ca acasă; 
e adevărat, îmi lipsesc părinții, familia… dar atât.

A - Care este cea mai mare calitate pe care ai admirat-o și o admiri, la scoțieni, având în vedere că 
te-ai acomodat atât de bine, că te simți atât de „acasă”?

DH - Apreciez foarte mult că, în primul rând, sunt foarte prietenoși; îmi place că atunci când merg pe stradă 
și ajung față în față cu un străin, dacă zâmbesc, mi se zâmbește înapoi. Toată lumea este cu zâmbetul pe buze 
și se simte în aer o relaxare; nu este încordarea aceea pe care o vedem pe străzi la noi în țară, din păcate, și 
cred că ăsta este unul din cele mai importante lucruri pe care le găsim aici.

A - Da, și eu cred la fel; oamenii aici nu sunt încrâncenați, este o stare și o atmosferă de normalitate, 
relaxată, pe care ți-ai dori s-o întâlnești și acasă. Să nu fie oamenii gata să explodeze în orice moment, 
din orice fleac.

DH - Da, așa este; mi-ar fi greu să renunț la asta! Îmi place să cred că și în România lucrurile se vor schimba 
și, cu siguranță, se va întâmpă, cândva. Dar în momentul de față, eu mă simt aici ca acasă; am fost întrebat 
dacă vreau să mă întorc în țară...Răspunsul cred că este: nu, și fără să sune prea dramatic, simt că dacă m-aș 
întoarce acum în țară aș fura viitorul copiilor mei!

A - Este o sentință dură, să-i zic așa, dar înțeleg ce spui. Deci, viitorul se scrie în Scoția! Cum vezi 
următorii ani, ce plănuiești, ce prevezi, ce construiești, ce ți-ai dori?

DH - Când eram mai tânăr, mereu mi-a plăcut să-mi setez anumite obiective; pe termen scurt spre mediu. 
De exemplu, la 20 de ani îmi spuneam: când voi avea 35 de ani, vreau fie să am business-ul meu, fie să am un 
job într-o companie foarte mare. S-a îndeplinit, având business-ul cu fotografia. Acum, pentru următorii ani… 
să reușesc să mențin ceea ce am! Și cam atât.

„Sistemul fiscal de aici este foarte permisiv și este mult mai ușor de lansat și 
susținut un business, o afacere, decât în alte părți, de exemplu, România. Aici, 

inclusiv Guvernul te încurajează să-ți începi un business al tău”.

A - Asta înseamnă că ai ajuns acolo unde îți doreai și vrei să păstrezi ceea ce ai reușit să construiești. 
Ai spus că visul la 20 de ani era o afacere proprie; aceasta este o idee care s-a regăsit în multe dintre 
discuțiile cu oameni din comunitatea românească, din Scoția. Pare că multă lume a nutrit acest vis, să 
stea pe propriile picioare și să-și construiască, în diferite domenii, fiecare, afacerea lui.

DH - În primul rând, cred că aici este ceva foarte ușor realizabil. Iar românii, ca și nație, au fost mereu 
descurcăreți! Întreprinzători. Sistemul fiscal de aici este foarte permisiv și este mult mai ușor de lansat și 
susținut un business, o afacere, decât în alte părți, de exemplu, România. Aici, inclusiv Guvernul te încurajează 
să-ți începi un business al tău, pentru că, în felul acesta, în primul rând creezi pentru alții locuri de muncă, ajuți 
societatea.



A - Ai ochiul de fotograf format în a descoperi frumosul; ce i-ai sfătui pe cei care vor ajunge în Scoția, 
fără s-o cunoască - se va întâmpla și asta, vom reveni la vacanțe și călătorii, la un moment dat - ce 
să vadă, ce să caute să descopere? Este o țară fascinantă, extraordinar de frumoasă, cu foarte multe 
lucruri de văzut - într-un city break, într-un concediu, n-o să apuci niciodată să străbați tot ceea ce este 
de străbătut… Cum ar suna recomandările tale?

DH - În primul rând, Edinburgh-ul, capitala Scoției, trebuie văzut; este un oraș foarte frumos, cu o arhitectură 
impresionantă, nu degeaba este a doua destinație turistică din Marea Britanie, după Londra. Și este mult mai 
ușor de vizitat decât Londra, pentru că nu este aglomerația și haosul de acolo; apoi nordul, Highlands, unde 
peisajele sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Din unele puncte de vedere se aseamănă cu România, dar aș 
zice că aici sălbăticia este mult-mult mai bine păstrată. Și pur și simplu toate peisajele sunt impresionante; la 
fel și coasta de vest, insulele de pe coasta de vest… dar aici e nevoie de timp, mai mult decât un city break, la 
fel, și ele sunt impresionante. Și cred că toată țara e frumoasă, de la un capăt la altul!

„…aș recomanda tuturor să nu le fie frică să riște, să aibă curajul să-și iasă din 
zona de confort, pentru că s-ar putea să fie surprinși de ce vor găsi!”

A - De ce pentru mulți români, „acasă” devine Scoția, indiferent de unde au venit, din România? 
Motivele sunt multe și simplu de înțeles. Dan, uite, întâmplarea că ai ales fotografia s-a dovedit a fi o 
întâmplare fericită!

DH - E o întâmplare foarte fericită, din punctul meu de vedere, e o decizie pe care nu o regret și aș recomanda 
tuturor să nu le fie frică să riște, să aibă curajul să-și iasă din zona de confort, pentru că s-ar putea să fie 
surprinși de ce vor găsi!



ANDA GRIVETEANU

Când organizezi lucrurile pentru fericirea oamenilor!
Îi place să organizeze, să se implice, să facă lucrurile să se așeze 
pe făgașul lor. Îi place să dea o mână de ajutor acolo unde este 
nevoie și să vadă oamenii fericiți. Îi place să lucreze cu tinerii care 
trebuie să-și regăsească busola în viață. Este head of everything 
(șeful tuturor) la serviciu și un prieten minunat acasă!

A - Anda, ești șeful administrativ și finaciar al unui ONG scoțian numit Venture Scotland. Știu că 
dorința ta, în copilărie, era să te faci musafir atunci când o să fii mare! A rămas valabilă această opțiune?

„Îmi place să organizez evenimente, îmi place să văd lumea fericită”.

AG - Nu prea, acum joc mai mult rolul de gazdă; am descoperit că-mi place și cred că mi se potrivește, cel 
puțin așa îmi spun prietenii și cei apropiați. Îmi place să organizez evenimente, îmi place să văd lumea fericită 
- poate ăsta este un motiv pentru care avem câteva perechi de fini și câțiva finuți drăgălași, unii mai mici, unii 
mai mari acum.

A - Ai în spatele tău o mulțime de picturi și desene; cred că vin de la copilașii din jurul tău, după cum 
arată!

AG - Sunt făcute cu dragoste de nepoțeii mei, Daria și George; la începutul lockdown-ului, când toată lumea 
trebuia să lucreze de acasă, am urmat și eu același principiu, ei la momentul respectiv încă puteau să vină să 
ne viziteze - sunt învățați să vină la casa Andei destul de des - și li s-a părut că noul meu birou de acasă e un 
pic cam trist, așa, fără culoare. Și-au zis: de fiecare dată când venim la tine, o să-ți facem un desen!

A - E frumos, colorat și vesel, să-ți facă plăcere să lucrezi de acasă! Tot de la tine știu că în România 
ai făcut un liceu cu profil de informatică; și totuși, după, nu ai fost tentată de IT sau de alte studii 
tehnice, ci ți-ar fi plăcut să te faci bucătar. N-ai ajuns chef, însă; ce te-a împiedicat să alegi drumul ăsta?

AG– Nu știu, probabil că și cultura din România, faptul că la vremea respectivă nu se punea așa accent pe 
bucătăreală…

A - Nu părea destul de important, cred.
AG - Da, era un fel de mama în bucătărie - ce, te duci să faci mâncare pentru alții? Mai bine faci altceva! 

Bine, am zis, hai că încerc; am cochetat un pic și cu psihologia, dar mi-am dorit și să fiu profesor sau educator 
sau învățător pentru că eu iubesc foarte mult copiii. Aveam prieteni care făcuseră liceul pedagogic și în mintea 
mea de atunci, de 17-18 ani, mă gândeam că am pierdut trenul ăsta cu pedagogia și nu mai este pentru mine. 
Apropo de psihologie, neavând atât de mult acces la informație, nu știam ce aș putea să fac după ce termin 
facultatea; nu mă vedeam stând într-un cabinet psihologic toată ziua și văzând pacienți. Apoi am zis, îmi place 
dreptatea, îmi place să învăț, deși făcusem un liceu cu profil real, m-aș descurca la drept. Am plecat de-acasă 
hotărâtă să mă înscriu la Facultatea de Drept - sora mea se hotărâse să meargă cu mine, să-mi depun dosarul, 
am stat la ea în seara, în noaptea de dinainte, am vorbit, am discutat și până la urmă am zis: gata, nu mai 
merg la Facultatea de Drept, mă înscriu la Facultatea de Geografie! E frumos și-mi place! Prin clasa a patra, 
îmi doream să devin astronaut; am zis că visul din clasa a patra o să se îndeplinească, dacă fac Facultatea de 
Geografie! Ei, n-a fost așa…



A - Alegerea meseriei poate să fie și întâmplare și hazard și vise din copilărie care se amestecă cu 
posibilitățile prezentului; și uite cum nu știm încotro ne duce viața pașii, până la urmă.

AG - N-am fost niciodată foarte hotărâtă, să zic: asta mi-am dorit, asta o să fac, ăsta e țelul meu! Nici acum 
nu sunt ferm convinsă că o să ies la pensie din jobul ăsta sau un job similar cu ăsta - nici nu știu dacă îmi 
doresc asta.

A - Poate că în ADN-ul tău există gena de explorator; trebuie să încerci tot felul de lucruri!
AG - Câte puțin din fiecare și luăm ce-i mai bun!

„…când am primit undă verde de la medici, când mi-au spus că totul este ok, mi-
am propus să fac ce-mi place, nu ce cred că trebuie! Și am zis că asta e cel mai 

bine, să fac câte puțin din ce vreau eu, să trăiesc clipa, că nu se știe niciodată cum 
se-ntoarce roata!”

A - Apropo de faptul că nu știm pe unde ne duce viața pașii, tu ai avut un moment de cumpănă, pe 
la 20 de ani; a fost o problemă serioasă de sănătate. Mă gândeam dacă atunci, în momentul acela, ți-ai 
promis ceva, dacă ai făcut un pariu cu tine, dacă ai făcut o proiecție asupra viitorului.

AG - Am avut un șoc, pur și simplu; era un ganglion, pe care primul instinct a fost să-l ignor. O „gâlmă”, îi 
ziceam eu, o să-mi treacă - dar părinții, bunica, toți au insistat să fac un control, am mers, să scap de gura lor. 
Șocul a venit când am primit rezultatul analizelor și am aflat că e un limfom non-Hodgkin, adică o formă de 
cancer. A urmat o perioadă destul de grea, de un an de zile, cu spitale, tratamente, cu plânsete, cu zile mai bune, 
cu zile mai puțin bune. Am avut noroc că am avut oameni iubitori și înțelegători care m-au susținut în această 
perioadă. Soțul meu - prietenul meu, pe vremea aceea - m-a susținut, mergeam la cursuri printre ședințe de 
chimioterapie, dar nu mi-a influențat asta foarte mult rezultatele la Universitate. Și-apoi, când am primit undă 
verde de la medici, când mi-au spus că totul este ok, mi-am propus să fac ce-mi place, nu ce cred că trebuie! 
Și am zis că asta e cel mai bine, să fac câte puțin din ce vreau eu, să trăiesc clipa, că nu se știe niciodată cum 
se-ntoarce roata! E ușor de zis, mai greu de făcut, mai ales în condițiile actuale, dar merită încercat!

A - Cum ați ajuns în Scoția, tu și soțul tău, Bogdan?

„…ne-am luat două valize și speranța de mai bine și am plecat!”

AG - În 2007 sora mea a venit în Scoția împreună cu familia ei; noi, automat, am început să venim în vizită 
o dată, de două ori pe an. Am început să cochetăm cu ideea asta, ne-a plăcut viața de aici, nu știam sigur care 
e diferența între a trăi cu adevărat, zi de zi, și a veni în vacanță, dar stând la sora mea, ne-am cam dat seama. 
Era o comunitate de români destul de închegată, se înființase Biserica Românească la Glasgow și ne-a surâs 
ideea. Ne-a luat ceva timp, nu ne-am hotărât peste noapte, în septembrie 2011 am venit aici. Ne-am luat două 
valize și speranța de mai bine și am plecat!

A - Ați privit vreodată cu nostalgie, înapoi?
AG - La-nceput a fost greu; nu pot să zic că ne-a fost ușor, că a fost totul frumos, că ne-am găsit imediat 

joburi. Trăiam cu speranța că, la un moment dat, o să ne fie bine! Eu, în mintea mea, am avut mereu sentimentul 
că n-o să stau ani mulți în România; știam că o să plec la un moment dat. Nu știam unde și cum, dar parcă 
așteptam o oportunitate; și iată că s-a ivit! Ne este dor de România și acum, suntem români în inimile noastre; 
primele lucruri pe care le-am achiziționat când ne-am mutat în Scoția au fost costume populare românești.

A - V-am și văzut îmbrăcați în costume populare, la o seară românească; acolo, majoritatea românilor 
asta purtau și mă gândesc că ăsta este un semn de apartenență, un semn că rădăcinile rămân în inima 
ta.

AG - Da, avem o colecție de costume populare: din Bistrița-Năsăud, din Câmpulung, eu am o ie primită 
cadou de la o prietenă din Breaza, mama lui Bogdan a găsit într-un pod, o cămașă de-a bunicului lui și e foarte 
mândru, o poartă de fiecare dată când are ocazia. De fiecare dată când mergem în România ne gândim ce să 
mai achiziționăm, ca să ne îmbunătățim colecția.



A - Să mai aduceți o bucățică de România, la voi acasă. Aici, în Scoția, știu că te-ai implicat în foarte 
multe activități de voluntariat; ai fost mereu un membru activ al comunității. Ăsta este un lucru pe care 
l-am remarcat la mulți români de aici, chiar dacă la noi acasă nu avem o tradiție în sensul acesta, aici, 
lucrurile par să se schimbe!

„Din punct de vedere profesional contează foarte mult voluntariatul… scoțienii nu 
țin cont doar de ce poți tu să faci profesional, ci țin cont și de cum ești tu ca om, 

care sunt valorile și principiile tale.”

AG - În primul rând, simți oarecum nevoia să fii înconjurat de români, să cunoști comunitatea; m-am implicat 
în tot felul de proiecte, nu neapărat cu și despre români, ci și în exterior. Din punct de vedere profesional, 
contează foarte mult voluntariatul, când mergi să aplici pentru un job; ei nu țin cont doar de ce poți tu să faci 
profesional, ci țin cont și de cum ești tu ca om, care sunt valorile și principiile tale.

A - Pornind de la voluntariat ai ajuns să și lucrezi la ONG-ul Venture Scotland? Mi s-a părut o idee 
interesantă și generoasă în același timp, ideea pe baza căreia funcționează ONG-ul: de a promova 
dezvoltarea personală prin activități în natură. Te rog să ne povestești ce faceți exact!

AG - Venture Scotland este o organizație de caritate care a fost înființat acum ai bine de 30 de ani; atunci 
un grup de voluntari au realizat că activitățile în natură ajută foarte mult sănătatea mentală. Noi aici oferim un 
program, în patru stagii. Primul, este de provocare: lucrăm cu tineri, între 16-30 de ani, tineri care provin din 
medii defavorizate, care au probleme cu sănătatea mentală, diagnosticați cu autism, cu ADHD, au avut sau 
încă au diverse dependențe: de droguri, de alcool… Dar sunt tineri care au spus: Stop! Vreau să mă schimb! 
Vreau să mă ajutați să scap de problemele mele, sau, dacă nu pot să scap, măcar să învăț să trăiesc cu ele și 
să iau decizii mai bune, în viitor. La început sunt jocuri care pot părea amuzante, distractive, dar în spatele lor 
sunt teorii, sunt ani de studii; am colegi specializați în așa ceva, cu cursuri de psihologie, cursuri de traumă, 
să le poată oferi suport participanților, când au nevoie. Totodată, sunt foarte calificați în domeniul activităților 
outdoor: noi îi ducem la cățărare, de exemplu, acolo îți trebuie un instructor calificat. Îi ducem pe râuri, cu 
caiacul, cu canoea, să facă sărituri în Marea Nordului - eu am declarat că nu o să încerc niciodată așa ceva! 
Avem câteva bothy-uri, adică niște cabane în pustiu, fără acces la electricitate, la internet - ei învață acolo să 
socializeze, să se ajute unul pe altul, să gătească împreună, să se respecte, în primul rând - pentru că este 
foarte important să-l respecți pe cel de lângă tine. E interesant să-i vezi cum se schimbă, chiar și după primul 
stagiu, care durează cinci zile; se sfârșește cu un weekend la un bothy, în Scottish Borders. O dată pe an, avem 
o seară în care îi premiem, în care sărbătorim realizările lor; am avut un participant care, atunci când a venit 
nu spunea decât potatoe (cartof), iar după un an, a susținut un discurs în fața a peste 100 de oameni, la City 
Chambers, în Edinburgh. Lucrurile chiar se întâmplă, dacă încerci să gândești un pic out of the box (ieșind din 
sfera ta obișnuită)!

A - Ce se-ntâmplă în celelalte stagii?
AG - În stagiul doi, Discover Stage, participanții încep să se-nțeleagă mai bine pe ei înșiși și pe alții. Durează 

10 săptămâni, timp în care ei fac câte două activități pe săptămână, dar au și întâlniri de suport cu colegii mei, 
discută prin ce trec, cum se simt, dacă au nevoie de ceva. La finalul celor 10 săptămâni merg într-o excursie 
de cinci zile la un bothy în Glen Etiv, acolo provocarea e un pic mai mare - drumul mai lung, mai greu, trebuie 
să fie pregătiți.

A - Exerciții de responsabilitate!
AG - Exact! Apoi urmează stagiul de Explore, când ei sunt conectați oarecum cu natura; sunt încurajați 

să facă activități de voluntariat cu alte organizații, au ședințele de suport cu colegii mei; urmează să facă un 
proiect în comunitatea din care provin, cu prietenii lor, cu organizații de caritate sau alte organizații din zona 
lor, grupuri religioase. Sunt încurajați să-și dezvolte gândirea, să-și dea seama cât de bine este să lucrezi în 
echipă! Să știe că nu este o rușine să ceri ajutor.

„Tu ești șeful administrației și finanțelor acestui ONG, Venture Scotland, cum zic 
colegii tăi, head of everything!”



A - Sunt mulți tinerii care au astfel de probleme și vin către voi?
AG - Din păcate, sunt. Nu facem față, nu putem susține atâția tineri câți ne sunt recomandați. Vin prin 

recomandări, de la familie, prieteni, din auzite, recomandări de la medic; am avut un proiect cu închisorile din 
Scoția, cu cei care după ce-și ispășeau pedeapsa voiau să facă altceva.

A - Rata de rezolvare sau de a învăța să gestionezi problema ta este mare?
AG - Da, pentru cei care urmează programul până la capăt; unii renunță pe parcurs, dar alții se întorc peste 

câțiva ani să fie voluntari, ca să dea înapoi ceea ce au primit și ei.

A - Mi se pare că este o idee care ar merita să fie importată și de alții. Locuri în care să se organizeze 
așa ceva există, în România, nevoie, există de asemenea, chiar este un model care ar merita implementat!

Tu ești șeful administrației și finanțelor acestui ONG, cum zic colegii tăi, „head of everything”! (șeful 
tuturor).

AG - La sfârșitul stagiului patru, Leadership, când ei învață să ia taurul de coarne și devin lideri, trebuie 
să-nvețe să se organizeze singuri, să planifice o expediție sau două, cu toate detaliile. Tot anul acesta se 
sfârșește cu seara de premiere, Awards night. Fiecare participant primește o diplomă și recunoaștere, primesc 
certificate- toate stagiile sunt acreditate de Scottish Qualification Authority, ceea ce-nseamnă că la sfârșitul 
proiectului pot avea și un grad de calificare în munca cu tinerii. Le este mult mai ușor. În seara premierii, pot 
să țină un speech, să povestească ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut… Eu așa m-am îndrăgostit de Venture 
Scotland, la un astfel de eveniment. Am rămas marcată; am încercat să fiu voluntar, pe partea administrative. 
Pe atunci, managerul financiar nu era foarte deschis la voluntari, avea senzația că își bagă nasul în treburile 
lui. În final, au avut nevoie de un asistent administrator - am început part-time, lucrând în paralel și la locul meu 
de muncă, la Consulat, apoi am primit poziția full time.

A - Povestea pașilor care pleacă de jos și tot urcă, tot urcă, până la pozițiile de vârf. Când faci bine 
ceea ce faci, este posibil!

În afară de Venture Scotland, ești implicată și în alte proiecte în comunitate; îți ajunge timpul pentru 
toate?

AG - Am fost trezorier al Bisericii Ortodoxe Române pentru o perioadă, pe vremea părintelui Marcel, fac 
parte din tot felul de comitete de organizare, că îmi place să organizez lumea. O mai ajut pe sora mea, ea este 
artistul în familie, e îndrăgostită de croșetat - dar nu e fan tehnologie și-atunci eu o ajut cu promovarea. Alerg, 
nu atât cât aș vrea, mai ales pe vremea asta, nu reușesc să mă motivez să ies din casă…

A - Nu te-ai molipsit întru totul de la scoțieni, care aleargă pe orice vreme: ploaie, vânt năpraznic, 
ninsoare…

AG - Da, când mă plâng: E urât afară, plouă! am un coleg care îmi spune: E doar apă!

A - Da, am auzit și eu expresia: Nu te dizolvă, e doar apă!

„Acum, Scoția este pentru noi acasă!”

A - Anda, este viața aceasta ceea ce ți-ai visat atunci când ați plecat din România?
AG - Nu știu dacă este ceea ce am căutat, că nu știam ce căutăm; dar pot să spun că acum, Scoția este 

pentru noi „acasă”. Căsuța mică pe care o avem, grădina noastră care este tot timpul plină de flori, de legume 
- Bogdan este înnebunit după grădinărit! Suntem români, trăim românește, mâncăm românește, majoritatea 
semințelor și bulbilor pentru grădina noastră o aducem din România.

A - Ca să aibă toate gustul de acasă…
AG - Una peste alta, suntem bine acum; nu știu dacă ne dorim mai mult, suntem bine unde suntem! Timpul 

ne va arăta dacă este nevoie de o schimbare, dar deocamdată nu.

A - V-a trecut prin cap să vă întoarceți în România?
AG - Nu. E greu, pentru că în țară avem prieteni buni, avem părinții acolo… Încercăm cel puțin o dată pe an 

să mergem în România, în vizită, dar încă nu simțim că ne vom întoarce!



A - Înseamnă că încă, sau poate așa va și rămâne, aici este locul! Să vă bucurați în continuare de 
căsuță, de nepoți, de activitățile pe care le desfășurați și să faci în continuare ceea ce faci pentru binele 
celorlalți - ar putea fi un model inspirational!

AG - Cu mare drag aș colabora cu o organizație din România, dacă cineva s-ar gândi la o astfel de colaborare! 
Acum au început să se miște lucrurile în acest domeniu și în România, lumea este mai deschisă; înțeleg și 
reticența asta, de ce să dau bani unor necunoscuți, să facă ei ce vor cu ei? Nu-i chiar așa, nu putem să facem 
chiar orice, banii sunt cheltuiți cu un scop clar!



MARIA BOLDOR

Familia, ca un creuzet magic
Când familia este creuzetul magic în care se amestecă dragostea, 
speranța și determinarea, visurile pot prinde aripi pe drumul spre 
realitate. Muncă multă, implicare, sacrificii chiar - totul este asumat 
si integrat traseului care duce acolo unde ți-ai dorit.

A - Maria, ești contabil și director al unei firme de specialitate. Dar am să spun de la început că mi-ai 
atras atenția că nu va fi vorba despre povestea ta, ci despre povestea familiei; toți patru sunteți împletiți 
în această poveste!

MB - Într-adevăr, eu consider că povestea mea este povestea noastră și cred cu tărie că noi patru: eu, soțul 
meu și cei doi băieți ai noștri, facem parte din povestea noastră de succes! Succes pentru noi.

A - Să-ncepem, atunci cu întrebarea: cum ați ajuns la Edinburgh, în Scoția? De ce v-ați hotărât să 
plecați din România? Copiii erau mici la momentul acela, deci sigur n-a fost ușor.

„…cred că este foarte greu când trăiești și ai viața ta într-un loc, să gândești că 
poți s-o iei de la capăt, undeva. Am făcut-o și pe asta, și ne-am trezit pe drum, cu 

doi copii mici, cu patru bagaje mari și patru bagaje mici.”

MB - A fost o decizie foarte grea pentru noi; am ajuns în Scoția acum șapte ani. Alex, băiatul cel mare avea 
șapte ani abia împliniți, iar David, nici trei ani. Pur și simplu cred că ajunsesem într-un punct în care ne-am 
dat seama că nu ne mai regăsim și-am simțit nevoia să schimbăm ceva în viața noastră. Soțul meu a călătorit 
foarte, foarte mult, prin prisma rugby-ului, pentru că a fost sportiv de performanță, apoi din pricina serviciului: 
a lucrat 10 ani pentru Serviciul Român de Informații și a călătorit foarte mult, mai ales în perioada Olimpiadei 
de la Londra. Și tot timpul venea acasă și-mi spunea: locul nostru nu este aici! Dar eu pur și simplu nu aveam 
urechi să-l aud; cred că este foarte greu când trăiești și ai viața ta într-un loc, să gândești că poți s-o iei de la 
capăt, undeva. Pur și simplu nu am vrut să concep așa ceva; până într-un moment în care ne-am dat seama 
că, într-adevăr, locul nostru nu este acolo! Apoi, prin octombrie 2013 am venit aici în Scoția și am vizitat niște 
prieteni foarte buni, care s-au căsătorit atunci - a fost o vizită foarte scurtă, de trei zile, dar o vizită nebună! 
După care, ne-am întors acasă și soțul meu a început să-mi planteze sămânța în cap și să-mi spună: O să ne 
mutăm în Scoția! Eu de regulă sunt o persoană care spun: nu, nu nu! la-nceput, și am spus: nu, nu cred. Nu 
există așa ceva. A avut răbdare cu mine și încet-încet, după câteva luni am spus: ok, hai s-o facem și pe asta! 
Niciodată eu nu am fost de acord ca soțul meu să plece undeva singur și nici eu nu mă vedeam să plec singură 
undeva. Am zis: O să fie incredibil de greu pentru că plecăm cu toții! A trecut timpul, ne-am dat demisiile - a fost 
un moment foarte greu pentru amândoi… mai puțin pentru mine, nu aveam vechime foarte mare la jobul pe 
care îl aveam atunci, aveam 14 ani de financiar-contabilitate, dar nu în locul respectiv. În schimb, pentru soțul 
meu, după 10 ani să-ți dai demisia dintr-un loc, e greuț! Am făcut-o și pe asta, și ne-am trezit pe drum, cu doi 
copii mici, cu patru bagaje mari și patru bagaje mici.

A - O imagine emoționantă… patru oameni, cu valizele lor, patru mici și patru mari, gata să ia viața 
de la capăt într-o altă parte a lumii. În general, în astfel de situații, pleacă înainte capul familiei. Ca în 
povești, se aruncă buzduganul înainte și, după aceea, dacă lucrurile se aranjează așa cum speră toată 
lumea, vine și restul familiei. Voi ați plecat toți, împreună, v-ați aruncat în apă rece, deodată!



MB - A fost o nebunie! Toți prietenii și familia ne-au spus că e o nebunie, nu putem să facem așa ceva. Doar 
doi oameni au știut că nu ne vom mai întoarce. Restul au crezut că ne întoarcem și au zis: ok, trăiți un pic 
visul în străini și vă-ntoarceți! Noi, când am luat decizia asta, am luat-o cu inima deschisă și știind că o facem 
pentru totdeauna; nu am fi fost niciunul de acord să schimbăm radical viața noastră și să ne mutăm undeva, 
doar pentru o perioadă. Doar așa am acceptat să facem pasul ăsta, știind că va fi o schimbare pentru tot restul 
vieții! Așa vrem noi să credem și sperăm să fie așa. Iar aici, când am venit, evident că a fost foarte greu; David 
avea în permanență nevoie de noi, cu Alex, care era mai mare, ne putea înțelege mai ușor… Am avut mare 
noroc cu prietenii noștri, care erau aici, ei ne-au ajutat foarte mult la-nceput și-apoi am luat-o pe drumul nostru. 
Pentru că am fost în permanență singuri, soțul meu, la scurt timp, a trebuit să-și găsească un job de noapte, 
iar eu de zi. Aveam nevoie amândoi de serviciu, pentru că trebuia să facem față cheltuielilor; cred că puteam 
face un sacrificiu, ca unul din noi să rămână acasă, dar nu ăsta a fost scopul. Noi am ales să facem un alt fel 
de sacrificiu: să ne sacrificăm amândoi, Mihai, soțul, mai mult, evident - pentru că el lucrează de noapte și încă 
este blocat în această situație, copiii încă nu pot sta singuri. Este greu, dar este frumosul nostru greu!

A - Ați ales din nou, să faceți împreună partea grea, cea care reglementează mersul de zi cu zi al vieții. 
V-a fost greu să vă găsiți joburi? Este o problemă esențială de rezolvat, pentru toți cei care ajung aici

„am început ca ajutor contabil, după doi ani am fost promovată asistent manager 
iar după trei ani mi s-a propus funcția de co-director, poziție pe care o am și acum. 

Deci, pot să spun cu mândrie, acum șase ani făceam curățenie în firmă, acum 
lucrez pe post de co-director!”

MB - Ne-a fost, da. Am venit în bagaj cu două planuri, planul A și planul B. Planul A, unde totul era frumos, 
roz, și ne-am fi găsit niște slujbe în domeniile pe care le căutam și planul B, unde trebuia să o luăm de la un 
zero pe care nu ni l-am imaginat. Am ajuns, am aplicat pentru actele necesare, apoi am început să căutăm 
job-uri. Fără succes, în domeniile noastre, și-am aplicat atunci planul B. Mihai a început să lucreze de noapte, 
imediat, eu am început să lucrez în curățenie - la o firmă, apoi la un hotel. După un an, a trebuit să renunț, nu 
mi se mai potrivea programul cu cel al soțului meu. Aplicam în continuare, dar pentru că interviurile aveau loc 
în timpul zilei, când eu lucram, le ratam; nici când mă sunau nu aveam ocazia să vorbesc la telefon, pentru că 
n-aveam voie să vorbesc în timpul serviciului. La un moment dat, am găsit un job de ajutor contabil, care mi 
s-ar fi potrivit mănușă: patru ore pe zi, de luni până joi, un job destinat unei mame cu copii mici, cum eram eu. 
Am aplicat cu inima tremurând, am avut surpriza să constat că era într-un loc unde făceam curățenie; am cerut 
cu lacrimi în ochi să mi se dea șansa unei probe practice, știam că aș fi dovedit ceea ce aveam de dovedit. Mi 
s-a dat această șansă, am luat cu succes acel job, acum șase ani; am început ca ajutor contabil, după doi ani 
am fost promovată asistent manager, iar după trei ani mi s-a propus funcția de co-director, poziție pe care o 
am și acum. Deci, pot să spun cu mândrie, acum șase ani făceam curățenie în firmă, acum lucrez pe post de 
co-director!

A - Cum ai spus tu la un moment dat, asta este un fel de Povestea Cenușăresei; este un exemplu 
extraordinar că se poate, se poate întâmpla! Există acest gen de oportunitate! Dacă vrei, dacă te 
străduiești, dacă ești hotărât…

MB - Este haios și drăguț cum viața ne poartă și le aliniază pe toate; ne uităm în spate zâmbind și așa 
spunem, eu și soțul meu, că sună precum povestea Cenușăresei. Poate că am gândit departe, dar am gândit 
cu succes și cred că am ajuns acolo unde ne-am dorit!

„…eu vin și el pleacă; ne-am întâlnit de foarte multe ori în capătul străzii, eu intram 
pe stradă, el ieșea de pe stradă, și pur și simplu, pentru câteva secunde ne-am 
atins mâinile din mașină în mașină, pentru că nu aveam timp să coborâm - el 

întârzia la serviciu, iar eu trebuia să ajung acasă, la copii…”

A - Înseamnă că n-a fost prea departe și că ați gândit așa cum trebuia! Ai spus de câteva ori mai 
devreme că a trebuit să lucrați în ture inverse, ca să puteți rămâne cu copiii acasă. Cei din Scoția știu, 
cei din România poate nu știu, dar există niște reglementări care interzic părinților să-și lase copiii 
singuri acasă până la 12 ani.



MB - Da, copiii nu au voie să stea singuri și din această cauză am fost întotdeauna în contratură; avem 
momente când, cu toate că locuim în aceeași casă, nu ne vedem cinci zile la rând. Pentru că eu vin și el pleacă; 
ne-am întâlnit de foarte multe ori în capătul străzii, eu intram pe stradă, el ieșea de pe stradă și pur și simplu, 
pentru câteva secunde ne-am atins mâinile din mașină în mașină, pentru că nu aveam timp să coborâm. El 
întârzia la serviciu, iar eu trebuia să ajung acasă, la copii… E greu, dar profităm de timpul pe care-l avem 
împreună și ne place să facem cât putem de mult în acele momente. Să ne bucurăm cât putem de timpul liber 
pe care-l avem, chiar dacă e vorba de câteva ore pe care le petrecem împreună.

A - Ai spus că este povestea voastră: hai să povestim puțin și de ceilalți membri ai familiei! Ce face 
soțul tău, cel care lucrează noaptea de atâta timp?

„Mihai se dedică 100% copiilor - când iese de la serviciu, după turele de noapte, se 
duce la antrenamente, pentru că pur și simplu, nu vrea să rateze aceste ocazii.”

MB - Mihai lucrează de aproape șase ani la Roslyn Chapel, un punct de atracție turistică extraordinar de 
frumos; de când am venit, s-a oferit voluntar la echipele de rugby în care au intrat copiii. El vine dintr-o familie 
de rugbiști profesioniști și nu numai: numele Boldor în România este un nume bun în sportul de performanță - 
în rugby și în scrimă. Nepoatele noastre, ambele, sunt departe în scrimă, iar Mihai, fratele lui și nepotul nostru, 
Tudor, toți trei au jucat pentru echipa României de rugby. Sigur că avem vise mari pentru copiii noștri; pentru 
ei nu există decât rugby, a fost unul dintre motivele pentru care am decis să venim aici, Scoția are o istorie 
extraordinar de frumoasă în rugby și tradiție! Sperăm ca ei să ajungă cât se poate de departe, din fericire, 
sunt înzestrați cu talentul necesar - mai departe, va fi foarte multă muncă! Din acest motiv, Mihai se dedică 
100% copiilor - când iese de la serviciu, după turele de noapte, se duce la antrenamente, pentru că pur și 
simplu, nu vrea să rateze aceste ocazii. Simte el, în sufletul lui, că i-ar dezamăgi mult prea tare dacă nu ar fi 
acolo, pe teren. A fost și este foarte greu, dar ne bucurăm teribil de aceste momente, pentru că vor trece și 
dacă nu facem acest efort, probabil vom rămâne cu regretele. Asta încercăm să facem cât mai mult, să evităm 
regretele pe viitor! Li se dedică copiilor, foarte mult. Noi considerăm că sportul îți dă o disciplină în viață, în 
general, o disciplină pe care n-o capeți decât prin sport, de aceea noi ne-am îndemnat copiii de mici să practice 
acest sport și sunt foarte fericiți! Mâine e ziua lui Alex, împlinește 14 ani și Mihai l-a întrebat: Vrei să anulăm 
antrenamentul de mâine? E ziua ta, îți dăm posibilitatea să faci ce vrei tu! Alex ne-a surprins și a spus: Nu cred 
că este fair să renunț, nici pentru mine nici pentru antrenor. E doar o oră, îmi face mare plăcere și chiar vreau 
să merg, și-apoi putem să facem în restul zilei ce avem de făcut!

A - De obicei, copiii se adaptează cel mai rapid când are loc o asemenea schimbare în viața familiei… 
schimbarea de țară, de limbă, de obiceiuri. Așa a fost și în cazul vostru?

„…i-a fost o teamă teribilă că nu va înțelege ce i se va vorbi, dar i s-au dat niște 
cartonașe, cu câteva cuvinte de bază, iar colegii și profesoara au fost extraordinari 

- blânzi, deschiși și cu foarte multă răbdare.”

MB - Cred că tuturor părinților le este frică în ceea ce privește adaptarea copiilor. Înainte de a veni încoace, 
ne spunea cineva: faceți-vă griji pentru voi, căci pentru voi adaptarea va fi grea, copiii vor merge pur și simplu 
cu valul și se vor trezi în lumea aceea ca și cum ar fi fost acolo de la început! Chiar așa a fost! Alex a intrat direct 
la școală și știa să spună în engleză doar că numele lui e Alex, vine din România și are șapte ani, știa culorile, 
animalele, Am zis: Doamne-Dumnezeule, ce o fi în suflețelul lui? Când l-am luat în acea primă zi de la școală, 
el vorbea cu colegii lui - nu știu în ce limbă vorbea, cred că copiii au limba lor comună și l-am întrebat: ce ai 
simțit? În noi s-a rupt inima când te-am lăsat dimineață… pentru tine cum a fost? A spus că i-a fost o teamă 
teribilă că nu va înțelege ce i se va vorbi, dar i s-au dat niște cartonașe, cu câteva cuvinte de bază, iar colegii 
și profesoara au fost extraordinari - blânzi, deschiși și cu foarte multă răbdare.

A - Puteți spune că vă simțiți „acasă” în Edinburgh?
MB - Din fericire, da! La început am fost, cred eu, ca orice om care se mută într-o țară străină - am avut inima 

împărțită în două, pur și simplu. O dată sau de două ori pe an, când puteam să mergem în țară, mergeam cu 
inima deschisă. A trecut timpul și ultima dată când am fost în țară, acum trei ani, am avut un sentiment foarte 
ciudat: e greu să spui așa ceva, dar pur și simplu ne-am simțit străini în țara noastră. Lucrurile se schimbă 
extraordinar de mult, de la clădiri, spații și ajungând la oameni. Toți cei care trăiesc afară și se întorc după un 



an, știu; există varianta să schimbi ceva și vii cu avânt, spui: dar lucrurile pot fi și altfel! Când te duci a doua 
oară, ai o reținere, iar a treia oară n-o mai spui, pentru că îți dai seama că nu vrei să jignești, nici să rănești pe 
nimeni, iar lucrurile vor evolua. Mai greu, dar vor evolua. Credem că lucrurile vor evolua în bine în România, dar 
cu timpul, noi ne-am făcut viața noastră aici și putem spune cu inima deschisă că da, casa noastră este aici.

A - Tu spuneai că la venire, erați înarmați cu planul A și planul B. Mă gândeam dacă acum, mai există 
măcar undeva în fundul sufletului, un plan B, față de cel A, aflat în desfășurare; dacă la un moment dat 
ați putea să vă întoarceți în România… dar am impresia, din ceea ce ai spus mai devreme, că planul 
acesta B nu există.

„noi ne creștem copiii cu România în suflet, ei nu vor uita niciodată care le sunt 
rădăcinile.”

MB - Momentan, nu! Cred că undeva, dedesubt, va exista pentru tot restul vieții, că vrem, că nu vrem. E bine 
să existe și un plan B, dar să sperăm că nu vom avea nevoie de el. Planul nostru B cu care am venit la pachet 
s-a transformat în planul A, de care suntem foarte mândri! Nu știm pe unde ne vor purta pașii; copiii își vor face 
viața lor, dar credem că planul nostru A ne va ține aici, dacă nu pentru tot restul vieții, măcar pe aproape…

A - Copiii vorbesc și ei românește? Ei în general sunt foarte ancorați în societatea aceasta, în cultura 
aceasta…

MB– Sunt, într-adevăr; noi ne creștem copiii cu România în suflet, ei nu vor uita niciodată care le sunt 
rădăcinile. Este foarte important să-și iubească țara de origine - într-adevăr, pentru ei „acasă” este aici, dar 
de câte ori mergem în țară, în București, vizităm locurile pe unde au crescut. De exemplu, acum trei ani, Alex 
și-a dorit foarte mult să mergem pe drumul către școală, cum mergeam noi către școală înainte să plecăm… 
și a fost foarte frumos! Ei știu că acolo a fost „acasă”. Și poate să fie casa lor, oricând. Alex vorbește perfect 
românește, cel mic, David, pentru că atunci când ne-am mutat el abia începea să vorbească, a vorbit un 
amestec de română-engleză… dar noi în casă vorbim numai românește, astfel încât copiii să nu-și uite limba. 
Între ei, copiii vorbesc în majoritatea cazurilor în engleză, le este foarte ușor așa, dar cu noi le-am impus să 
vorbească în română, astfel încât să-și dezvolte româna. David, acum doi ani, a vrut să înceapă să scrie în 
românește pentru că și-a dat seama că nu se poate exprima în scris; și ne-a întrebat dacă este ok să ne scriem 
mesajele în română… a știut că nu va scrie corect și ne-a spus să-l corectăm, atunci când este cazul. A fost un 
episod foarte drăguț, acum câțiva ani, în țară: ai mei nu vorbesc engleză, mai mult de câteva cuvinte și David 
i-a cerut mamei mele să-i facă șnițele. Dar i-a spus: mamaie, poți să-mi faci și mie șnițele tomorrow (mâine)? 
Și mama m-a-ntrebat: ce fel de șnițele vrea? Cu timpul și cu răbdare, va vorbi și David perfect.

A - Sunteți o familie frumoasă și fericită - asta răzbate din toate cuvintele, din întreaga poveste, de 
la început și până la sfârșit. Îți dorești ceva anume, în mod special, pentru următorii cinci-șapte ani? 
Pentru viitorul apropiat, adică.

„Cred că suntem în locul potrivit, am simțit sentimentul de apartenență; e ciudat, dar 
atunci când ajungi într-un loc și ai lacrimi în ochi de bucurie și știi că aparții acelui loc, 

cred că asta spune tot!”

MB - Cred că pe plan profesional întotdeauna este loc pentru a evolua; în următorii cinci, sau poate 10 ani, 
este foarte important să ne focusăm pe copii. Eu și Mihai ne dedicăm extraordinar de mult copiilor; ne dorim 
să evoluăm, vrem să facem anumite cursuri, care ne vor deschide anumite porți. Suntem fericiți acolo unde 
lucrăm, dar este foarte bine să evoluezi, pur și simplu.Cred că nimeni n-ar trebui să se oprească din evoluție.

A - Povestea voastră degajă foarte mult optimism și bucurie de a trăi; bucuria de-a te afla în locul în 
care dorești să fii, să fii cum îți dorești și să ai alături de tine oamenii pe care-ți dorești să-i ai alături de 
tine.

MB - Așa e! Cred că suntem în locul potrivit, am simțit sentimentul de apartenență; e ciudat, dar atunci când 
ajungi într-un loc și ai lacrimi în ochi de bucurie și știi că aparții acelui loc, cred că asta spune tot! Iar acum, 
uitându-ne în spate, nu am schimba nimic! Dacă ar fi s-o luăm de la capăt, ar fi exact pe același drum; n-am 
schimba absolut nimic!



ANDREIA ȘERBAN

Head-hunter pasionat, voluntar sufletist, mamă dedicată: poartă 
un singur nume!
Pasionată, supercalificată, sufletistă și plină de energie - reușește 
să fie în același timp, peste tot în lume, pentru că lucrează în 
recrutarea internațională, dar și acasă, lângă fiul și familia ei. 
Și lângă acei foarte mulți români care au nevoie de ajutorul ei 
de voluntar în ONG-urile scoțiene ce se ocupă de drepturile 
cetățenești.

A - Andreia, ești consilier de carieră, cu certificare la nivel internațional. Povestea ta începe din 
România, acolo unde ai făcut Facultatea de Drept și, spui tu, ai aterizat întâmplător în domeniul HR-ului, 
a resurselor umane. Lucrând în mediul de business ai performat, astfel încât ai ajuns să fii consultant 
pe piața de recrutare internațională. Andreia, ce face exact un om cu o astfel de specializare?

„Practic, caut talente pe tot globul, pentru diferiți clienți… Meseria asta este este 
o meserie tehnică, exact ca și cum ai lucra în inginerie sau în IT. Nu este numai 

despre a vorbi cu oamenii, este o întreagă tehnologie, un întreg proces în spate.”

AȘ - Practic, caut talente pe tot globul, pentru diferiți clienți; am făcut asta de când m-am mutat în Edinburgh, 
este un lucru pe care îl fac cu plăcere. Eu am mai lucrat la nivel internațional și când eram în România, pe 
partea de consiliere în carieră, dar trebuie să recunosc că majoritatea clienților pe care i-am avut erau tot 
români: români stabiliți în Europa, în Australia, în Statele Unite, cu care am lucrat în ședințe de 1-1. Când m-am 
mutat în Scoția cu familia, am căutat să fac ce știam eu mai bine, și-anume recrutare și am lucrat pe recrutare 
internațională, cu o agenție de head hunting; acum, lucrez cu o companie din Statele Unite, pentru clienții săi, 
caut talente în toată lumea.

A - Pare un proces fascinant - să cauți oamenii cei mai talentați, cei mai potriviți, cei mai inteligenți, 
potriviți exact pentru job-ul de care are nevoie angajatorul.

AȘ - Toată lumea spune că a lucra în recrutare înseamnă să-ți petreci tot timpul vorbind cu oamenii; 
majoritatea celor care vor să lucreze în acest domeniu, spun că vor să vorbească cu oamenii. Meseria asta 
este un pic mai mult decât atât - este o meserie tehnică, exact ca și cum ai lucra în inginerie sau în IT. Nu este 
numai despre a vorbi cu oamenii, este o întreagă tehnologie, un întreg proces în spate! Eu fac asta de aproape 
20 de ani. Sunt câțiva candidați, de la începuturile carierei mele, cu care țin și acum legătura!

A - Ar fi fost mult prea simplu să fie totul numai despre vorbit cu oamenii!
Andreia, ai absolvit și cursurile a două mastere; unul în consiliere în carieră și unul în educația 

adulților. Asta se-ntâmpla în România sau în Scoția?
AȘ - În România; am considerat că cele două mastere pot veni în completarea cunoștințelor și a experienței 

mele profesionale. Primul, de consiliere și orientare profesională, a venit și cu o acreditare la nivel internațional, 
acreditare recunoscută în 128 de state ale lumii, ceea ce mi-a oferit această expunere internațională. Iar cel de 
educație a adulților a venit tocmai în dorința de a „cimenta” experiența mea ca trainer în România, pentru că 
am încercat să le îmbin pe toate - atragerea de personal, de training, de dezvoltare profesională și partea de 
consiliere în carieră, încercând să pun tot ce înseamnă dezvoltarea carierei la un loc.



A - Tu aveai deja o carieră frumoasă în România; ce te-a făcut sau ce v-a făcut, pentru că ați plecat 
ca familie, să lăsați România în urmă și să alegeți Scoția? Și de ce tocmai Scoția?

„Principalul motiv care a stat la baza deciziei noastre (de a ne muta în Scoția) a 
fost sistemul de învățământ, am vrut să-i oferim lui Tudor, altceva.”

AȘ - Într-adevăr, noi aveam tot ce ne trebuia în România, nu ne lipsea absolut nimic, însă când băiatul meu, 
Tudor, a ajuns la școală, după un an de experiență în sistemul de învățământ românesc, mi-am dat seama 
că… nu neapărat că nu este bun sau că este insuficient, dar mi-am dat seama că vreau altceva pentru el. Nu 
mi-am dorit să-i ofer ceva exclusivist - să-l înscriu într-o școală privată și să fie un pic îngrădit. Școlile private din 
România sunt foarte bune, și școlile de stat, unele dintre ele, sunt foarte bune - însă mi-am dorit un alt sistem 
pentru copilul meu. Am făcut un pic de research, unde am putea să mergem, în Europa - pentru că nu voiam 
să fim nici foarte departe de casă - deși, eu am cochetat un pic cu home schoolingul, mă vedeam undeva pe 
plajă, în Thailanda, făcând școală. Dar după un research amănunțit am ales Scoția, am ales Edinburgh, aveam 
și două prietene aici, care cunoșteau bine sistemul de învățământ, eram atrasă și de un program de doctorat. 
Principalul motiv care a stat la baza deciziei noastre a fost sistemul de învățământ, am vrut să-i oferim lui Tudor 
altceva.

A - Au trecut câțiva ani de când ați luat hotărârea; consideri că ați făcut o alegere bună, uitându-te 
la Tudor?

AȘ - Au trecut patru ani și eu zic că da! Tudor e un copil fericit, are aceleași nazuri ca orice copil de vârsta lui, 
dar în acești ani niciodată nu a zis că nu vrea să se ducă la școală, că este prea obosit sau că nu se înțelege 
cu cineva, sau că profesorii l-au marginalizat, sau că i-au zis ceva. Din contră, zilele trecute îmi spunea cât de 
mult suferă că nu este înapoi la școală, cu copiii, cu învățătoarea. Este clasa a șasea acum, echivalentul clasei 
a patra în România, peste un an va merge la secondary school și uitându-mă la toată evoluția lui, da, cred că 
am luat o decizie bună. Totuși, nu pot să-mi reprim întrebările: dar dacă? uitându-mă la nivelul temelor pentru 
școală, la nivelul proiectelor… ei învață bucățele din fiecare materie, nu au o structură foarte clară și cum noi 
venim dintr-un sistem superstandardizat, da, îmi pun întrebări.

A - Asta face parte din natura noastră umană: ne îndoim, ne gândim, mai facem un pas înapoi… din 
nou, era prea simplu dacă ceea ce se-ntâmplă aici era fără nici o umbră de îndoială! Pentru tine, după 
ce ai venit în Scoția, a început o perioadă foarte plină, cu foarte multe activități. Ai lucrat cu multe ONG-
uri, ai participat la multe proiecte de voluntariat - știu că ți-e dragă partea asta a activității, de a-i ajuta 
pe cei care au nevoie de cunoștințele tale!

„Aici, se încurajează foarte mult partea de voluntariat, am avut niște experiențe 
profesionale foarte frumoase și am simțit nevoia să dau puțin din ceea ce știu eu, 

mai departe.”

AȘ - Da, aici sistemul este cu totul altul în privința voluntariatului; eu am lucrat în ONG-uri și în România 
și mi-a făcut o deosebită plăcere să lucrez cu diferite organizații nonprofit. Aici, se încurajează foarte mult 
partea de voluntariat, am avut niște experiențe profesionale foarte frumoase și am simțit nevoia să dau puțin 
din ceea ce știu eu, mai departe. Mai ales că foarte multe persoane de aici nu au reușit să se integreze - 
vorbesc de comunitatea românească din Scoția. Am făcut voluntariat la Street Work și am lucrat cu oamenii 
străzii, la Venture Scotland, dar mai mult pe partea de admin, mai ales că am început colaborarea în perioada 
pandemiei, în lockdown, acum lucrez cu o altă organizație, EU Citizen Rights Project, care oferă GRATUIT 
tututor cetățenilor Uniunii Europene, care vor să se stabilească în Marea Britanie, să își depună actele necesare 
și să își obțină statutul de presettled sau sau settled în Marea Britanie. Mai sunt foarte puține luni, și autoritățile 
britanice au început să solicite dovezi - fie că vrei să te angajezi, fie că vrei să mergi la doctor sau la spital 
sau vrei să accesezi sistemul de beneficii - trebuie să faci dovada că ai statutul de prerezident sau de rezident 
în Marea Britanie, iar timpul este foarte scurt, până la sfârșitul lunii iunie. Pentru cei care sunt aici și doresc 
să rămână în continuare, e necesar să apeleze la aceste servicii gratuite. Sunt oameni care, din cauză că au 
amânat depunerea actelor au deja probleme cu copiii, la înregistrarea la grădiniță, sau dacă merg la spital, sau 
dacă doresc medicamente gratuite… Este bine să apeleze cât mai repede pentru că altfel, va fi foarte, foarte 
dificil să se integreze în comunitate, pentru că nu vor mai avea acces la nimic!



A - Simți că ceea ce faci tu, munca de voluntariat, în ONG-uri, face diferența pentru viața acestor 
oameni din comunitatea românească? Trebuie să fie un sentiment de satisfacție, mă gândesc: să ajuți, 
să fii de folos și să vezi că acțiunile tale schimbă ceva!

AȘ - Dacă m-ai fi întrebat acum 10 ani, când eram în alt sistem, mi-ar fi gâdilat orgoliul extraordinar de mult 
- că ceea ce fac eu poate schimba viața oamenilor, în bine! Acum, mă gândesc: dacă e cineva să aibă nevoie 
de ceva, să aibă la cine să apeleze. Nu pot decât să le dau informații avizate, certificate - sunt acreditată de 
Home Office ca emigration advisor (consilier de emigrare). Din această postură, pot vorbi inclusiv în numele 
lor și atunci le este mult mai ușor să vină cu absolut toate problemele, să le pună pe masă și să zică: rezolvă 
pentru mine! Pe de altă parte, nu e un lucru bun: eu mai degrabă sunt un facilitator, mai degrabă îi învăț pe 
ei cum să facă - pentru că eu astăzi pot să fiu aici, mâine pot fi în altă parte! Și-atunci, e mai bine ca ei să 
știe instrumentele, să cunoască sistemul, să se poată descurca singuri. Asta fac și cu fiul meu, pentru că la 
un moment dat, nu îți poți asuma totul. Așa am fost și eu învățată cum să accesez anumite resurse, anumite 
pârghii să pot duce lucrurile la capăt. Mă bucur când oamenii depășesc singuri niște obstacole, e cea mai mare 
satisfacție!

A - Te-ai mai apucat de învățat încă ceva, în Scoția: faci un curs de sănătate mentală. De ce asta, de 
unde și până unde?

AȘ - E o problematică foarte „cool”, mai ales în Marea Britanie; și am învățat din experiența mea cu clienții 
că e mare nevoie, pe partea de consiliere, să poți identifica când sunt probleme de sănătate mentală. Nu numai 
în consiliere, ci și în recrutare, în momentul în care evaluezi motivația unei persoane, este un lucru bine de știut 
și în mediul corporativ. E un subiect care m-a atras după o experiență profesională nu foarte plăcută; e ceva 
complementar studiilor, experiențelor profesionale avute și m-am trezit fascinată de acest curs! Îmi place și îl 
fac pentru mine, pentru dezvoltarea mea. Este o provocare, pentru că e cu totul altceva decât am făcut până 
acum!

„ Întotdeauna m-am gândit că experiențele internaționale te îmbogățesc, în primul 
rând ca om - pentru că intri într-o altă cultură, intri în contact cu diferiți oameni, iar 

asta nu poate decât să te facă să crești!”

A - Să vedem unde te va duce! Sunt patru ani de Scoția, nu? Sunt convinsă că în timpul ăsta ai făcut 
comparații, clasificări… cum vezi România în comparație cu Scoția, românii în comparație cu scoțienii?

AȘ - Este total diferit! Eu întotdeauna mi-am dorit să plec din România; mi-a luat 10 ani să-mi conving și 
soțul. De ce am vrut să plec? Întotdeauna m-am gândit că experiențele internaționale te îmbogățesc, în primul 
rând ca om - pentru că intri într-o altă cultură, intri în contact cu diferiți oameni iar asta nu poate decât să te facă 
să crești! Dar nu cred că mi-am dorit să plec definitiv; m-aș fi plimbat un an, doi, trei… dar nu m-am gândit că aș 
pleca definitiv. Aterizând în Scoția, mi-am dat seama că îmi va fi din ce în ce mai greu să mă întorc acasă: mi-e 
dor de țară, mi-e dor de cei apropiați, mi-e dor de multe. Îmi pare rău de locurile pe care încă nu am apucat să 
le văd, însă nu știu dacă m-aș mai întoarce, sinceră să fiu. În ceea ce-i privește pe scoțieni, pot să spun că sunt 
total diferiți de englezi - n-aș fi putut să stau în Anglia! Am fost, am încercat, dar nu am rezonat cu locurile, cu 
oamenii, cu modul de lucru. Scoția a fost mult mai aproape de valorile mele, de ceea ce am simțit. În momentul 
când ieșeam din casă, să merg la birou, parcă mergeam printr-un muzeu - și acum, încă mă simt câteodată ca 
și când aș fi în concediu! Vizitez locuri noi, rămân uimită, exact așa mă simt și-acum. Diferențele sunt foarte 
mari, nu pot fi comparate… e altceva!

A - Ce ți-ai putea dori mai mult decât să te simți în fiecare zi, ca în concediu? Să te ajute geografia 
în acest sens, arhitectura, atmosfera, oamenii. Trebuie să fie o bucurie să trăiești în această senzație!

AȘ - Pentru mine, este! Încă nu m-am plictisit de locul ăsta - eu mă plictisesc destul de repede, trebuie să 
caut mereu ceva nou: ceva nou de făcut, ceva nou de citit, de lucrat. Trebuie să adaug un element de noutate! 
Aici nu am simțit nevoia, poate și pentru că oamenii sunt mai calmi, mai așezați…totul este mai lent.

A - Tihnit!
AȘ - Exact ăsta este cuvântul! Nu am simțit nevoia de mai mult. Când ne-am mutat aici, am spus că trei-

patru ani nu-mi trebuie concediu în altă parte, am destule de văzut și de învățat din Scoția: din geografia, 
istoria, cultura scoțiană…



A - Este o țară minunată, merită s-o descoperi pas cu pas, pentru că ai ce să vezi!
Spune-mi, lockdown-ul a influențat mult sesiunile tale de consiliere 1-1?
AȘ - Nu, pentru că, lucrând internațional, majoritatea clienților sunt online. Și când ai un client în Malaezia 

sau în Australia, să zicem, doar trebuie să îți aranjezi programul în funcție de programul lui. Nu, pe mine nu m-a 
deranjat, dimpotrivă, mi-a acordat mai mult timp pe care l-am petrecut cu fiul meu, cu familia. Îmi pare rău că 
nu pot să mă văd cu colegii, că nu putem ieși undeva, într-o vineri seara, dar sunt obișnuită să lucrez de-acasă 
și nu mă deranjează.

„Românii sunt în general foarte bine priviți la locul de muncă, pentru că sunt foarte 
serioși, își urmăresc obiectivele și au abilități foarte bune. În plus… majoritatea 

celor cu care am avut sesiuni de consiliere, trăiesc ca să muncească, nu muncesc 
ca să trăiască!”

A - Ți se-ntâmplă, în „vânătoarea” de talente prin lume, să cauți și români?
AȘ - Da, cât am lucrat cu agenția de head-hunting am avut clienți și din România și am fost în contact cu 

multe persoane din România care își doreau să se relocheze în altă parte a Europei. În momentul în care mi-am 
lansat noul site de consiliere în carieră au fost multe persoane care m-au contactat, să prospecteze piața, să 
vadă dacă este loc, unde este loc, care ar fi avantajele și dezavantajele unei relocări. Românii sunt în general 
foarte bine priviți la locul de muncă, pentru că sunt foarte serioși, își urmăresc obiectivele și au abilități foarte 
bune. În plus, mai este această chestiune mai mult culturală, a viziunii asupra locului de muncă: majoritatea 
celor cu care am avut sesiuni de consiliere, trăiesc ca să muncească, nu muncesc ca să trăiască!

A - Voiam să te întreb dacă te gândești că te-ai putea întoarce la un moment dat, în România, dar 
ai răspuns deja, mai devreme: se pare că răspunsul este în principiu, nu, că e bine așa cum este, că 
alegerea a fost corectă. Atunci, cum îți imaginezi viața, hai să zicem peste cinci ani?

„Peste șapte ani mi-aș dori să lucrez numai remote, nu mă mai văd întorcându-
mă într-un birou cu pereți de sticlă, așa cum am avut întotdeauna- și să nu am 
rădăcini într-un anumit loc, să pot să călătoresc când vreau, cum vreau, unde 

vreau, dar să am partea profesională, pentru că nu m-aș vedea fără ea, sau făcând 
altceva, sau stând degeaba!”

AȘ - Nu peste cinci ani, dă-mi șapte! Și îți spun și de ce: atunci Tudor va termina liceul și poate va dori să 
meargă la facultate… va avea 18 ani și atunci voi putea să iau o decizie, împreună cu soțul meu. Deocamdată 
nu putem să-l rupem din acest sistem și nu am avea cum să facem o schimbare. Ne-am dori să mergem către 
locuri mai calde, chiar dacă, sinceră să fiu, clima din Scoția îmi priește, nu mă plâng foarte tare…nici nu plouă 
atât de mult precum se spune! Peste șapte ani mi-aș dori să lucrez numai remote, nu mă mai văd întorcându-
mă într-un birou cu pereți de sticlă, așa cum am avut întotdeauna- și să nu am rădăcini într-un anumit loc, să 
pot să călătoresc când vreau, cum vreau, unde vreau, dar să am partea profesională, pentru că nu m-aș vedea 
fără ea, sau făcând altceva, sau stând degeaba!

A - Poate că acea plajă din Thailanda, unde să stai pe un șezlong cu laptopul în brațe, nu e așa de 
departe…

AȘ - E cam departe, din păcate, departe de familie, de prieteni, de locurile natale care îmi lipsesc! Îmi doresc 
ca măcar o dată pe an să ajung să-mi petrec un concediu cu cei de acasă!

A - Îți doresc succes, să fii împlinită și să te bucuri de ceea ce faci și toți cei foarte mulți, din jurul tău, 
cei pe care îi ajuți, să se bucure că exiști!

AȘ - Mulțumesc și vreau să profit de ocazia asta ca să-i invit pe toți românii care sunt aici, în Scoția, și care 
au nevoie de ajutor în privința actelor, în privința găsirii unui loc de muncă, în privința obținerii statutului de 
rezident sau prerezident; dacă au întrebări, dacă nu sunt siguri de ceva, dacă au probleme în ceea ce privește 
relația cu angajatorul, dacă nu sunt plătiți sau dacă sunt plătiți prea puțin. Să ne trimită, mie sau la Citizen 
Rights Projects problemele lor - sunt în permanență pe Facebook, li se poate răspunde la întrebări. Chiar dacă 



nu știu engleză, pot trimite mesajul în română și va fi trimis către mine sau alți voluntari. Să trimită orice fel 
de întrebare și, în măsura în care pot ajuta cu un sfat gratuit sau cu o îndrumare, o voi face cu cea mai mare 
plăcere! Să încerce să-și finalizeze actele cât mai repede și să nu le fie teamă să ceară ajutor! Citizen Rights 
Projects oferă ajutor gratuit, au consultanți pentru limba română, dar și pentru spaniolă, franceză, poloneză - 
suntem o echipă internațională și oferim acest sprijin, gratuit! Suntem acreditați de Home Office să facem lucrul 
acesta și o facem cu toată dăruirea!



GIANINA LUCAN

Atunci când „a fi” înseamnă „a învăța” și a-i învăța și pe alții
Învață permanent câte ceva și-apoi împărtășește cu ceilalți; 
organizează, crează, imaginează proiecte și evenimente - este 
efervescentă și mereu optimistă. Profesor, mediator cultural și 
promotor al folclorului românesc, Geanina Lucan este un cavaler 
al educației fără frontiere!

A - Gianina, ești profesor de limba română, profesor de religie și mediator cultural.
Și cetățean european, pentru că ai plecat din România, ai trait în Italia șapte ani, după care te-ai 

mutat în Scoția, unde ești de vreo cinci ani și jumătate.
Ce te-a făcut să părăsești România, Gianina, și mai apoi, ce te-a făcut să dai Italia pentru Scoția?
GL - Am plecat din România în anul 2008, după câțiva ani buni de învățământ - începând din 1996, cu grade 

didactice, o experiență destul de frumoasă - m-am decis să plec după ce ni s-a tăiat din salarii 25% tuturor 
bugetarilor, nu numai profesorilor. Mi-am dat seama că mi-ar fi tare greu să-mi creez o carieră așa cum mi-aș 
fi dorit în țară, și-atunci, am decis să plec în Italia. De ce în Italia? Deja soțul era plecat, lucra acolo; m-am 
informat, de un an era deschis proiectul Limbă, cultură și civilizație românească, am aplicat și am mers ca și 
profesor de LCCR: limbă, cultură și civilizație românească - având grupe de vârste diverse, orașe diverse, a 
fost destul de greu, dar a fost un pas important în cariera mea.

A - Eu am senzația că tu ai iubit Italia și că te-ai integrat acolo foarte bine; cum s-a-ntâmplat că, după 
șapte ani - o perioadă destul de lungă, în care prinzi, totuși, rădăcini - cum s-a făcut că ai plecat spre 
Scoția?

GL - Da, am iubit Italia și o iubesc, totdeauna va fi acolo, într-un colțișor din inima mea, ne-am integrat 
foarte repede, atât eu cât și copiii- am plecat din România împreună cu copiii, nu i-am lăsat la bunici, erau 
într-o perioadă destul de fragilă: băiețelul a început clasa a patra în Italia, iar fetița, clasa întâi. Nici eu n-am 
stat cu mâinile în sân, am încercat să fac o Asociație socio-culturală, ceea ce mi-a reușit, am făcut două 
mastere la Universitatea Sapienza din Roma, am contribuit și din punct de vedere politic la viața comunității 
românilor din Guidonia-Montecelio, regiunea Roma, am realizat diverse activități sociale și culturale și într-
adevăr, ajunsesem la o etapă destul de frumoasă. Dar, parcă ceva-ceva îmi lipsea; toată viața am încercat să 
mai fac și un doctorat de cercetare, nu eram decisă asupra domeniului… În Italia am descoperit acest aspect 
al medierii, nu numai medierea culturală, am mers pe toate ramurile medierii (familială, civilă, comercială etc) 
și-am vrut să fac un doctorat de cercetare în mediere politică internațională. Acest doctorat de cercetare era 
în Scoția, la Universitatea din Edinburgh. Un cuvânt decisiv în hotărârea de a pleca l-au avut și prietenii mei, o 
familie mixtă, el irlandez, ea italiancă, extraordinar de bine pregătiți în domeniul cercetării, care plecau și ei la 
Universitatea din Edinburgh, cu copiii lor - și-am plecat împreună. Nu a fost să fie, să duc acest doctorat până 
la capăt, m-am izbit de partea lingvistică - pentru un doctorat de cercetare îți trebuie o engleză academică, iar 
eu nu eram la acel nivel. În Scoția este și un accent destul de complicat… mi-a fost foarte greu să mă integrez. 
Dar visul meu rămâne și țelul meu este să-l ating! Deci, a trebuit să fac altele, dar tot pe domeniul meu educativ 
- am fost în România, mi-am echivalat studiile și sunt profesor și în Scoția - atât la liceu, cât și la elementară, 
pentru că dubla mea calificare a fost recunoscută și în Scoția.



„Aș pune mai mult accent pe lucrul la școală decât acasă - acasă, oamenii trebuie 
să-și vadă de familie, să se bucure unii de alții… cred că ar fi timpul ca temele 

pentru acasă să nu mai fie atât de multe. Să-i dăm voie copilului să se joace, să-și 
trăiască copilăria. Am văzut asta în Scoția și este minunat!”„

A - Spuneai că n-ai stat cu mâinile în sân; sunt convinsă că nu, nu aveai cum, ești o persoană extrem 
de activă! Ce predai în Scoția?

GL - Abreviat, ar fi RMPS, pe lung: religie, morală și filosofie, la liceu, și sunt și învățătoare - full registration 
sunt pe partea de profesorat. Viața mea, în această etapă educativă a fost la liceu - am lucrat foarte mult cu 
tinerii, îmi plac norm tinerii, am organizat și un grup folcloric…

A - Vorbim și despre asta, cu atât mai mult cu cât i-am și văzut „în acțiune”! Ești profesor în Scoția 
de câțiva ani, deja; din perspectiva ta, ce am avea de învățat noi, românii, din experiența Marii Britanii, 
mai exact, a Scoției? Tu poți să faci această comparație, să vezi diferențele; care crezi că ar fi plusurile 
esențiale pe care ar fi bine dacă am ști să le translatăm și în sistemul nostru?

GL - O întrebare care mi-ar plăcea să fie pusă „de sus”: chiar aș propune Ministerului Învățământului 
să organizeze o întâlnire, chiar online, cu toți profesorii emigranți, din diverse țări, despre punctele slabe și 
punctele tari din învățământul românesc. Asta, pentru a crea o structură mai bună, să ajungem la nivelul 
educativ european. Nu avem lucruri foarte - foarte rele, dar sunt multe de îmbunătățit. Aș pune mai mult accent 
pe lucrul la școală decât acasă. Acasă, oamenii trebuie să-și vadă de familie, să se bucure unii de alții, nu să 
vină mama obosită și tatăl stresat, că cel mic nu știe să facă un subiect, o temă. Părinții fac între ei grupuri pe 
whatsapp să deslușească misterul… cred că ar fi timpul ca temele pentru acasă să nu mai fie atât de multe. 
Să-i dăm voie copilului să se joace, să-și trăiască copilăria. Am văzut asta în Scoția și este minunat! Dacă în 
Italia și în România copiii își rup spinarea cărând manuale, cărți alternative, culegeri, aici elevele de liceu merg 
cu poșeta la școală! Totul este gratuit în Scoția, începând de la pix, creion, caiet… în afară de uniformă, totul 
este gratuit. Au vestiarele lor, au posibilitatea să mănânce o masa caldă la școală - în acest timp, profesorii 
cu elevii au diverse discuții ca de la prieten la prieten, se crează un feeling sănătos, profesorul îl înțelege pe 
elev și dincolo de bancă. Fiecare copil e o lume! Îl observă printre ceilalți copii, îi vede reacțiile… e cu totul 
altceva! Mi-ar plăcea, de asemenea, ca toate liceele să aibă același profil, că tot nu-ți oferă un loc de muncă 
după ce termini, nu sunt școli profesionale - cu diferența că, din clasa a 10-a, a 11-a, copiii să-și aleagă nivelul 
de studii. Dacă un elev, de exemplu, nu vrea să meargă mai departe la facultate pe un profil de mate-fizică, 
poate să-și aleagă o matematică la un nivel mai scăzut, pentru ceea ce-l interesează pe el. Se poate încerca 
pe școli-pilot, pe clase-pilot, dar fără să se simtă copilul ca un cobai. Mi-aș dori din toată inima să deschid în 
România, începând de la o grădiniță cu acest sistem britanic până la o școală - dacă îmi permite sistemul și 
sunt ajutată. Un alt lucru extraordinar la sistemul scoțian de învățământ: nu există corigenți, nu există repetenți, 
nu există abandon școlar! Dacă la 16 ani nu mai vrea să facă școală, nu mai face! Poate să muncească. Dar 
după un an, doi, trei, dacă se răzgândește și vrea să revină la școală - sistemul de învățământ scoțian le oferă 
acest lucru. Și-atunci, nu există o dramă socială, nivelul de trai crește, se maturizează mai repede și rata de 
șomaj e mai mică. Și încă un lucru extraordinar în învățământul scoțian: prin anul trei sau patru de liceu, li se 
oferă o săptămână sau două de muncă. Pentru experiență și experimentare. Dacă îmi doresc să ajung polițist, 
de exemplu, școala colaborează cu Poliția și îmi oferă o săptămână în care să experimentez ce înseamnă să 
fiu polițist.

A - Experimentezi „pe viu”: să vezi dacă visul tău seamănă cu realitatea.
GL - Toți elevii trec prin acest filtru: îmi place cu adevărat sau da, credeam că mi-ar plăcea, dar nu e de mine! 

Li se face o fișă de evaluare, se trimite școlii… se cheamă orientare școlară. La noi ajung copiii în clasa a 12-a 
și dacă îi întrebi: unde vrei să dai admitere? zic: nu știu, mama vrea să merg la medicină, tata vrea să mă fac 
avocat. Dar tu, tu ce-ai vrea, ce-ți dorești? Nu știu. Pentru că nu au această orientare școlară.

„Lumea asta a diversității ne unește și ne îmbogățește mai mult decât ne-am putea 
închipui!”



A - Gianina, mediatorul cultural, cu ce se ocupă? Ai făcut și asta, în Scoția?
GL - Da, am deschis o asociație în ideea de a ajuta comunitatea românească, și nu numai - se numește 

The Romanian Multicultural Center in Scotland. Noi suntem români, născuți în România, dar putem fi de etnie 
evreiască, maghiară, rromă, tătară, macedoneană. Asta înseamnă mediere culturală, să reușești să abordezi 
persoana de altă etnie, chiar dacă este cetățean român, să înțelegi foarte bine ce-și dorește, ce simte și ce i-ar 
plăcea să facă, în comunitatea românească. Lumea asta a diversității ne unește și ne îmbogățește mai mult 
decât ne-am putea închipui! Medierea culturală se referă și la religie și la apartenența politică; este o ramură 
minunată! Ar trebui să facă mediere oricine, măcar să citească ce înseamnă a fi mediator. În familie, când copiii 
se ceartă, mama mediază conflictual. La școală, dacă un profesor este și un bun mediator, este cadrul didactic 
ideal!

A - Gianina, pe oriunde ți-a purtat viața pașii, tu ai fost un promotor al tradițiilor și al folclorului 
românesc: c-a fost Italia sau Scoția, ai înființat și ai condus ansambluri folclorice care să aducă în prim 
plan portul popular românesc, muzica și dansurile românești. Tu și Ariadna, fetița ta, cântați și voi! Mă 
gândeam care a fost gândul inițial, ce ai vrut să le arăți italienilor și scoțienilor despre români?

„Scoțienii… sunt respectuoși în legătură cu culturile celorlalte popoare; ar trebui 
să învățăm și noi asta!”

GL - Sunt o iubitoare de folclor în general, nu numai a folclorului autentic românesc; am eu așa, o afinitate… 
pentru a înțelege mai bine un popor, trebuie să-i cunoști cultura. Chiar sunt o culegătoare de folclor, nu numai 
de cântec, ci și vestimentar. Când promovez cultura noastră, este ca și cum m-aș promova pe mine, personal; 
spun cine sunt eu și în spatele meu, o întreagă Românie! Chiar dacă eu sunt din Moldova, din Bacău, am 
încercat să aduc câte puțin din fiecare regiune a țării,ca să ne înțeleagă mai bine ceilalți. E ușor să te înțeleagă 
când tu îți expui idealurile, istoria poporului, cânți ceea ce te doare și ceea ce ți-ar plăcea să faci. Și unește! În 
Italia am colaborat și cu alte ansambluri folclorice, cu cei din Ucraina, India, Spania, cu toate etniile care sunt 
în Roma - am încercat și în Scoția, la fel! Am prezentat cântece tradiționale de Crăciun, colinde și am cunoscut 
grupuri folclorice internaționale din Franța, Ucraina, Rusia… am cântat împreună cu Ariadna, fetița mea, O, ce 
veste minunată! și a fost frumos. Ceea ce-mi place mie foarte mult la scoțieni este că ei chiar își promovează 
cultura, oriunde ar fi! La orice colț, se cântă la faimosul cimpoi, poartă costumul lor traditional, kiltul - am făcut 
câteva cercetări și mi-am dat seama că fiecare culoare înseamnă ceva anume și aparține unui clan… Toate 
acestea spun ceva despre identitatea lor!

A - Da, și încă ceva; pe lângă castele, situri, fiecare pietricică, dacă a avut importanță de-a lungul 
istoriei acestui pământ, este expusă, i se pune povestea la îndemâna tuturor, sunt invitați oamenii s-o 
viziteze. Este o deschidere de a prezenta și promova istoria neamului lor, fabuloasă!

GL - Am fost invitați de 8 martie cu Ansamblul folcloric din Edinburgh la un azil în Drummond Grange, unde 
manager este o româncă și am cântat. Raymond Balașca la nai, el a făcut parte din ansamblul folcloric și în 
Italia și în Scoția, au dansat călușarii, au prezentat portul popular, iar eu am cântat Trandafir de la Moldova; 
nu vă spun cât de interesați erau să ne cunoască, cât le-a plăcut! Sunt respectuoși în legătură cu culturile 
celorlalte popoare; ar trebui să învățăm și noi asta!

A - O atitudine sănătoasă și normală! Gianina, cum ți s-au părut scoțienii în comparație cu italienii, 
cu românii?

„Chiar am vrut să arăt oamenilor că România este o țară frumoasă, cu oameni 
inteligenți și copii deștepți!”

GL - Da, am fost și în Irlanda la un festival multicultural, unde am cântat și în limba română, cântece populare 
românești, dar am cântat și în hindi, în urdu, mai exact; am o afinitate pentru cultura indiană, de mică… Pot să 
spun că atât cei din Irlanda de Nord, Scoția, Italia au un raport puternic emoțional cu culturile celorlalte popoare. 
În Italia mi-a fost mai greu, în primii ani, pentru că am ajuns într-un moment de criză și pentru Italia și pentru 
România. Câțiva români violaseră o italiancă și italienii erau supărați pe noi; am suferit și am fost atinși direct de 
așa-zisul rasism. Chiar dacă nu ne băgau pe toți în aceeași oală, se născuse acea râcă: e român, gata, trebuie 
să plătească! A fost complicat anul acela 2008-2009 și de aici s-a născut dorința de a arăta că nu toți românii 



sunt la fel. Copiilor li se vorbea urât la școală, fetița chiar refuza să mai meargă la școală, pentru că o jigneau 
și atunci am zis: trebuie să iau atitudine! Mi-am deschis asociația, am luat legătura cu Primăria, m-am implicat 
politic și am prezentat primul spectacol românesc în Guidonia-Montecelio. Am arătat că și cultura noastră este 
la fel de bogată ca și a lor, că suntem și noi un popor cu bune și cu rele, ca și fiecare și că nu trebuie să fim 
judecați toți după faptele câtorva. Chiar m-am ambiționat și am făcut un proiect Comenius în școlile din regiune, 
un schimb de experiență cu o școală din Botoșani - a avut un impact extraordinar! Copiii au mers în vizită în 
țara parteneră, italienii care nu cunoșteau România au avut surpriza să constate că nu este Africa… le fusese 
foarte teamă, părinților în special, de acest necunoscut numit România. M-am mândrit cu acest proiect despre 
care au scris și ziarele locale din Italia și din România. Chiar am vrut să arăt oamenilor că România este o țară 
frumoasă, cu oameni inteligenți și copii deștepți!

A - Ești o persoană activă, implicată, de-a dreptul efervescentă!
GL - În Italia sunt mulți copii din Rusia, Bulgaria, din Asia: India, Pakistan, pe lângă cei români; ca mediator 

cultural, am realizat un proiect foarte mare: am adus toți copiii să învețe despre culturile celorlalți. În fiecare 
săptămână le prezentam muzica, limba, portul din alte culturi. Își prezentau fiecare cultura, celorlați. Am 
respectat la italieni faptul că preoții catolici au deschis bisericile lor, permițând și ortodocșilor să-și țină slujbele 
religioase.

A - După tot acest traseu, ca un serial cu multe episoade, unde te vezi peste cinci ani, să spunem?

„Toată viața avem de învățat, tot timpul vom fi într-o continuă formare, schimbare; 
trebuie doar să ne adaptăm, să încercăm să-i înțelegem pe ceilalți. Să fie mai multă 

educație…”

GL - Aș dori să-mi termin acest doctorat de cercetare; după care, sincer, m-aș întoarce acasă! Aș dori să 
aduc din mica mea experiență din cele două țări, câte ceva bun în țara mea; aș dori să fiu ajutată, de cei „de 
sus”, pentru a face posibilă această schimbare. Este necesar, este prioritar să facem asta în învățământul 
românesc! Rădăcinile sunt rădăcini; pe oriunde te-ai duce, gândul tot acasă este…

A - Cred că ar putea fi benefic un astfel de proiect, o astfel de întoarcere care să aducă cu ea multă 
experiență și să determine măcar o mică schimbare sau o schimbare pas cu pas, nu neapărat mică.

GL - Toată viața avem de învățat, tot timpul vom fi într-o continuă formare, schimbare; trebuie doar să 
ne adaptăm, să încercăm să-i înțelegem pe ceilalți. Să fie mai multă educație, inclusiv în limbaj. Trebuie să 
facem ceva să ne aducem tinerii acasă! Cei formați afară, care au plecat din România să-și facă studiile în 
străinătate, ei trebuie să se întoarcă să aducă ceva nou! Să fim lăsați să punem în practică, să fim ascultați, să 
facem reuniuni între noi; sunt foarte mulți colegi de-ai mei care își doresc o schimbare, chiar dacă n-au plecat 
niciodată în altă țară! Dar au citit, au văzut, au făcut comparații…

Mi-ar plăcea să am această ocazie, pe viitor, în țară, să ne adunăm mai mulți, să ne așezăm la masă și să 
vedem ce-am putea face pentru noi!

A - Mult succes, și aici și pentru viitor, când va fi să fie!



VLAD ILIESCU

Un doctor pentru o nouă Românie, educat în Scoția
A absolvit Facultatea de Bioștiințe Medicale și un master, dar și-a 
dorit să nu rămână doar în cercetare - drept care, urmează acum 
cursurile Facultății de Chirurgie Stomatologică, la Aberdeen. 
A avut și câte două slujbe part-time în timpul facultății, a fost 
reprezentantul campusului sau al colegilor de curs în relația cu 
profesorii; a organizat activități de promovare a României, când 
evenimentele și atmosfera din jurul comunității românești au 
cerut-o. Este organizat, entuziast și pare neobosit. La finalizarea 
studiilor, vrea să revină în țară, să schimbe ceva!

A - Bine-ai venit, Vlad!
VI - Este o plăcere și o onoare! Da, încă student, momentan nu știm încă pentru cât timp, din cauza pandemiei, 

vom vedea… sper să definitivez acest statut de student, pentru că în curând se vor împlini 10 ani de studenție!

A - Da, o să vorbim despre asta; tu, în același timp, ești student și fost student -pentru că ai făcut 
deja o facultate la Universitatea din Aberdeen: Științe Biomedicale, iar acum ești student la Chirurgie 
Stomatologică.

„…primul degree făcut la Științe Biomedicale mi-ar fi oferit doar ocazia de a 
lucra într-un laborator și a mă axa pe cercetare, ceea ce-mi plăcea, dar totdeauna 
mi-am dorit să am și partea clinică la îndemână, să fiu față în față cu pacientul, nu 

doar în laborator, cu niște probe.”

VI - Da, este singura universitate din Scoția pe acest domeniu care acceptă doar studenți ce au obținut deja 
o diplomă de licență, nu acceptă ca studenți tineri care au terminat liceul.

A - Remarcasem și eu că cele două facultăți au fiecare câte cinci ani de studii, sunt două specialități 
complexe, împreună se adună 10 ani de școală. Mă-ntrebasem de ce amândouă, dar uite, pentru cea 
de-a doua facultate, nu se putea proceda altfel…Totuși, de ce și a doua facultate?

VI - Am vrut, în principiu, să merg pe partea clinică; primul degree făcut la Științe biomedicale, cu un placement 
în industrie, concretizat într-o licență și un master, cu experiență de cercetare la Universitatea Sapienza din 
Roma, mi-ar fi oferit doar ocazia de a lucra într-un laborator și a mă axa pe cercetare, ceea ce-mi plăcea, dar 
totdeauna mi-am dorit să am și partea clinică la îndemână, să fiu față în față cu pacientul, nu doar în laborator, 
cu niște probe. De aceea am aplicat la următorul curs, care s-a îmbinat foarte bine cu ceea ce am învățat 
înainte - am intrat direct în partea clinică, la Aberdeen avem contact cu pacienții din semestrul II al primului an.

A - Acest an de placement în industrie, de care ai pomenit, în cadrul primei specializări, este un an în 
care lucrezi în domeniul în care studiezi. Cum a fost experiența de la Roma, ce a însemnat pentru tine?

VI - A fost o experiență foarte frumoasă; a fost o perioadă de respiro, anul precedent, când aplicam pentru 
placement, a fost destul de încărcat… laboratoare, cursuri, examene… și lucram în același timp, la un moment 
dat aveam două joburi part-time. Eram de trei ani în Scoția, vremea nu era cea mai blândă, și-am vrut să 
merg undeva unde să fie mai călduț și mai însorit, plus că voiam să văd ce m-ar aștepta după ce aș termina 
licența. Puteam alege între partea universitară și cea de companii farmaceutice, am ales partea universitară 
pentru că la momentul respectiv asta îmi planificam să fac după absolvire. Am ales Universitatea Sapienza, 
departamentul de Medicină experimentală. M-am canalizat foarte mult pe virusul Epstein-Barr, cel care provoacă 
mononucleoza, „boala sărutului” - acel virus a fost testat în mai multe feluri, în anumite boli, atât pe distrugerea 



ADN-ului cât și în cancere. Primul meu proiect a fost legătura dintre acest virus și scleroza multiplă. Eu trebuia 
să țin legătura cu profesorii din Aberdeen și să trimit câte un proiect în fiecare semestru, cu un raport despre 
ceea ce am făcut acolo și o prezentarea rezultatelor cercetării, cu aprobarea supervisor-ului de la Roma.

A - Cât de util este un astfel de an în pregătirea academică a unui student?
VI - M-a ajutat foarte mult, deoarece în anul următor am discutat acele tehnici pe care eu deja le făcusem 

în laborator: de a „hrăni” acele celule, de a le studia la microscop, de a extrage ceva din ele- de a rula anumite 
experimente... și mi-a fost mult mai ușor. Practică în facultate se face în principiu în cadrul lucrării pentru 
licență. Eu, am mers atunci pe altceva decât în anul de la Roma, am vrut să mă dezvolt și pe altă parte, pe 
partea de anatomie, știind că vreau să aplic la următoarea specializare, am mers pe nevralgia de trigemen.

„…este o dorință personală de a fi doctor și de-a putea avea această relație cu pacienții 
- de a interacționa, de a stabili un plan de tratament și de a-i ajuta. Am multă empatie și 

mă implic, îi ascult ca să le înțeleg povestea, ce este în spatele ei, emoțional.”

A - Care este visul care te susține, te-a susținut de-a lungul acestor aproape 10 ani?
VI - Nu este neapărat un vis, este o dorință personală de a fi doctor și de-a putea avea această relație cu 

pacienții, de a interacționa, de a stabili un plan de tratament și de a-i ajuta. Am multă empatie și mă implic, îi 
ascult ca să le înțeleg povestea, ce este în spatele ei, emoțional. Și este și o satisfacție pentru părinți, pentru 
că ei au fost cei care m-au susținut să plec; a fost ideea mea, am plecat printr-un program din liceu, prin cei de 
la Edmundo Educativa, care se ocupă de aplicațiile liceenilor, acesta a fost planul A.

A - Și ai vrut să ajungi în Marea Britanie? În Scoția, cu precădere, la Aberdeen? Sau așa a fost să fie, 
o întâmplare?

VI - Scoția a fost în plan, deoarece părinții mi-au spus: ar fi bine să nu pornești cu un împrumut în viață, așa 
de devreme. În Anglia este un alt sistem guvernamental de taxe, 9000 de lire/an, se adună anii de facultate 
și-apoi, în momentul când atingi un anumit plafon al salariului va trebuie să-i returnezi. În Scoția, până acum, 
taxele pentru studenții europeni și scoțieni, cu rezidență aici, au fost de 1820 de lire/an, nerambursabili. Acesta 
a fost un criteriu; eu am vrut la Universitatea din Edinburgh, dar au fost mai pretențioși, au cerut anumite 
note înainte de a susține bacalaureatul, n-au înțeles notele prezise de profesori și atunci am ales Aberdeen. 
Și în liceu, la Colegiul Național Unirea din Focșani, la laboratorul de engleză aveam o hartă cu Aberdeen-ul 
înconjurat; când am făcut aplicația pe UCAS, mi-am amintit de acea hartă, m-am uitat pe lista de cursuri și 
facultăți de la Aberdeen și mi-a plăcut cursul de Științe Biomedicale și Anatomie. Am zis: ok, vreau să merg aici! 
Au fost și primii care mi-au răspuns!

A - Ai spus că ai lucrat, chiar au fost momente când ai avut două slujbe, în timplul facultății; cum 
te-ai descurcat?

„Primul job a fost la o cafenea și nu mi-a fost rușine să spăl pe jos și să strâng 
cești de cafea folosite”

VI - Privind înapoi, aș spune că n-a fost ușor. Primul job a fost în anul II de facultate, deoarece în anul I, 
românii și bulgarii trebuiau să obțină un permis de muncă, yellow card. La acel moment era destul de greu de 
obținut (restricția se aplica șapte ani de la data aderării la UE) și a durat mai multe luni. Primul job a fost la o 
cafenea și nu mi-a fost rușine să spăl pe jos și să strâng cești de cafea folosite; apoi am promovat la partea 
de casierie și apoi întâmplarea m-a ajutat să ajung să lucrez la recepția unui hotel Radisson, în Aberdeen. Am 
lucrat și la un departament din oraș al firmei Apple - am fost chemat la doi ani după ce le trimisesem o aplicație! 
Am făcut trainingul pentru acest post în paralel cu slujba de la hotel, cu aplicațiile pentru anul de placement, 
învățam și pentru sesiune… La un moment dat, profesoara care se ocupa de programul Erasmus Plus m-a 
întrebat: tu mai dormi?

A - Când reușeai să le faci pe toate?
VI - Nu știu! Știu că aveam o agendă și erau planificate pe ore; acum, cu lockdownul și tot programul dat 

peste cap, n-am mai apucat să fac la fel și regret, pentru că eram foarte calculat. Am uitat să spun, între cursuri, 
fugeam la un profesor care-mi este foarte drag și este neurochirurg în spital, în Aberdeen, mă schimbam ca să-l 
observ pe profesor în sala de operație la neurochirurgie.



A - Multă energie ai consumat în acea perioadă; nu știu dacă poți s-o ții în ritmul ăsta pe termen 
lung, cu activități calculate la minut, dar, deocamdată, ai trecut peste perioada aceea grea, ai reușit să 
acumulezi și să realizezi ceea ce ți-ai propus! Ai fost în facultate și student ambassador, nu?

VI - La Universitate am fost Class Reprezentative inițial, reprezentam o parte dintr-un curs, aveam întâlniri 
în fiecare semestru cu profesorii și discutam ce feed back am primit de la colegi; apoi am fost reprezentant 
pe tot campusul medical. Student ambassador am fost ca reprezentant al părții numărul doi din Educativa din 
Edmundo: Reviro. Noi, cei care am aplicat și am plecat în 2012, știm că sloganul era: Pleacă, studiază, întoarce-
te și schimbă! Edmundo se ocupa de partea Pleacă, studiază; Reviro, de partea Întoarce-te și schimbă! Noi 
aveam întâlniri în București și căutam studenții care se apropiau de anul terminal, ca să fie recrutați de anumite 
companii din România, să ia legătura, să ia direcția României după ce își terminau studiile în Marea Britanie.

A - Am înțeles că ai fost unul din membrii fondatori ai primei asociații de studenți români, aici, în 
Scoția?

„Și-am zis atunci: trebuie să promovăm cumva România, partea bună a lucrurilor! 
În fiecare an, am început să facem evenimente de Ziua Națională, de 1 Martie… Am 

avut un proiect numit I love Romania because…”

VI - Corect, Aberdeen University Romanian Society; a pornit în 2013, la momentul respectiv eram o 
comunitate foarte mare de studenți români, reprezentați doar pe un grup pe Facebook. Atunci era o campanie 
destul de neplăcută despre români, 2013 spre 2014, pentru că se preconiza că valul de români și bulgari care 
vor veni, la încheierea restricțiilor, va fi similar cu cel al polonezilor. Au pornit o campanie destul de urâtă la un 
post de televiziune, au filmat în zone defavorizate din București și-au spus: uitați, genul acesta de persoane 
vor veni aici…Și oamenii cu care aveam de-a face la muncă întrebau: chiar așa de rău e la voi? Atâta mizerie? 
Erau și oameni care știau să facă diferența între românii care veneau aici să studieze, să muncească, știau 
limba foarte bine și un altul, care n-a venit cu același scop…Și-am zis atunci: trebuie să promovăm cumva 
România, partea bună a lucrurilor! Partea turistică, de distracție, marea, muntele, cultura! Și așa ne-am fondat. 
În fiecare an, am început să facem evenimente de Ziua Națională, de 1 Martie, unde prezentam obiceiurile 
noastre și celorlați studenți, cumpărau mărțișoare, le spuneam ce este cu ele. Am avut un proiect numit I love 
Romania because…( Iubesc România pentru că…) și fiecare își scria ideea, făcea o poză și noi o puneam pe 
pagina de Facebook. Am avut surpriza să descoperim că erau mulți cei care știau despre România!

A - Ai simțit în timp, că s-a schimbat ceva? Că efortul vostru a schimbat ceva din eticheta lipită 
comunității românești?

VI - Eu zic că da! Foarte mulți scoțieni au fost surprinși de câte similarități există între România și Scoția: și 
noi spunem că avem castelul lui Dracula, și scoțienii spun că au castelul lui Dracula, la Slains, de exemplu… 
dar comunitatea a evoluat într-un fel ciudat. După explozia de studenți, foarte buni vorbitori de engleză, au 
apărut comunități de români care vorbeau engleza puțin spre deloc. De exemplu, când lucram la hotel, echipa 
de curățenie era formată din români, dar nu comunicau cu restul angajaților. Mă întrebau pe mine, în română, 
ce au de făcut, unde… Le-am spus: trebuie să vă integrați, cumva! Le-am spus de anumite cursuri, care 
se desfășurau la colegiul din oraș, să facă un nivel de bază de engleză pentru a-i ajuta în integrare. Aveam 
experiența să fii „în afara cercului”, să nu înțelegi ce vorbesc oamenii în jurul tău, la primul hotel unde am lucrat 
eram singurul român printre polonezi.

„Când sunt aici, îmi este dor de România; când sunt în România, îmi este dor de 
Scoția - este un sentiment foarte ciudat!”

A - Tu în momentul acesta, te simți acasă, simți că te-ai integrat în societatea scoțiană?
VI - Și da, și nu. Când sunt aici, îmi este dor de România; când sunt în România, îmi este dor de Scoția - este 

un sentiment foarte ciudat! Am vorbit despre asta cu părintele-duhovnic de-aici, din Aberdeen, și îmi spunea că 
atunci când pleci din locul tău de baștină, de-acasă, din cuib și te duci în altă parte sau chiar într-o țară străină, 
nu te mai simți la fel nicăieri: nici când te-ntorci acasă, nici acolo unde locuiești. Dar, engleza o știam de la trei 
ani, părinții mi-au adus un profesor acasă, mi-au pus casete, povești, cărți… și am învățat-o! Accentul de aici 
a fost izbitor! În 2012, când am ajuns, l-am prins puțin… niște scoțieni pe care i-am întâlnit mai târziu, când am 



fost la Roma, cu care am vorbit mi-au zis chiar că am accent de pescar aberdonian! Acum, de un an, sunt și 
părinții aici, în Scoția, dar tot mi-e dor de aleea copilăriei, blocul în care am stat, apartamentul bunicii…Cam la 
șase-șapte luni apare sentimentul de dor de casă, dar e la fel și când sunt în România și vreau să mă întorc 
aici.

A - România are vreun loc în gândurile și planurile tale de viitor? Drumul ar putea fi cu dublu sens?

„Da, am în plan să mă întorc, să fac ceva în țară, să merg pe partea de la Reviro: 
Întoarce-te și schimbă! Nu o să-mi uit niciodată rădăcinile și niciodată nu o să mint 

că nu sunt român sau că sunt altceva!”

VI - A fost și este în continuare; prima diplomă mi-am echivalat-o în România imediat ce am terminat, 
chiar dacă nu aveam mari speranțe în domeniul cercetării, în România. Intenționez să-mi echivalez și a doua 
diplomă, când o voi primi. Ideea a rămas, numai că fiind atât de mulți factori, unul fiind actuala pandemie, altul 
fiind Brexitul, nu știu acum care sunt cerințele și criteriile de echivalare dintre UE și UK. Dar răspunsul este: da, 
am în plan să mă întorc, să fac ceva în țară, să merg pe partea de la Reviro: Întoarce-te și schimbă!

A - Probabil că nu este ușor, după atâția ani, să schimbi din nou culturile, societățile, obiceiurile, dar 
este îmbucurătoare și dătătoare de speranță idea că tinerii care au plecat să studieze în străinătate, au 
învățat, s-au specializat, s-ar întoarce în România. S-ar putea schimba multe!

VI - Da, eu i-am promis mentorului meu, profesorul de limba română din liceu, care a fost oarecum dezamăgit 
că părăsesc România, că voi încerca, cât de mult posibil, să urmez modelul pașoptiștilor și să fie altceva. I-am 
spus: nu voi pleca definitiv, nu o să-mi uit niciodată rădăcinile și niciodată nu o să mint că nu sunt român sau 
că sunt altceva! În partea de cultură, eu le-am îmbinat: Scoția are și bune și mai puțin bune, țara perfectă nu 
există! România ar putea fi, dacă ar împrumuta anumite bucățele din Scoția, din mai multe domenii.

Am încercat să aduc și eu câte ceva, din ce am învățat în România: nu am putut să renunț la tradiția de a 
oferi mărțișoare de 1 Martie, sau, dacă nu aveam, ofeream câte un fir de lalea - i-am surprins, nu se așteptau 
la așa ceva. În același timp, am împrumutat și eu de la ei, în partea culinară, ce mănâncă ei specific, dar și 
dansurile lor scoțiene - poate voi participa la nunțile colegilor mei de facultate și nu vreau să mă fac de râs… 
Recunosc că în cei 10 ani nu am îmbrăcat încă un kilt, dar este pe lista mea!

A - O viață deja ca o poveste, deși este de-abia la început, având în vedere vârsta ta; dar toate 
cele acumulate și toate experiențele o fac să fie așa! Ceea ce ai povestit tu astăzi este mai mult decât 
motivațional, este o dovadă vie că atunci când vrei, se poate! Chiar dacă pare greu, chiar dacă pare 
aglomerat…se poate! Și se poate la standarde ridicate!



PETRU BLAJ

Când schimbi IT-ul cu o brutărie și îți împlinești un vis
A vrut mai mult de la viitor și de aceea a schimbat România pe 
Scoția; și-a dorit să-și împlinească visul din copilărie, de a avea o 
afacere proprie, și a schimbat IT-ul cu o brutărie. Face covrigi și 
alte bunătăți în Glasgow, greutățile nu fac decât să-l ambiționeze 
și mai tare, iar viitorul arată din ce în ce mai bine!

A-Petru, ai absolvit Facultatea de Computer Science în România, la Galați, la Universitatea „Dunărea 
de Jos” iar asta este o specialitate care îți oferă șansa de a găsi un loc de muncă oriunde în lume. IT-
iștii sunt invidiați din punctul acesta de vedere, nu au numai șansa de a găsi un loc de muncă, ci și de 
a fi bine plătit! Tu ai lucrat după absolvirea facultății în țară, nu ai plecat direct…

PB - Da, am lucrat pentru o scurtă perioadă după ce am terminat facultatea, 18-20 luni, cam așa; cât despre 
domeniu, într-adevăr, îți oferă oportunități și ăsta a fost și gândul meu când am ales-o…

„… îmi doream mai mult pe viitor, știam că pot să fac mai mult, să mă dezvolt, să 
învăț mai multe”

A - De ce ai ales să pleci din țară? Foarte multă lume, când face pasul ăsta, îl face pentru că în 
România nu găsește locul potrivit (de muncă) în care să se desfășoare sau sunt probleme financiare, 
iar domeniul tău, ofertant peste tot în lume, ar fi putut să fie ofertant și în țară.

PB - Povestea mea nu e diferită de a altor români care au luat această decizie; nu situația financiară în 
momentul plecării a fost primul motiv, ci mai ales faptul că îmi doream mai mult pe viitor, știam că pot să fac 
mai mult, să mă dezvolt, să învăț mai multe! Și îmi doream ca atunci când voi întemeia o familie, când voi avea 
copii, să aibă mai multe oportunități de dezvoltare, un sistem educațional ceva mai bine pus la punct, un sistem 
medical ceva mai bine pus la punct - pentru mine, asta a contat foarte mult! Astea au fost principalele motive 
pentru care am luat decizia.

A - Ai plecat către mai mult și mai bine, ceea ce este absolut firesc!
PB - Nu aveam de unde să știu la momentul acela dacă va fi mai mult sau mai bine; la fel ca mulți alții, 

vorbeam cu prieteni plecați în afară, vedeam exemple din afară, citeam pe internet despre cum se desfășoară 
anumite lucruri și am crezut că o să fie mai bine și pentru noi.

A - În drumul vostru spre o altă viață, prima oprire în UK a fost în Anglia.
PB - Când am luat decizia de a pleca - am cântărit opțiunile vreo două luni - aveam de ales între Norvegia și 

Marea Britanie, implicit Anglia. În ambele locuri aveam pe cineva la care să putem sta primele săptămâni, până 
ne stabilim, până vedem ce e de făcut. Când am luat noi decizia, în 2016, în domeniul în care lucrează soția 
mea era puțin dificil, era puțin criză; pe lângă faptul că nu cunoșteam norvegiana, o limbă mai dificilă, nici piața 
muncii nu era foarte atractivă în momentul ăla. Așa că am decis să venim în Marea Britanie, implicit în Anglia, 
într-adevăr. Am vorbit înainte cu un prieten foarte bun din copilărie stabilit acolo, mi-a explicat ce și cum și am 
luat hotărârea să încercăm. Inițial am plecat doar eu, cu înțelegerea că atunci când îmi găsesc eu un job o să-și 
dea și ea demisia, să vină încoace. Din fericire, procesul ăsta a durat doar câteva luni.



A - O alegere calculată, aranjată, având un plan; nu v-ați aruncat cu capul înainte, cum se spune.
PB - Îmi place să cred că în principiu, facem mișcări calculate, de cele mai multe ori; bineînțeles că apar și 

lucruri neașteptate! Ea avea mai multă experiență în muncă, câștiga un pic mai bine și-atunci am zis: ok, rămâi 
tu acasă deocamdată, mie IT-ul îmi permite să plec, să încerc, dacă nu se poate și nu găsesc, eu mă întorc dar 
unul dintre noi rămâne într-un punct fix, stabil. Deci, încercăm câteva luni, când eu îmi gasesc ceva în domeniu, 
își dă și ea demisia și vine încoace și îi căutăm și ei un job. Lucru pe care l-am și făcut!

A– Cum s-a făcut că ați ajuns în Scoția?
PB - Eu lucram în Manchester, a venit și ea, a început să aplice la joburi, nu a durat mult și a primit o ofertă 

din Glasgow - în domeniul ei nu găsești oriunde slujbă, trebuie să fie în vecinătatea unui șantier naval. Deci 
știam că va trebui să ne mutăm, nu construiește nimeni vapoare la Manchester… și așa am ajuns în Glasgow.

„…eu de mic copil mi-am dorit să am un business al meu pe care să-l dezvolt. A 
fost o pasiune, mereu m-a interesat și am studiat treaba asta cu antreprenoriatul”

A - Ai găsit și tu o slujbă de analist, în domeniul tău, ai lucrat o vreme, după care a venit mutarea 
surprinzătoare - când ai pus IT-ul în cui și ai deschis o afacere proprie, o brutărie, Brave Bakers! 
Este cu adevărat neobișnuit, tocmai datorită acestei reputații, acestei aure de succes pe care o are 
specializarea de IT-ist!

PB - Bine, aici ține din nou de planificarea fiecăruia; eu de mic copil mi-am dorit să am un business al meu 
pe care să-l dezvolt. A fost o pasiune, mereu m-a interesat și am studiat treaba asta cu antreprenoriatul, îmi 
doream de când eram acasă, cu părinții, îi tot băteam la cap: haideți, măcar un magazin micuț, haideți să 
deschidem, să facem ceva, să fim noi pe cont propriu! Asta mi-am dorit întotdeauna și IT-ul pentru mine a fost o 
etapă pe care mi-am asumat-o. Nu pot să spun că era ceva ce îmi doream neapărat să fac, dar mi-am asumat 
că e o etapă care îmi va permite mai târziu să fac pasul către ceea ce-mi doream cu adevărat. E dificil, dar când 
îți descoperi pasiunile, trebuie să muncești și să ai răbdare ani de zile, să ai o țintă!

A - Câtă lume are curajul să facă o schimbare de genul ăsta? La o competiție covrigi, prăjituri și alte 
bunătăți versus programe, rețele și analiză de date, n-ar paria multă lume pe covrigi și bunătăți!

„Cât e Glasgow-ul de mare, cu toată zona metropolitană, nu am 
găsit un loc unde să se facă sau să se vândă covrigi! Să găsești o 
nișă într-o comunitate de aproape două milioane de oameni e ceva! Am 

zis că este o oportunitate, să încercăm.”

PB - Da, e cu totul altă lume! Întâmplarea, pur și simplu, a făcut să fie o cafenea-brutărie în Glasgow; tocmai 
ce ne mutasem de vreo două-trei luni în Scoția, nu cunoșteam pe nimeni…La un moment dat, ni se făcuse 
poftă de covrigi; fiind într-un weekend, având timp, am zis să căutăm un loc unde găsim covrigi. Cât e Glasgow-
ul de mare, cu toată zona metropolitană, nu am găsit un loc unde să se facă sau să se vândă covrigi! Găsisem 
ceva, dar erau dulci, cu totul diferiți față de ceea ce facem noi. Și-am zis: uite o nișă! Uite ceva nou! Să găsești o 
nișă într-o comunitate de aproape două milioane de oameni e ceva! Am zis că este o oportunitate, să încercăm. 
Discutând, am ajuns la concluzia că putem să încercăm și de-acolo a început toată distracția: cu plan, ce să 
facem, cu planificare și lucrăm la asta în continuare. Sunt vreo trei ani de-atunci.

A - Înțeleg perfect ideea care a stat la baza acestei afaceri, pentru că de câte ori ajung acasă, în 
România, cumpăr niște covrigi, de care mi-e foarte dor. Avem noi ceva, în ADN-ul nostru, legat de 
covrigi!

PB - Cultural vorbind, pentru noi, covrigul are un loc special și trebuie să recunoaștem asta. Noi am plecat 
de la ideea asta, covrigul este și acum unul din cele mai bine vândute produse, dar avem multe altele pe lângă 
și urmează multe altele, pentru că schimbăm tot timpul și învățăm, evoluăm. Încă avem primul covrig pe care 
l-am făcut și a ieșit din cuptorul pe bandă- a fost primul produs făcut efectiv în spațiul brutăriei - l-am păstrat, 
e pus la vitrină.



A - O să fie valoros într-o bună zi, trebuie păstrat!
PB - Da, sperăm!

„Pe mine mă ambiționează când dau de greu; trebuie să vrei și să fii dispus, să-ți asumi.”

A - Cât de greu a fost să dezvoltați o afacere, aici, în Scoția? Este o altă cultură, probabil alte reguli.
PB - Nu știu, pe mine mă ambiționează când dau de greu; trebuie să vrei și să fii dispus, să-ți asumi. De la 

bun început mi-am asumat că s-ar putea să nu meargă, pentru că ești într-o țară nouă, cultură nouă, concept 
nou. Am zis că, dacă nu se poate, pot să mă întorc oricând în câmpul muncii și să încerc mai târziu, cu altceva. 
Asta a făcut lucrurile mult mai ușoare. A avut mare impact și nu am luat în calcul asta, partea culturală; nouă 
ne place mirosul de pâine proaspătă dimineața, noi trăim lucrurile astea. Aici, e cu totul și cu totul diferit. Când 
am amenajat spațiul, tot ceea ce am cumpărat: cuptoare, mese, mobilier pentru bucătărie le-am pus pe roți 
și le-am învârtit, încercând să ne folosim cât mai eficient de un spațiu mic și având un geam foarte mare, să 
ne poți vedea prin el efectiv, cum lucrăm! Asta era parte din conceptul inițial - treceai pe stradă, te uitai pe 
geam și efectiv vedeai cum facem produsele! Unul din cuptoare, cel cu bandă, era cu ieșirea spre geam, deci, 
efectiv vedeai cum îți iese produsul și puteai să intri, să-l comanzi. Nouă, românilor, ne plac lucrurile astea; aici, 
cultural, lumea nu e obișnuită. Venind și cu produse noi în piață, a trebuit să pun la punct niște strategii prin 
care, cel puțin în primele câteva luni, să ne educăm clienții; să ținem prețurile cât mai jos, ca să atragem lumea 
să încerce, să facem tot felul de promoții ca să-i atragem. Acum merge din ce în ce mai bine!

A - Comunitatea românească cred că a reacționat pozitiv; dar scoțienii?
PB - Sunt români care ne vizitează destul de des și vreau să le mulțumesc cu ocazia asta; aduc un aport 

important. Însă, nu știu dacă 10% din clienții pe care-i avem fac parte din comunitatea românească. Noi am 
plecat de la început cu ideea că da, ne adresăm implicit și românilor, dar vrem să creștem într-o altă țară - am 
încercat să ne adaptăm și să ne adresăm mai ales localnicilor. Pentru că vrem să creștem, să ne francizăm 
- suntem mulți români, e adevărat, dar nu-l văd ca pe un model de business care s-ar putea adresa doar 
românilor. Asta înseamnă că ne bazăm foarte mult pe localnici, ascultăm feed back-ul lor și ne adaptăm. Ne 
ținem esența noastră, ceea ce știm și vrem să facem, dar în același timp ne și adaptăm la cerințe.

A - Înseamnă că i-ați și învățat pe localnici ce înseamnă mirosul de covrigi proaspeți, anumite 
prăjiturele, brioșe…

PB - Acum e mai simplu, la-nceput a fost un pic dificil, pentru că era ceva nou. Acum merge foarte mult pe 
recomandări, începe să crească de la sine, ceea ce mă bucură enorm. Trebuie răbdare și planificare, în loc 
să te plângi că nu merge treaba încearcă să-ți spui: ok, cum pot să fac să meargă? Și adaptează-te! Știam că 
trebuie să-i atragem pe localnici, să încerce; după ce încearcă, avem o rată de revenire a clienților străini în 
magazin de peste 80%. Ceea ce înseamnă că ce aducem noi cultural, bunătăți de pe meleagurile mioritice, 
prind foarte bine! Și le place, pentru că e ceva diferit! Aici, marea diferență față de ceea ce noi încă facem 
acasă, este următoarea: sunt multe business-uri mari, care preferă să facă o fabrică undeva și de-acolo să 
trimită marfă congelată la magazine, unde doar o încălzesc și o vând mai departe. Ca model de business, este 
ideal; fac o treabă excelentă, dar calitativ nu este ca atunci când le faci proaspăt, în ziua respectivă. Și atunci 
când mănânci o viață-ntreagă ceva care vine congelat și încălzit și-apoi încerci ceva proaspăt, făcut ca acasă, 
atunci vezi diferența instant. Noi, ca business, trebuie să găsim tot timpul metode prin care să ne adaptăm și 
să-i facem pe oameni să încerce.

„Aici, business-urile mici primesc ajutor ca să meargă mai departe și să treacă 
prin nebunia asta”

A - Mă gândeam de câte ori ai rostit, pe parcursul acestei discuții, cuvântul planificare; ca și cum 
ai fi un pic neamț! Chiar cred că lucrurile nu pot să meargă bine decât planificându-le: fiind ordonat, 
încercând să prevezi, să ai o strategie. Pandemia din păcate, nu aveam cum s-o prevedem; v-a afectat 
foarte tare? Restricțiile, închiderea spațiilor publice…

PB - Da, ne-a afectat clar; și acum magazinul este închis. Suntem în al treilea lockdown și înțeleg de ce 
trebuie să facem sacrificiile astea. Uite, apropo de ce am luat decizia să plec din țară: mai discutam cu oameni 
care au business-uri în România și făceam comparație cu ceea ce se întâmplă aici. Aici, business-urile mici 



primesc ajutor ca să meargă mai departe și să treacă prin nebunia asta. Guvernul și legislația de aici ne spun: 
stați închiși! Dar vă plătim noi parte din salarii, chiria... Și asta a contat foarte-foarte mult!

Am avut și noroc, pentru că dacă reușeam să ne dezvoltăm mai repede, ne-ar fi fost mai dificil acum; 
linia aceea de ajutor poate nu ar fi fost suficientă să ne ajute să mergem mai departe. De aceea, câteodată, 
răbdarea este ce trebuie! Noi ne doream anul trecut un al doilea spațiu, ceea ce ne-ar fi împovărat destul de 
mult, așa că, ne-am luat un car-mobil: ceea ce ne puteam permite! Am zis să mai avem răbdare și să creștem 
treptat și cum trebuie! A fost o decizie foarte bună, ne-a ajutat acum, nu avem cheltuieli foarte mari și reușim 
să ținem echipa împreună, ceea ce pentru mine contează foarte mult.

„O brutărie de români, făcând covrigi în Glasgow, având covrigi dulci danezi pe 
care-i vinde o franțuzoaică din Paris! E ceva!”

A - Echipa este formată din români sau din scoțieni?
PB - Acum suntem trei, toți români; am primit câteva CV-uri și de la scoțieni, dar fix în momentele când nu 

aveam nevoie de ajutor. Dar interesați au fost studenții, în general, localnici sau din afară - a colaborat cu noi 
o fată din Slovacia, una din Franța, din Paris, o fată din Olanda… care veneau aici, să studieze pentru șase 
luni, sau cu un program de tip Erasmus, din care din păcate, Marea Britanie nu mai face parte acum, și aveau 
nevoie de joburi, să se întrețină, pentru acele luni.

A - Cred că această colaborare internațională a fost interesantă în ambele sensuri.
PB - De la fiecare ai ceva de învățat, asta-i părerea mea; am luat contact cu oameni din diferite țări, asta 

a ajutat și ajută în continuare. O brutărie de români, făcând covrigi în Glasgow, având covrigi dulci danezi pe 
care-i vinde o franțuzoaică din Paris! E ceva!

A - Petru, cum vezi tu afacerea ta în următorii cinci ani?
PB - Să spun ce-mi doresc sau cum cred că va fi, realist? E clar că afacerea va crește în următorii cinci ani, 

suntem dispuși să continuăm. E clar că este un model de business care funcționează, drept dovadă - e drept, 
cu oarece ajutor - reușim să trecem prin nebunia asta de pandemie, iar planul este să creștem. Vreau două-
trei spații noi și mă gândesc foarte serios la francizare, după ce va trece pandemia. Cinci ani, pentru mine cel 
puțin, e un termen scurt-mediu. Cam asta îmi doresc. Mulți clienți de ai noștri merg la evenimente organizate, 
la târguri - acolo merge foarte bine carul nostru mobil, am testat lucrurile astea. Vreau să ajungem la o echipă 
de măcar 10-12 oameni. Depinde foarte mult de ce se mai întâmplă, trecem acum prin Brexit, prin pandemie, 
trebuie să fim și realiști, să ne adaptăm la vremuri.

A - Noile spații la care te gândești vor fi tot în Glasgow? Mie, în Edinburgh, îmi lipsește tare mult un 
magazin românesc, produsele românești pe care le găsesc, eventual, la magazinele polonezilor

PB - Depinde foarte mult de dimensiunea comunității, de cei care sunt în comunitatea respectivă, dacă vor 
sau nu să-și deschidă un business. În ceea ce ne privește, Edinburgh, pentru ceea ce facem noi și recunosc 
asta, ar fi o piață mai potrivită. Glasgow e mai industrial, sunt, într-adevăr, turiști și aici, sunt foarte multe birouri 
și aici, dar Edinburgh e mai cochet în privința asta. Îmi doresc foarte mult să ajungem și acolo, dar cred că 
următoarele două spații vor fi în Glasgow, pentru că e mult mai ușor de manageriat, în prima fază. Mai târziu, 
când vom avea niște baze solide, îmi doresc să ajung și în Edinburgh și nu numai!

A - Să ajungeți în toate colțurile Scoției, exact unde visați! Vă doresc succes, să nu vă părăsească 
niciodată pasiunea și spiritul de planificare, această combinație de nota 10!



BOGDAN DOMȘA

Să zâmbești, să te reinventezi, să te automotivezi - dacă vrei să 
fii fericit!
A jucat fotbal, a cântat, a fost barista; a trecut printr-o mulțime de 
locuri, de meserii, de întâmplări, care în final l-au adus în Scoția, 
tărâmul visat de când avea 10 ani. Privește mereu înainte și pune 
suflet în tot ceea ce face. Secretul vieții trăite cu zâmbetul pe 
buze: să știi să te resetezi, să te automotivezi!

 

A-Bogdan este un fel de omul-orchestră; a fost, în școală, performer la limba engleză, olimpic la 
istorie și geografie, a jucat fotbal, a și cântat, la un moment dat. A locuit și în Brașov, și în Alba-Iulia, și 
în Sfântu Gheorghe, după care a schimbat și țările; a lucrat în mai multe domenii, practicând mai multe 
meserii - destinul l-a purtat prin diverse locuri, întâmplări și experiențe, în final, aducându-l în Scoția.

Bogdan, ai lucrat în construcții, în producție, în marketing - ai montat traverse de tren, ai debitat 
tablă, ai lucrat într-o firmă de lactate, ai fost agent de marketing. Ani de zile, dacă pe copiii din România 
îi întrebai ce vor să se facă, când vor fi mari, ar fi răspuns: vedete, adică fotbaliști sau cântăreți. Tu, care 
ai făcut și una și alta, de ce nu te-ai făcut vedetă?

„…am căutat pe măsură ce am avansat în viață, să pun suflet în ceea ce fac, să 
încerc să-mi placă, cât de puțin măcar, ceea ce fac și întotdeauna m-am gândit: 

dacă n-a fost să fie asta, nu-i nimic, mai încercăm!”

BD - Visul meu, gândul meu de la vârsta respectivă, a fost să mă fac aviator; n-am ajuns nici măcar pe-
aproape. Nu pot să spun decât că întâmpările au fost de așa natură, n-am avut mai multă susținere, și probabil, 
n-am oferit mai multă dedicare în acel moment oportunităților pe care le-am avut. Cariera fotbalistică a fost una 
mai ștearsă - eu voiam, alții nu. Și părinții au jucat un rol… dar am căutat, pe măsură ce am avansat în viață, 
să pun suflet în ceea ce fac, să încerc să-mi placă, cât de puțin măcar ceea ce fac și întotdeauna m-am gândit: 
dacă n-a fost să fie asta, nu-i nimic, mai încercăm!

A - Noi ne-am cunoscut la alegerile prezidențiale din 2019, am făcut parte din aceeași secție de 
votare, la Edinburgh, și pot să certific despre omul Bogdan Domșa că este un om determinat, harnic, 
gata să ajute, om de echipă, cu simțul umorului. Te definește atitudinea: nu merge aici, facem un pas 
mai departe și încercăm altceva!

BD - Trebuie să te resetezi, să te automotivezi; nu este foarte ușor, dar nu este nici imposibil! Depinde foarte 
mult de anturaj, conjunctură și situație.

A - Ce te-a făcut să lași toate experiențele în urmă și să părăsești România?
BD - M-am gândit ce pot înfăptui și răspunsul a fost: zero. Și-atunci, am încercat să merg cu valul, ce-o fi o 

fi! Dar am avut un țel, în care credeam: mi-am dorit foarte mult să ajung în Scoția, de când aveam 10 ani.

A - De ce?
BD - Ții minte, în 1990, când a apărut la noi televiziunea prin cablu, unul din canale era pe timpul zilei cu 

desene animate, Cartoon Network și noaptea era TNT, program de filme. Acolo am auzit eu pentru prima oară 
accentul scoțian și cu urechea mea muzicală am zis: ăsta e! Chiar și în Cipru, unde am stat câțiva ani, mi s-a 
atras atenția asupra unor cuvinte care erau pronunțate ca în Scoția. Deseori mi s-a spus: de ce nu mergi acasă, 



în Scoția? În 2007, pe 8 septembrie am ajuns în Cipru. N-am abandonat niciodată visul de a ajunge în Scoția, 
dar la vremea respectivă, nu puteam - legăturile companiei cu care vorbisem erau mai mult în Cipru, acolo 
puteau oferi locuri de muncă. În loc de operator instalații industriale automatizate, într-o tipografie, ce eram, 
m-am trezit la un depozit de fructe și legume! A fost un an mai greu, cu ore foarte multe de muncă, dar m-am 
adaptat foarte repede și am fost foarte îndrăgit, atât eu cât și soția mea. După un an de zile m-am gândit: ok, 
de cântat nu mai cânt, că mă doare, îmi trezește amintiri - a fost lucrul de care m-am desprins cel mai greu, 
deoarece iubeam muzica populară, folclorul, în special cel ardelenesc. Cel mai mult mi-au lipsit sărbătorile de 
iarnă, pe care nu le-am mai avut de atunci. Nu am fost niciodată acasă, din 2007, de Crăciun. Aveam festival 
de colinde, momentul meu favorit era să cânt la biserică, rezonanța de acolo era deosebită. Am zis: asta n-am 
reușit s-o fac, doare, o punem deoparte; am continuat puțin cu fotbalul în Cipru, la nivel de amator, nu de 
profesionist, am avut un accident la genunchi, gata și cu asta. Rămăsese atunci dragostea pentru cafele… și 
asta am făcut pentru aproape 12 ani.

„Dacă aș câștiga la loterie, aș deschide o casă de cafea, unde nu 
aș avea nevoie de profit și aș zice: haideți să vă învăț cum să faceți 

cafea! Asta mi-ar plăcea!”

A - În Cipru?
BD - În Cipru și în Scoția, 4 ani am fost barista în Scoția. După care, m-am reprofilat!

A - Și sosirea în UK a fost interesantă, nu știu câți oameni aterizează și, în câteva zile, au o slujbă!
BD - Făcusem niște demersuri înainte, trimisesem CV-ul, aveam experiență, asta a facilitat foarte mult 

lucrurile. Am stat primele două săptămâni la un prieten în Londra, dar cum ultimul meu ucenic fusese în 
Edinburgh, mi-a propus, știind că și eu îmi doresc asta, să ne stabilim aici. Am ajuns într-o miercuri și vineri am 
fost angajat!

A - De ce s-a terminat cariera de barista și a urmat, din nou, altceva?
BD - Mai există un vis, când ești tânăr; țin minte că spuneam că eu n-o să fiu sluga nimănui, am să excelez, 

voi avea afacerea mea! După ce conduci câteva afaceri și vezi familii distruse, investiții pierdute și sănătate 
pierdută, mai stai să te gândești. Aș fi avut mai multe oportunități să deschid propria-mi cafenea, clienții chiar 
credeau că acolo unde lucram e afacerea mea și m-au întrebat: de ce ți-ai vândut afacerea, ca să fii controlor 
pe tramvaie? Nu a fost afacerea mea, dar mi-am lăsat amprenta în fiecare loc în care am lucrat; respectul, 
aprecierea și dragostea oamenilor mi-a fost singura satisfacție profesională, cu asta am rămas. Aici e o cultură 
bazată pe ceai, dar la începuturi a fost pe cafea, și în ultimii ani oamenii se întorc la vechile obiceiuri. Și chiar 
dacă a fost o explozie de consumatori de cafea, de cunoscători în domeniu, totuși, n-am văzut viitorul în acest 
domeniu. La această pasiune nu am renunțat, nu am lăsat-o în urmă, pentru că am fost foarte bun și încă mai 
am îndemânare- aș vrea să fac chestia asta non-profit, dacă aș putea. Să transmit, să predau mai departe 
abilitățile, îndemânarea și toate cunoștințele mele; dar nu aș vrea să fac asta ca o afacere. Dacă aș câștiga la 
loterie, aș deschide o casă de cafea, unde nu aș avea nevoie de profit și aș zice: haideți să vă învăț cum să 
faceți cafea! Asta mi-ar plăcea!

A - Ai spus că te-au motivat foarte mult aprecierea și prietenia clienților; asta nu-ți lipsește acum, la 
această slujbă de controlor pe tramvai?

BD - Nu, pentru că paradoxal, aproape un sfert, dacă nu jumătate dintre pasageri, sunt foști clienți de ai 
mei! Țin legătura strâns atât cu cei care m-au apreciat și când merg să-mi cumpăr cafeaua măcinată, proaspăt 
prăjită, lunar… nu scap fără o poveste. Aprecierea am simțit-o în special de când am venit aici, în Scoția: 
datorită nivelului de civilizație, a mentalității. Și în Cipru am fost apreciat, dar nu am avut parte de aceeași 
satisfacție și același respect, ca aici. Am avut o echipă minunată, țin legătura cu foștii șefi și suntem într-o 
relație de prietenie.

„…cred că am zâmbit și am râs mai mult în ultimii șase ani, de când 
sunt aici, decât am făcut-o în toată viața mea!”



A - Bogdan, ce are Scoția atât de special de s-a lipit așa de sufletul tău, ai rezonat cu ea?
BD - Are cam tot ce trebuie; o natură, un peisaj de invidiat, arhitectură de multe ori similară cu a noastră- 

de asta m-am și îndrăgostit de Edinburgh, și aici sunt castele ca și acasă, sunt fortărețe, muzee. Și oamenii. 
Oamenii care îți zâmbesc, sunt primitori, încă. N-am să uit niciodată, eram cu prietenul cu care am venit aici, 
mergeam la Job Center pentru National Insurance Number, era dimineața devreme. Era soare, era a treia zi 
aici și eu zâmbeam, râdeam. Prietenul s-a uitat la mine și m-a întrebat: ești în regulă? Da, de ce? am zis eu. 
Noi suntem români, noi nu zâmbim! Eeei, nu-i așa; cred că am zâmbit și am râs mai mult în ultimii șase ani, de 
când sunt aici, decât am făcut-o în toată viața mea!

A - Asta spune multe despre cum te simți aici; dar, de lipsit, îți lipsește ceva din ce ai lăsat în urmă 
în România și în Cipru?

BD - Din Cipru nu-mi lipsește decât mâncarea, plimbările cu motocicleta și câțiva oameni cumsecade, puțini, 
pe care i-am întâlnit acolo. De-acasă… cui nu-i lipsește câte ceva? Dar ceea ce este mai important în viața 
mea, soția și fetița mea, sunt aici cu mine așa că mă mulțumesc și apreciez tot ceea ce am aproape, aici, acum 
și încerc să mă gândesc cu nostalgie la ceea ce-am lăsat în urmă. Încerc să mă bucur de moment!

A - Bogdan, tu ești singura persoană pe care eu o cunosc care a participat la un trial clinic, un studiu 
asupra covidului. Cum a fost această experiență?

BD - Am fost selectați aleatoriu; la început, se face această testare o data pe săptămână, după care, vreme 
de șase luni-un an, o dată pe lună. Este făcută de Universitatea Oxford și datele merg la Biroul Național de 
Statistici. Am participat voluntar, dat fiind faptul că am avut acest virus anul trecut în aprilie, cu simptome ușoare 
- soția mea a fost puțin mai rău… eu am avut doar amețeli și mi-am pierdut gustul și mirosul, patru-cinci zile, nu 
mai mult. Am zis că, dacă sistemul meu imunitar e bun încă și pot fi luate niște date, particip la această testare!

A - A fost o procedură de observare a voastră, ca să se studieze efectele, comportamentul pe termen 
lung?

BD - Probabil da.

A - … pentru că vedem că informații noi apar din mers; de multe ori, ceea ce se transmite acum, 
contrazice informațiile oferite anul trecut, la începutul pandemiei; înseamnă că aceste studii care se fac 
descoperă, pas cu pas, diverse lucruri care se adaugă la ceea ce știm despre virusul acesta și despre 
manifestările lui.

BD - Procesul este cam așa: răspunzi la un set lung de întrebări. Iar faptul că eu lucrez în transportul public 
și menținerea distanței sociale nu-i un lucru chiar ușor de făcut, mai ales cât timp a fost mai aglomerat, probabil 
că și răspunsurile mele, fiind în contact cu atâtea persoane, i-au ajutat. Până acum, toate testele care mi-au 
venit au fost negative, chiar dacă am fost într-un mediu aglomerat. Măsurile de siguranță se mențin cât se 
poate de bine, atât în depou cât și în trafic, dar după cum știm, câteodată nu e de ajuns. Studiul continuă încă!

„Mă bucur aici de o apreciere și un respect pe care nu le-am mai avut până 
acum. Oricât de mult am fost respectat în viață, niciodată n-a fost atât de mult, și 

menținut constant - că, degeaba mă respecți astăzi și mâine mă înjuri!”

A - Te-ai gândit vreodată că ai putea să te întorci în România? Mai exact, în ce condiții te-ai întoarce?
BD - E greu de spus; am ținut acest firicel în memorie, o candelă aprinsă, să spun așa… care începe să se 

cam stingă! Luminița de la capătul tunelului se cam stinge, se face mică. Da, mi-am dorit, și o parte din mine 
încă își mai dorește, dar nu la nivelul de acum patru-cinci ani, șase ani.

A - Între timp, adaptarea lucrează continuu…
BD - Am fost un om care a trebuit să se adapteze, că a vrut sau nu; mă uit la fetița mea care este născută 

aici și... nu știu! Încă mă gândesc! Dacă ar fi să mă întorc, unde m-aș întoarce, la ce să mă întorc? Am simțit de 
foarte multe ori, când am reușit să mergem acasă, în concedii, că eu sunt străinul. Am simțit asta. Un sentiment 
care te face să bați în retragere; în plus, mă bucur aici de o apreciere și un respect pe care nu le-am mai avut 
până acum. Oricât de mult am fost respectat în viață, niciodată n-a fost atât de mult și menținut constant, că, 
degeaba mă respecți astăzi și mâine mă înjuri!



A - Această idee am regăsit-o la mai multă lume, din diverse domenii, cu care am povestit în cadrul 
acestui proiect: această apreciere, respect, această idee de a primi fiecare ceea ce merită, în funcție de 
ceea ce face.

BD - Absolut! Noi românii ne lamentăm repede, ne complacem în situații care n-ar trebui să existe. Alte nații 
nu se uită cu ochi buni la noi și nici nu ne consideră, oricât am fi de capabil, ca fiind unii dintre ei. Dar, la un 
moment dat, politicoși sau nu - aici, spre deosebire de alte țări, am întâlnit și politețe - nu-și permit să se uite 
la tine și să te considere mai puțin decât ceea ce ești. Mai ales dacă dovedești ceea ce poți face cu adevărat. 
M-am bucurat de respectul ăsta atât în meseria pe care am avut-o, barista, cât și în cea pe care o am acum, 
de controlor pe tramvaie; un suport din partea companiei pe care nu l-am întâlnit nicăieri.

A - Perfect explicabil de ce să te gândești de două ori, de 10 ori înainte de a schimba un astfel de 
spațiu cu un altul, chiar dacă acest „altul” înseamnă România. Chiar dacă!

„Nu am fost dezamăgit de aproape nimic din ceea ce-am găsit aici; iubesc această 
țară! Iubesc și oamenii și-mi place să cred că m-am amestecat, m-am contopit 

cu ei, în diferite situații și ipostaze. Sunt foarte multe similarități între popoarele 
noastre…”

Cum ai descrie relația ta cu Scoția, pământul acesta la care visezi de la 10 ani?
BD - It was the right thing to do! Este exact ceea ce trebuie, la momentul de față!
Nu pot să descriu sentimentul! Nu am fost dezamăgit de aproape nimic din ceea ce-am găsit aici; iubesc 

această țară! Iubesc și oamenii și-mi place să cred că m-am amestecat, m-am contopit cu ei, în diferite situații 
și ipostaze. Sunt foarte multe similarități între popoarele noastre; odată ce le găsești, îți va fi mult mai ușor să 
îmbrățișezi atât cultura cât și starea de spirit a scoțienilor.

A - Dă-mi câteva exemple de similarități!
BD - Haggis( mâncare tradițională scoțiană)! Ce este haggis? Un caltaboș!

A - Mie mi s-a părut că seamănă cu sângeretele nostru…
BD– Ăla e black pudding; sunt foarte multe similarități între zicale și proverbe. În plus, scoțienii încearcă să 

se bucure și încă au simțul umorului, ca și românul... pentru că aia ne-a mai rămas! Ar zice unii…

A - Știu și ei să facă haz de necaz? Că noi știm asta!
BD - Exact! Dar, spre deosebire de noi, știu să pună piciorul în prag atunci când trebuie! Să spună „nu”! Noi, 

nu prea… unde ar trebui să fim mai vânjoși și mai aprigi suntem „lasă că merge și-așa…”

A - Te rog să ne spui ceva, înainte de final, în engleza scoțiană, aia pe care 99% din oameni n-o 
înțeleg; se uită la un scoțian și se întreabă de ce latră la ei…

BD - În engleza „normală”, o poveste despre Scufița Roșie ar suna așa: I’ll try to tell you a little story about a 
little girl. Cu accentual scoțian, ar fi: …(și aici trebuie să-l ascultați pe Bogdan, în înregistrarea de pe youtube!! 
Oricum, în loc de little girl, este wee lassie, lassie ar fi cuvântul pentru fete tinere, adolescente, wee înseamnă 
mic.)

Dacă dialectul este puternic, e mai complicat, depinde de educația omului - și aici există oameni mai neșcoliți. 
Iar dacă jargonul este foarte puternic, poți să ai dificultăți. Când tratez cu oameni mai puțin educați și jargonul 
este foarte greu, după o discuție de 10 minute sunt obosit, pentru că trebuie să mă focusez foarte bine ca să-i 
înțeleg. Dar, accentual scoțian este foarte frumos. Până și englezii spun: voi vorbiți ca pirații! Dar este jovial, 
eu când îi aud, zâmbesc!

A - Un om îndrăgostit de Scoția, un sentiment care răzbate din tot ceea ce spune - e clar că te simți 
bine aici, trăind ceea ce trăiești și făcând ceea ce faci. Adică, Bogdan, ești un om fericit!

BD - Îmi place să cred asta, da! Eu am ture care încep foarte devreme, uneori mă trezesc la 2,30 dimineața 
ca să încep munca undeva, la 4,30. Dar la 4.30 când am intrat în depou, eu râd, cânt, nu mă interesează! Și 
toată lumea se uită la mine: ești un ciudat! De ce? Pentru că ești aici… și tu ești fericit! Și le spun: pot să-ți dau 



și ție rețeta! Primul lucru pe care-l faci, te uiți în oglindă și râzi la idiotul pe care-l vezi acolo… după care, în 
drum spre muncă, nu asculți jazz sau chill out. Îți pui puțin rock! Să-ți urce adrenalina, până ajungi la muncă, 
ești hiper! Râd foarte mult! Mai mult în ultimii șase ani decât în tot restul vieții mele!

A - Îți doresc așa să rămâi: cu zâmbetul pe buze, să râzi în fiecare zi, să te bucuri de tot ceea ce se-
ntâmplă, pentru că ești aici, unde ți-ai dorit să fii! Dacă-ți trăiești visul, și Scoția e un vis împlinit, să te 
bucuri de el!



ANDREI DOSOFTEI

Să dai 100% din tine acolo unde ești
Trebuie să fii dispus să înveți, să te reinventezi și din orice trăiești, 
să alegi binele. Rețeta de viață a părintelui Andrei Dosoftei mai 
spune că trebuie să dea acolo unde este, 100% din el, în ceea 
ce face; numai prin ajutorul dăruit oamenilor poți ajunge la 
Dumnezeu!

A - V-am cunoscut la sfârșitul anului 2019, la o seară românească la Aberdeen. Am ținut minte ceea 
ce ați spus atunci: dacă în urmă cu cinci ani cineva mi-ar fi spus unde voi fi și ce voi face, aș fi spus că 
este imposibil! De ce?

„Lucrul cu oamenii m-a atras întotdeauna, mereu am avut o înclinație pentru a-i 
asculta pe oameni și a încerca să-i ajut când au probleme”

AD - Pentru că un om care termină școala în România, face facultatea în România, se familiarizează cu un 
anumit mediu în România are puține șanse sau nu se gândește că va pleca din țară; iar eu personal am fost 
unul din oamenii care au militat foarte mult pentru rămasul în țară. Și totuși, uite-mă!

A - Viața poate să fie ironică, ați militat pentru rămas și ați ajuns să faceți pasul ăsta.
AD - Cu siguranță, are rânduiala ei!

A - Ați făcut Facultatea de Teologie Ortodoxă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după 
care ați și lucrat în acest domeniu: voluntariat la biserică, ați lucrat în administrarea/secretariatul 
Asociației Tineretului Ortodox Român, ați făcut și consiliere pentru adolescenți, pentru liceeni, tot 
voluntar... ați avut o mulțime de activități. Ce v-a făcut să lăsați totul la o parte și să alegeți o altă cale?

AD - Circumstanțele, aș spune. Tot ceea ce am făcut în țară am făcut pentru că mi-a plăcut. Lucrul cu 
oamenii m-a atras întotdeauna, mereu am avut o înclinație pentru a-i asculta pe oameni și a încerca să-i ajut 
când au probleme; toate au fost voluntare și le-am putut face până la un anumit punct. Dar apoi a venit vremea 
când, fiind căsătorit, aveam responsabilitatea față de familie și trebuia să gestionez lucrurile. Și-atunci, am luat 
această decizie de familie să venim în Marea Britanie.

A - …unde ați făcut, de asemenea, o mulțime de lucruri. Cum ați ajuns, ați făcut un curs de îngrijirea 
copiilor, ați și lucrat în domeniul asistenței sociale. Dar ați lucrat și în construcții, în livrări, ați făcut o 
mulțime!

AD - În viață, atâta timp cât lucrurile nu depășesc o anumită normă, bineînțeles, orice muncă este bună și-l 
înnobilează pe om. Iar omul uneori trebuie să se adapteze sau să înțeleagă că un nou context înseamnă și noi 
provocări și noi bucurii și noi realizări. De obicei, când ai schimbat contextul cu care erai obișnuit, trebuie să te 
adaptezi noului context.



„În orice loc de muncă poți învăța ceva, orice experiență te formează frumos, orice 
experiență ai avea, depinde de tine dacă alegi să vezi binele din ea sau să înțelegi 

un oarecare folos din ea…”

A - Este un fel de reinventare, cu fiecare nou pas pe care îl faci în viață.
AD - Pe mine personal m-a marcat un cuvânt al Sfântului Vasile Cel Mare, pe care l-am auzit în seminar, 

undeva în clasa a 10-a, cred că în Cuvânt pentru tineri: spunea că tânărul trebuie să aleagă din literatura 
profană ceea ce este bun, așa cum albina alege din floare doar nectarul, nu ia și altceva. Eu am mers un pic 
mai departe și am transformat-o într-un mod de-a privi toate lucrurile vieții - în sensul că în orice loc de muncă 
poți învăța ceva, orice experiență te formează frumos, orice experiență ai avea, depinde de tine dacă alegi 
să vezi binele din ea sau să înțelegi un oarecare folos din ea sau alegi să trăiești în trecut și să vezi doar răul 
dintr-o anumită experiență. Pentru mine, atât construcțiile, cât și îngrijirea bolnavilor, cât și experiența cu copiii, 
voluntariatul, m-au transformat într-un om mai bun.

A - Nu este numai frumos, este și foarte adevărat! Dacă am gândi în felul acesta toți, ne-ar fi de mare 
folos nouă înșine: să luăm întotdeauna ce-i mai bun din ce ni se întâmplă, din fiecare lucru. Să ni le 
asumăm. De la Londra, acolo unde a fost prima oprire în Marea Britanie, cum ați luat drumul Aberdeen-
ului, în nord-estul Scoției? E ceva cale…

AD - Este! A fost o rânduială a lui Dumnezeu, zic eu… și lucrul cel mai potrivit pentru noi, la vremea 
respectivă. Când am venit în UK, întâlnindu-mă și cu Preasfințitul Ignatie, fiind cel cu care am discutat mai mult, 
mi-a spus: uite, acolo este nevoie de un părinte. Și m-a întrebat dacă merg. Am zis că merg și așa am ajuns în 
Aberdeen. Distanța este mare, geografic vorbind, dar a fost foarte scurtă.

A - Pare atât de simplu: vrei să mergi? Da. Și m-am dus.
AD - Da, este o oarecare formă de ascultare și am făcut ascultare față de ierarhul meu, dar a fost și cu toată 

inima, cu toată dragostea, nu m-am gândit nici o clipă că s-ar putea întâmpla ceva rău, ci am făcut cum s-a 
rânduit de sus și gata!

A - Spunea cineva chiar aici, în proiectul nostru, că biserica în diaspora este mai importantă pentru 
mulți oameni decât este acasă, în România. Că aici biserica este un loc în care oamenii vin să se 
regăsească, că vin să audă vorbindu-se românește - ceea ce, acolo unde muncesc sau locuiesc poate 
nu se întâmplă; vin să-și tragă sufletul, să caute și să primească ajutor atunci când au nevoie. Că 
biserica este un teritoriu de „acasă” pentru oameni.

„În general, oamenii se simt însingurați. Și înstrăinați”

AD - Este! Și pot mărturisi asta oameni care în România au biserica la cinci pași de casă și mergeau foarte 
rar, de Paști poate, iar aici sunt nelipsiți, deși trebuie să parcurgă distanțe mult mai mari. Știu oameni care 
veneau de la 30 de mile distanță, în fiecare duminică. Nu toată lumea are mașină, și-atunci distanța devine cu 
atât mai mare. Omul simte biserica mult mai aproape. Eu deseori asemăn parohiile noastre din Marea Britanie, 
nu vorbesc despre alte țări, cu vremea apostolilor, când nu aveam nici biserici, nici comunități închegate. 
Pentru noi, ca români, marea migrație a fost în urmă cu 10, hai 15 ani, și-atunci comunitățile și parohiile sunt 
relativ tinere. Grecii, rușii au comunități mult mai în vârstă, sunt deja la a doua, a treia generație. Noi suntem 
comunități care încă se formează, care încearcă să-și așeze lucrurile, să găsească un echilibru între țara care 
ne-a adoptat și valorile tradiționale pe care le avem fiecare dintre noi. De asemenea, cred că deocamdată 
biserica este unul dintre puținele locuri și, în unele părți, singurul loc în care simți că ești în țara ta. Ai un 
sentiment de familiaritate, ești de acolo.

A - Cum îi simțiți pe oamenii din comunitate, cei care au venit aici să-și construiască o altă viață? 
Sunt entuziaști, sunt mulțumiți, sunt nostalgici? Le e greu, cred că au făcut bine ceea ce au făcut?

AD - În general, oamenii se simt însingurați. Și înstrăinați. Chiar dacă sunt mai mulți membrii dintr-o familie, 
nu contează foarte mult, omul tot singur se simte. Nu ești de acolo; asta este senzația mea generală. În mod 
particular, sunt oameni care au plecat din România pentru că au vrut să le ofere copiilor un sistem educațional 



mult mai bun; alții au vrut să-și achite anumite datorii din România. Sunt oameni care au plecat pur și simplu 
pentru că au simțit nevoia de schimbare, oameni care au venit pentru o carieră. Oamenii au plecat din țară din 
diferite motive. Dacă au venit pentru carieră, sunt oarecum stabili, dar dacă au venit pe mentalitatea, foarte des 
întâlnită în România, mă duc în străinătate și îmi fac bani să-mi cumpăr o mașină și o casă sau bani de nuntă, 
descoperă pe parcurs că planul nu merge așa. Chiria se plătește tot în lire, mâncarea, telefonul, mașina la fel, 
totul e în lire. Și socoteala de acasă nu mai merge! 100 de milioane de lei acasă este o sumă foarte mare, dar 
1500 sau 2000 de lire aici, nu este așa de mult dacă ne gândim că o chirie medie în Aberdeen, acum câțiva 
ani, era 600 de lire, fără taxa de consiliu și toate celelalte…

A - Greu de adunat!
AD - Greu! Este și un alt ritm al vieții; nu mai este aceeași atmosferă de întâlnire cu prietenii, de relaxare 

în weekend. Oamenii își dau seama că acum e Crăciunul, a venit Anul Nou, trece Paștele, vine vacanța de 
vară, când te-ai dus în România două săptămâni după care de obicei te-ntorci mai obosit decât ai plecat… 
și-ți dai seama că iarăși a trecut un an. Cumva oamenii simt lucrul ăsta, e o oarecare robotizare; este ceea ce 
au mărturisit foarte mulți dintre ei, și eu personal am simțit lucrul acesta. Momentul Sfintei Liturghii, momentul 
venirii la biserică, este cea mai bună, eficientă metodă pentru a sparge acest ciclu. Omul vine mai întâi și se 
familiarizează la biserică - mi-a plăcut această expresie: devine cordial cu icoanele, le sărută…și se așează 
apoi și intră într-un alt timp, intră în altceva. Zgomotul de afară se oprește, atenția este concentrată pe altceva; 
nu mai există aceeași tensiune, același stres, aceeași dorință de a scăpa de-acolo. Lucrurile se așează foarte 
frumos și intră pe un alt făgaș. Iar la finalul slujbei aveam tradiția ca nimeni dintre cei care vin la biserică să 
nu plece flămând: că este un pic de cafea, de suc, un sandviș… orice, pâine de-ar fi fost, să guste fiecare 
câte ceva. Când ieșeau din biserică, simțeau că intră într-un alt spațiu, care nu mai era al liniștii, al păcii, al 
împăcării, al dragostei, ci era un spațiu oarecum de luptă, că așa e viața!

A - Cred că multor oameni le lipsește, în perioada pandemiei, când nu se țin slujbele și întâlnirile la 
biserici, această atmosferă, această regăsire.

AD - Da, a încurcat pandemia foarte mult lucrurile, pentru că zona parohiei fiind foarte mare - și știu că și la 
ceilalți părinți este la fel - nu mai poți să mergi să-i vizitezi pe toți. Înainte veneau toți la biserică, unde îi puteai 
spovedi pe toți sau stăteai să vorbești cu fiecare în parte; cinci minute, 10, jumătate de oră, cât era nevoie. 
Acum, ca o singură persoană să treacă pe la toți e foarte-foarte obositor, pe de o parte, și costisitor ca timp.

A - Nici nu se poate întotdeauna, din cauza restricțiilor de deplasare!
AD - Preoților li se permite deplasarea la oameni, pentru asistență religioasă, cu anumite justificări. În această 

pandemie mi-am dat seama cât contează ca oamenii țării care ne-a adoptat să plutească pe aceeași linie 
spirituală cu noi. Suntem, în multe direcții pe aceeași linie, dar sunt și aspecte esențiale, care ne deosebesc, 
și asta s-a văzut în pandemie.

A - Până la urmă, suntem două culturi diferite: rădăcini diferite, tradiții diferite, deci vom privi fiecare 
lucrurile din altă perspectivă.

Părinte, vreau să vorbim și despre premiera pe care ați înregistrat-o dvs, cu ajutorul comunității, al 
oamenilor și al donațiilor lor: ați achiziționat prima clădire pentru biserica ortodoxă românească din 
Scoția, la Dundee. Pentru că se slujește în comunități în niște spații închiriate, în general…

„Atunci când Dumnezeu binevoiește sau binecuvântează un lucru, el merge. Ai 
ispite, ai provocări, ai probleme, dar dacă te străduiești să le depășești, ele merg 

ca unse!”

AD - Mai sunt biserici cumpărate, în UK prima a fost cea de la Leeds, în nordul Angliei; mai sunt părinți care 
au cumpărat în Anglia sau sunt în curs de a cumpăra… dar în Scoția, da, este prima! Este și mănăstirea de pe 
insula Mull, unde e părintele Serafim - dânsul, pe insulă, are un alt regim față de noi, ca și parohie. Da, biserica 
din Dundee este primul tărâm cu adevărat românesc de pe teritoriul Scoției!

A - Mi se pare că oamenii s-au mobilizat extraordinar!
AD - Așa a fost; și să știți că a lucrat și Dumnezeu! Mulți vor zice: da, trebuie să spună asta pentru că este 

preot! Nu, eu știu dedesubturile lucrurilor! Eu mă străduiesc să cumpăr o clădire din 2015, părintele Gabriel, 



care a fost înaintea mea, s-a străduit și el vreo patru ani și ceva. Deci aproape 10 ani în care doi preoți s-au 
străduit să cumpere o clădire. Este un sentiment de împlinire, de: ai atins vârful! Am urcat Everestul, am reușit! 
Este și un sentiment de: hai că se poate! Ne ambiționează… De ce zic că a lucrat Dumnezeu? Au mai fost 
clădiri pe care le puteam cumpăra, dar fie n-am avut bani, fie nu era contextul, fie erau anumite nepotriviri: 
piedici, bariere pe care nu reușeam să le trecem. Cu această clădire, în schimb, totul a mers ca uns! Clădirea a 
apărut de nicăieri, o doamnă din parohie s-a uitat după clădiri și a găsit această bisericuță frumoasă, ascunsă, 
ca un diamant între alte pietre mai puțin șlefuite. Am dat telefoane în comunitate, i-am întrebat pe oameni, am 
avut promisiuni că se vor implica… când am ajuns pe hârtie la mai mult de jumătatea sumei de achiziție, am 
dat curs la strângerea de fonduri efectivă. Am avut surprize foarte frumoase, oamenii care au promis o anumită 
sumă, ne-au dat mai mult chiar decât au promis; am primit foarte multe telefoane și de la persoane pe care nu 
le cunoșteam, din Elveția, Franța, Spania, Portugalia, Italia, din toată Marea Britanie, Canada, Statele Unite. 
M-am trezit cu telefoane de peste tot! Am avut surpriza, cu aceste distribuiri pe Facebook - tehnologia ne ajută! 
- că m-a sunat cineva de la site-ul Patriarhiei și am publicat un articol și acolo. Au mers lucrurile foarte, foarte 
frumos! Am ajuns la această concluzie: atunci când Dumnezeu binevoiește sau binecuvântează un lucru, el 
merge. Ai ispite, ai provocări, ai probleme, dar dacă te străduiești să le depășești, ele merg ca unse! Iar când 
Dumnezeu nu binevoiește ceva, ai tot timpul poticniri, mici coincidențe, lucruri de fracțiuni de secundă care nu 
se potrivesc când trebuie și nu mai realizezi ce ți-ai propus.

A - Aici, toate lucrurile s-au potrivit, s-au rezolvat, s-au așezat, spre bucuria tuturor!
AD - Bucuria a fost imensă! Un pic umbrită de starea în care ne aflăm acum. Prima slujbă a fost de Crăciun 

și una într-o duminică anterioară, unde am fost doar câțiva oameni, pentru a ne asigura că de Crăciun totul 
va merge cum trebuie. De Crăciun a fost cu porțile deschise, în limita legii, bineînțeles, dar au venit mai mulți 
oameni și am putut să ne bucurăm împreună de această frumoasă clădire.

A - Părinte, acum dacă priviți spre viitor, pentru dvs.și familia dvs., „acasă” va rămâne Scoția sau nu 
se știe?

„Nu fac lucrurile pentru mine, le fac pentru Dumnezeu și făcându-le 
pentru Dumnezeu, trebuie să le trec prin oameni- așa se ajunge la 

Dumnezeu, prin ceilalți, prin într-ajutorare” 

AD - Cred că niciodată „acasă” nu va fi Scoția, pentru mine și pentru doamna preoteasă; copiii… ei deja 
dacă îi întrebi unde este acasă, îți vor spune ba România, ba aici, ba la Londra, unde avem rude. Pentru mine 
și pentru doamna preoteasă, „acasă” va fi tot timpul acasă în România. Ce-nseamnă asta din punct de vedere 
al viitorului? Nu stau niciodată să cuget; așa cum n-am știut acum șapte ani, că mi se va schimba macazul și 
voi fi în Marea Britanie, tot așa nu pot să zic ce va fi în viitor. Eu le iau cum vin; și dacă Dumnezeu va îngădui 
să se schimbe macazul, să se schimbe, n-am ce să fac, mă dau după el, nu mă cert cu el! Dar ceea ce eu pot 
să fac și m-am străduit să fac de când am venit în Marea Britanie... de fapt, și în România făceam la fel! – este 
să dau 100% din mine, ca și când aș muri aici. Iar dacă va fi să merg în altă parte, voi da acolo 100% din mine, 
ca și cum aș muri acolo. Pentru că altfel, voi avea regrete; și eu nu vreau să am regrete! Nu fac lucrurile pentru 
mine, le fac pentru Dumnezeu și, făcându-le pentru Dumnezeu, trebuie să le trec prin oameni - așa se ajunge 
la Dumnezeu, prin ceilalți, prin într-ajutorare. Chiar așa cred; nu pot să mă hazardez în a spune că voi face asta 
sau cealaltă. Nu. Sunt aici deocamdată, n-are rost să mă gândesc la ce voi face în doi-trei ani, mă gândesc la 
ce fac mâine!

A - Trăim o perioadă care încă este grea, multă lume îi simte apăsarea, oamenii suferă de anxietate, 
de depresie; aici, poate suferă de dor de casă, sunt departe de restul familiei. Spuneți-ne niște vorbe 
care să ne fie de folos, niște vorbe de îmbărbătare, de: hai să trecem și peste asta!

AD - Hai să trecem și peste asta! Vă dau o rețetă: atunci când ești trist, supărat, mâhnit, ai depresie sau 
anxietate, să spunem rugăciunea Împărate ceresc. Pentru că această rugăciune cheamă harul Duhului Sfânt, 
iar Duhul Sfânt este numit Mângâietorul. Și cine te poate mângâia în tristețe, dacă nu Mângâietorul divin? Este 
numit și Dătătorul de viață și atunci când te simți mort pe dinăuntru, cine te poate învia, dacă nu Dătătorul de 
viață? Iar atunci când li se face dor de casă, să zică rugăciunea Tatăl nostru. Iar atunci când se simt singuri, 
să nu uite că au de la Sfântul Botez un ocrotitor foarte puternic, numit îngerul păzitor. Care pururea este cu 
noi; noi nu-l vedem și poate uneori îl ignorăm, îl și supărăm când facem rele, dar el nu pleacă. Dacă prietenii 



se supără, uneori și Dumnezeu se îndepărtează oarecum de la noi pentru că îl supărăm, îngerul păzitor are o 
datorie sfântă din care nu iese. Și aceea este să stea cu noi, ori de câte ori ar fi nevoie. Nu suntem singuri; și 
eu cred că dacă stăruim în cele două laturi, rugăciunea Împărate ceresc și rugăciunea Tatăl nostru și-l avem 
pe acest sfânt înger păzitor tot timpul la inimă, ne va fi mai ușor. Nu spun că ne va scoate din toate greutățile, 
acolo trebuie să ne străduim și noi... dar ne va ajuta enorm. Și de-asemenea, fiecare în dreptul lui, să-și caute 
sfântul ocrotitor: fie cel al cărui nume îl poartă, fie cel care patronează luna în care s-a născut fiecare, și să-
ncerce să se familiarizeze cu ei. Nu e greu să te familiarizezi cu sfinții și nu e greu să le fii prieten. Trebuie să 
ai o oarecare delicatețe și finețe cu ei.

A - Mulțumim, părinte, pentru rețetă și pentru povestea dvs., care cred că va fi motivațională, va servi 
de suport celor care vor avea nevoie.

AD - Dacă am putut ajuta pe cineva și dacă am zis și eu ceva bun, sper să fie de folos tuturor; iar dacă n-am 
zis ceva bun, să mă ierte... atât am putut! O să-i pomenesc în rugăciune pe toți cei care au urmărit această 
discuție și să ne-ajute bunul Dumnezeu pe toți să reușim să ne transformăm în cea mai bună variantă pe care 
o putem noi oferi lui Dumnezeu!



CIPRIAN URSACHE

Din Scoția, cu drag, pentru copiii necăjiți din România
A pariat cu el însuși că poate mai mult și a câștigat! A pornit de la 
munca de jos, pe șantiere de construcții, și a știut că va crește. Nu 
cele două birouri de contabilitate pe care le deține în prezent sunt 
cele care reprezintă cea mai mare mândrie a lui, ci activitatea de 
caritate, acțiunile în sprijinul și beneficiul copiilor fără posibilități din 
România. Și planurile pentru viitor sunt generoase și ambițioase!

 

A - Ciprian, cum se face că ai ajuns în Scoția?
CU - Am venit din dorința de-a putea face mai multe; am făcut un fel de pariu cu mine, că pot mai mult 

și-a trebuit să-mi dovedesc! Am avut ocazia să ajung în Marea Britanie, nu credeam că am să ajung până în 
această parte, în Scoția, dar norocul, că am avut și noroc în viață și cred că o să am în continuare, m-a făcut 
să ajung aici, în Scoția și mi-a plăcut foarte mult! Pentru că se apropie și de România, un pic…

A - Prin ce?
CU - Partea de sud a Angliei mi se pare un pic mai rece, oamenii sunt mai reci; aici, în Scoția, oamenii sunt 

mai calzi, contrar vremii lor!

A - Da, compensează și ei cum pot vremea!

„…în Aberdeen, zone din oraș și din împrejurimi aduc cu România, mi-aduc aminte 
de România”

CU - Da; aici sunt oameni care se văd, poate, pentru prima dată și se opresc să discute, nu e o problemă. 
În drum spre muncă, dacă mă întâlnesc cu oameni din cartier, care locuiesc la distanță de mine, surprinzător, 
ei te salută! Par mai prietenoși; cât am stat în Londra nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva, parcă lumea 
te respinge, ceilalți nu te cunosc. Aici, oamenii discută cu un străin, nu e o ofensă; sunt mai aproape de felul 
nostru de a fi, al românilor. Lumea tot spune că scoțienii sunt așa și pe dincolo, dar pentru mine, ei sunt mai 
omenoși.

A - Poate că spune așa lumea care nu-i cunoaște; tot ce-am auzit eu de la oamenii care stau de ani 
mai mulți aici, în Scoția, au fost aproape exclusiv cuvinte de laudă și de apreciere. Poate că priviți din 
afară, transmit altceva decât sunt, de fapt.

CU - Am contacte cu destul de multe persoane; scoțienii mi s-au părut întotdeauna corecți. Poate n-am dat 
eu de cei ciudați, să spun așa, dar am avut de-a face, în mare parte, cu oameni corecți și asta m-a făcut să-mi 
placă Scoția și mai mult. Este și o țară foarte frumoasă!

A - Așa este!
CU - Aici unde stau eu, în Aberdeen, zone din oraș și din împrejurimi aduc cu România, mi-aduc aminte de 

România.

A - Ai putea spune că ai câștigat pariul acela pus cu tine însuți, când ai plecat din țară?
CU - Da! Da, chiar mai mult decât atât.



„Noi vrem să ajutăm copiii care au oarecum șansa a doua de reușită în viață”

A - Ai lucrat pe șantiere, în construcții, acum lucrezi în contabilitate și, totuși, spui că cel mai mult și 
mai mult ții la activitatea de caritate. Pe care, evident, o faci ca voluntar.

CU - Corect! Cea mai mare satisfacție este atunci când ajut pe cineva care nu se așteaptă să fie ajutat; 
noi vrem să ajutăm copiii care au oarecum șansa a doua de reușită în viață. Pentru că nu vin dintr-un mediu 
în care să aibă șanse de reușită, să se poată ajuta singuri. Atunci când îi dai o mână de ajutor unui copil care 
nu se așteaptă și îi vezi recunoștința în ochi, merita 100%! E un sentiment pe care n-am crezut că l-aș putea 
simți, bucuria, când ajuți un copil. Nici nu trebuie să-ți spună „mulțumesc”; sunt unii care au o viață atât de grea, 
nu știu ce înseamnă ajutorul și-atunci nu sunt obișnuiți să spună „mulțumesc”. Lumea îi arată cu degetul, nu-i 
ajută! Am intrat în casele unor familii și le-am dus jucării copiilor: erau captivați, nu mai vedeau nimic în jurul 
lor…

A - Cred că ajung să-ți rupă sufletul imaginile de felul acesta; copii care n-au avut parte de lucruri 
atât de obișnuite în mod normal, pentru un copil.

CU - Pe moment, surprinzător, nu simți durerea din ochii lor; atunci când le dai ceva, sunt veseli, vezi 
bucuria, lumina din ochii lor și îți alungă sentimentul care te copleșește când vezi un copil pe care nu-l poți 
ajuta. Când vrei să ajuți și nu poți… poate pentru unii nu-i atât de important, dar eu nu pot să stau. Mi-e foarte 
greu să nu ajut, mai ales copiii. Intri în case în care te întrebi: cum pot să trăiască? Și le dai jucării care pentru 
noi sunt o nimica toată, iar pentru ei înseamnă foarte-foarte mult.

A - Probabil că această nevoie de a oferi, de a întinde o mână, a stat la baza înființării grupului din 
care faci parte: Help the Children of Romania.

CU - Da, noi avem aici destul de multe resurse pentru a ajuta, trebuie doar să vrem, că de putut, putem cu 
siguranță! Oricine poate să ajute un copil să meargă la școală: la noi, în România, cu 100 de lire ai echipat un 
copil pentru școală. Decent, nu lux, dar ca să poată merge la școală. Nu-i o mare sumă pentru noi, dar pentru 
el înseamnă accesul la școală.

A - Cum funcționează acest grup de caritate?
CU - Până acum, a fost doar un grup ad-hoc, între noi, avem o pagină de Facebook: Help the Children of 

Romania, dar mergem mai departe și înființăm o asociație de caritate, legal. E o chestiune în lucru, așteptăm 
de pe o zi pe alta să primim confirmarea pentru înființarea organizației de caritate legală, să fim Romanian-
Scottish Charity.

„Trăim în mileniul III și știm că educația diferențiază. Dacă nu le dăm o șansă la 
educație, și noi suntem de vină - degeaba îi arătăm cu degetul pe ei, nu e vina lor! 

Noi, cei care știm că putem să-i ajutăm, avem datoria de a-i ajuta!”

A - Asta, din punct de vedere al actelor; dar, practic, cum organizați activitatea, efectiv? Cum ajung 
donațiile voastre la copiii din România? Cum alegeți copiii la care să ajungă?

CU - Nu avem, în momentul de față, persoane care să caute familiile nevoiașe în România, cineva dedicat, 
din grupul nostru; așa că ne alăturăm celor care îi ajută pe alții. Sunt grupuri în România care ajută copiii să 
aibă tot ce au nevoie pentru școală, în primul rând, și ajută familiile nevoiașe. Colaborăm în momentul de față 
cu preotul Dan Damaschin din Iași; chiar zilele astea a ajuns la dânsul un transport de donații. Firma cu care 
colaborăm pentru transport, Cabritur Ltd., face de foarte mult timp transporturi din Marea Britanie - ei s-au oferit 
să ne ajute cu transportul donațiilor ori de câte ori avem nevoie, le ridică de la sediul nostru din Aberdeen și le 
trimit în România, unde avem noi nevoie.

A - Transporturile acestea sunt lunare, din câte știu eu…
CU - Încercăm, pe cât posibil; în ultimul timp, cu pandemia de coronavirus, nu s-a mai putut, a fost mai greu, 

trimitem la câteva luni. Sperăm pe viitor să fie ceva constant, să avem o colaborare cât mai apropiată cu cei 



din România. Noi suntem contactați, din când în când, când este vorba de cazuri mai puțin mediatizate, despre 
care nu știe multă lume; am ajutat înainte de Crăciun o familie, nu aveau lemne de foc și erau într-o stare destul 
de rea… Le-am mai trimis și bani și îmbrăcăminte pentru copii. Despre ce aflăm, dezbatem în grupul nostru și 
alegem destinatarul.

A - Se donează bani, de obicei, și voi cumpărați diverse lucruri sau le trimiteți bani celor de acasă, 
să cumpere ei?

CU - În mare parte, până acum, s-au donat haine și jucării, bani, mai puțin. Noi mai facem și activități 
de caritate: de Crăciun, grupul nostru a făcut ornamente pentru Crăciun și le-am vândut în două magazine 
românești, din Aberdeen și Glasgow. S-au strâns și de acolo fonduri, banii i-am trimis în România la cazurile 
pe care le urmărim.

A - Tu spuneai că un popor trebuie să fie educat, ca să ajungă să fie civilizat - asta, apropo de grija 
să trimiți la școală copii care nu-și permit asta.

CU– Da, fără educație nu reușești în viață! Trăim în mileniul III și știm că educația diferențiază. Dacă nu le 
dăm o șansă la educație suntem de vină și noi - degeaba îi arătăm cu degetul pe ei, nu e vina lor! Noi, cei care 
știm că putem să-i ajutăm, avem datoria de a-i ajuta! Îi ajutăm pe copiii noștri, e datoria noastră; atunci când 
ajuți pe cineva pe care nu ești obligat să-l ajuți, dar vrei, din inimă, mulțumirea sufletească e mult mai mare.

„Visul meu este să ajungem să facem case pentru copii și pentru 
familii dezbinate, pentru cei care au grijă de copiii respectivi.”A - 

Visurile tale legate de educație sunt mari, tu ți-ai dori mai mult decât am spus până 
acum.

CU - Visul meu, care s-a înfiripat în timp și mi s-a fixat în minte, a devenit un scop pentru mine! Pentru că, 
am spus, am văzut cazuri și cazuri, am intrat în case, cu donații și am văzut familii dezbinate, copii cu tot cu 
mame alungați de-acasă și care nu au unde să stea. Știm cum e viața în România, nu-i ajută nimeni…

A - Violența domestică este foarte prezentă, în România!
CU - Visul meu este să ajungem undeva, unde avem noi posibilitatea asta, să facem case pentru copii și 

pentru familii dezbinate, pentru cei care au grijă de copiii respectivi. Unui copil, chiar dacă are tot ce-i trebuie, 
fără măcar unul dintre părinți aproape, îi e greu. Eu știu ce-nseamnă mama pentru un copil, eu am trei copii și, 
oricât aș sta cu ei, tot la mama lor trag. Încerc să canalizez ajutoarele, cât putem! Nu mă las, atunci când dau 
de greu atunci mă ambiționez mai tare și-mi dovedesc că se poate!

A - Ăsta este încă un pariu!
CU - Este al doilea pariu; primul a fost să vin în UK; al doilea - să fac ceva, să dau înapoi României ceea ce 

m-a învățat.

A - Cum reacționează oamenii la acest gen de acțiuni? Empatizează, reacționează la poveștile legate 
de copiii defavorizați? Se adună în jurul tău? Noi, românii, nu avem o tradiție extraordinară în ceea ce 
înseamnă voluntariatul.

CU - Într-adevăr, la noi, caritatea este oarecum la început. Multă lume a spus: ajutăm! Am fost plăcut 
surprins de reacția lor și știu că vom avea susținerea celor din jur, vom reuși mult mai mult față de ceea ce am 
reușit până în momentul de față. Oricui i-aș sugera să meargă la o familie necăjită și pur și simplu să-i dea 
ceva, ce poate fiecare; mult, puțin, nu contează. Și-n momentul acela o să înțeleagă sentimentul acela, că ți 
se încălzește inima.

A - Timp fizic, ca să te ocupi de toate astea, ai? Pe lângă birourile de contabilitate, copiii de acasă… 
Viața noastră se desfășoară într-un ritm suficient de alert ca să ne facă să ne plângem, mai mereu, că 
nu avem timp. Bunele intenții, categoric, există - ai și cum să te ocupi de toate astea?

CU - Teoretic, nu am timp, pentru că lucrez destul de mult, dar trebuie să-mi fac! Oricând pot să-mi rup puțin 
timp, sunt dispus să-mi las câteva ore treaba; când e nevoie, sunt prezent!



A - Sunt convinsă că ai nevoie de ajutor; poate cei care ne urmăresc vor vrea să ia legătura cu tine, 
cu voi. Unde vă găsesc?

CU - Avem în momentul de față pagina de Facebook Help the Children of Romania, care va fi transformată 
în Romanian Scottish Charity, când actele societății vor fi gata; acolo găsiți toată activitatea noastră de până 
acum, proiectele de viitor și postăm și cazuri susținute de alții, care fac același lucru ca și noi. Cel mai bine este 
când colaborăm! Așteptăm și sugestii, idei…

A - …și poate ies la iveală cazuri care, cum spuneai, nu sunt mediatizate, cunoscute. Când vei trage 
linie și îți vei spune, ție însuți, că și acest pariu a fost câștigat?

CU - Aș putea spune că este deja, câștigat; oricum, activitatea de caritate m-a cucerit și nu pot să stau 
deoparte. Planurile mele de viitor sunt doar o chestiune de timp, știu ca pot! Nu mă las, știu că dacă renunțăm, 
atunci pierdem timpul degeaba.

A - Scoțienii din jurul tău s-au implicat și ei?
CU - Da, am discutat cu unii dintre ei, câțiva ne-au și ajutat; când actele societății vor fi gata, vom mediatiza 

mai intens activitatea noastră.

A - Ați pornit de la o inițiativă personală, care a crescut, se va transforma într-o activitate reglementată 
legal, astfel încât să puteți folosi toate pârghiile care vă stau la dispoziție.

„Suntem toți tineri, știm ce vrem, drumul nostru este cumva, stabilit deja, și pe toți 
ne unește activitatea de caritate. Vom reuși, cu siguranță!”

CU - Da, atunci putem accesa și fonduri pentru caritate și putem colabora cu firme locale, care deja și-au 
exprimat această intenție. Mă întrebai despre scoțienii din jurul nostru: le-am prezentat poze, filmulețe pe care 
le-am făcut când am fost cu donații în țară și-au fost foarte impresionați. Au promis că ne vor ajuta cu tot ceea 
ce pot. Le-am mai explicat planul meu de viitor, cu casele pentru copii, și foarte mulți au spus: anunță-ne când 
vrei să începi și o să punem și noi umărul la treabă! Unora le-am propus chiar și o vacanță în România, pe 
care s-o organizăm noi, grupul organizației de caritate și să mergem în zone unde e nevoie de ajutor și să le 
spunem: uite, asta vrem noi să facem! La fața locului, e altfel când ai contact direct cu realitatea! Când vorbești 
cu persoanele respective și vezi live reacția lor…

A - Să ținem minte: Romanian Scottish Charity!
CU - Romania Scottish Charity vine în curând! Vom realiza multe! Din păcate, anul trecut a fost cu covidul, 

noi aveam destul de multe activități plănuite: tradiții românești de Paști, în vară, o sărbătoare de Ziua Copilului, 
niște activități pentru începutul anului școlar… să strângem fonduri, dar n-am putut să facem nici o activitate în 
comunitate, s-au amânat pentru anul acesta, sper, dacă va fi totul ok.

A - Restricțiile din cauza acestui virus au dat peste cap planurile întregii omeniri! Dar o să se termine 
și această etapă din istoria noastră globală și-o să revenim la lucrurile, proiectele rămase în standby.

CU - Și să recuperăm timpul pierdut!

A - Voi, grupul vostru, sunt sigură că veți face asta!
CU - Suntem toți tineri, știm ce vrem, drumul nostru este cumva stabilit deja și pe toți ne unește activitatea 

de caritate. Vom reuși, cu siguranță!

A - Sper să vorbim din nou, cândva, în viitorul apropiat, și tu să spui: am început să facem, să 
ridicăm, să construim, suntem tot mai mulți și lucrurile merg tot mai bine!

CU - Corect! O să vă prezentăm, pe viitor, planurile noastre, ce vrem noi să facem, ce am făcut deja, ce 
cazuri au apărut și le-am rezolvat, cum am reușit să ne atingem scopul cât mai bine.



ROXANA NIȚE

O viață bogată ca o simfonie
Dedicată muzicii și oamenilor pe care îi ajută, Roxana Nițe cântă: 
este soprană- predă canto și pian, conduce o companie de 
operă pentru tineri absolvenți, traduce pentru românii care nu se 
descurcă singuri în relația cu autoritățile scoțiene, organizeaza 
acțiuni caritabile și este președintele Consiliului Parohial al 
Bisericii Ortodoxe Românești din Edinburgh.

A - Roxana, bine-ai venit!
RN - Mulțumesc că te-ai gândit să stăm de vorbă și să ne cunoaștem mai bine!

A - Am spus soprană și traducător, asta pentru că tu, în România, ai absolvit Conservatorul și 
Facultatea de Drept - o combinație foarte interesantă!

„… am călătorit nopți întregi între Iași și Constanța, patru ani de zile; am absolvit 
Dreptul cu un an înaintea Conservatorului”

RN - Este adevărat; a fost o ciudățenie, cum am intrat eu la Facultatea de Drept - nu multă lume știe asta, 
în general, familia și cei apropiați cunosc povestea. S-a-ntâmplat că, inițial, am dat admitere la Conservator la 
Iași; eu sunt din Piatra Neamț și Iașul era orașul apropiat unde aș fi dorit să merg la Conservator. Din păcate, 
am picat cu succes, motiv pentru care am fost atât de supărată încât mă plimbam pe străzile Iașului și-am trecut 
pe lângă Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir”, am văzut că în fereastră erau anunțuri despre admitere, 
obiectele pe care le studiasem la bacalaureat corespundeau cu ceea ce scria acolo în fereastră și, supărată, 
am mers și-am dat admitere acolo. A fost așa… o minune, pentru că am fost a doua pe lista celor admiși.

A - Extraordinar!
RN - Da! Am sunat acasă la părinți și am spus: eu am terminat cu muzica, nu mai vreau să aud, de-acum 

mă ocup de drept! Am plecat la Piatra Neamț și familia nu m-a lăsat să merg înainte cu ideea asta și-au insistat 
să continui și cu muzica. Întrucât ratasem perioada de exemene la alte facultăți, avem în Piatra Neamț Colegiul 
de muzică, care aparține de Academia Gheorghe Dima din Cluj. Și-atunci, profesorii de la liceu, de-acolo - 
studiasem 12 ani muzica - au crezut că este imposibil să mă las de muzică și m-am înscris, am urmat un an 
de Colegiu cu un an de drept, în paralel. La sfârșitul anului I de Drept am constatat că-mi place și n-aș vrea 
să renunț; și-am spus, în același timp, că nici n-aș vrea să mai merg la Conservator la Iași. Și-atunci, am ales 
Constanța. Ce-a urmat? Patru ani grei, de navetă săptămânală între Iași și Constanța.

A - Ești prima persoană despre care aud că, în paralel cu Conservatorul, a făcut și o altă facultate.
RN - Da, am călătorit nopți întregi între Iași și Constanța, patru ani de zile; am absolvit Dreptul cu un an 

înaintea Conservatorului - pe vremea aceea, încă se făceau cinci ani - și am avut opțiunea de a alege unde să-mi 
dau licența. Și am decis să-mi dau licența în drept la Academia de Poliție de la București. Și așa, sunt absolvent 
cu o diplomă în drept, de la Academia de Poliție din București. Anul următor, am absolvit Conservatorul din 
Constanța, și iată-mă acum, la o distanță de mulți ani, în Scoția, profesând cumva și în domeniul dreptului, 
pentru că ai menționat că sunt traducător. Fac, ca un al doilea job, interpretări și traduceri pentru Poliție, pentru 
spitale, oriunde românii au nevoie de cineva să-i ajute, dacă nu vorbesc limba engleză.



A - Un traducător oficial, în relația cu autoritățile scoțiene.
RN - Corect.

A - Cred că efortul de a face aceste două facultăți în paralel, a fost unul uriaș…
RN - A fost uriaș! Și financiar a fost un efort incredibil; dac-ar fi să dau timpul înapoi, nu știu dacă acum, aș 

mai alege să fac la fel, dar, știi cum e! La 20 de ani ai altă energie, vezi lucrurile altfel!

A - Și totul este posibil!
RN– A fost, într-adevăr. În România nu am profesat niciodată în domeniul dreptului; eram obligați ca în 

timpul verii să facem practică și mergeam la Parchetul din Piatra Neamț. Stăteam acolo cam două luni de zile 
și făceam practică cu procurorii de acolo, dar nu am profesat niciodată. După ce am terminat Conservatorul, 
ca șef de promoție, s-a eliberat un post, și am putut ca imediat, în anul după ce am absolvit, să fiu încadrată 
ca asistent universitar la Constanța, la facultate, unde brusc, am devenit din studentă, colegă cu foștii mei 
profesori.

Am luat un an I ca îndrumător de an; a fost interesant, mă simțeam foarte apropiată de studenți, am rămas 
bună prietenă cu profesorii de acolo și cu mulți dintre studenți.

A - În perioada respectivă, pe lângă activitatea didactică, ai și cântat pe scenă?
RN - În domeniul acesta, când decizi că vrei să urmezi facultatea de canto, canto clasic, practic din primul 

moment te urci și pe scenă. Am făcut asta și în liceu, ne împingeau profesorii de la spate să fim pe scenă cât 
mai mult, să participăm la diverse concerte, să ne implicăm. Debutul meu ca și soprană într-un rol integral a 
fost în cadrul examenului de licență, când, pe scena Operei din Constanța, am debutat alături de orchestra de 
acolo, am susținut un spectacol cap-coadă și-am interpretat rolul contesei, din Nunta lui Figaro. Fiind primul, 
a fost un rol de care m-am atașat, dacă pot spune așa. Și m-am bucurat mult, pentru că după câțiva ani, 
mutându-mă în Scoția, am avut șansa în 2018, să cânt din nou acest rol în Hastings, în sudul Angliei.

„În momentul ăsta pot să numesc Scoția „acasă”. Și dacă vin în 
România, deși pare trist, tot timpul spun: mă duc acasă! pentru că 

mă întorc în Scoția.”

A - Viața arăta foarte ofertant, pentru tine, în România: asistent universitar, artist, absolventă și de 
drept…

RN - Intrasem și la doctorat, începusem, făcusem doi ani de zile de doctorat la București…

A - Ce te-a făcut să le pui capăt, să alegi să pleci din țară și de ce spre Scoția?
RN - Scoția era un tărâm pe care îl cunoșteam de mulți ani; sora mea a venit în Scoția în anul 2000, cu 

o bursă de studii și a rămas. Este și acum aici, locuiește în apropierea Glasgow-ului, nu departe de mine. 
Astfel am avut șansa să vin, să cânt aici în anul 2000, într-un mic recital și după aceea am venit în vacanță. 
Mi-a plăcut Scoția, dar niciodată nu m-am gândit că voi veni să locuiesc aici; situația economică din România 
a început să se schimbe drastic, salariile s-au tăiat, tocmai mă căsătorisem- era o situație destul de dificilă, 
făceam naveta mai mult între București și Constanța, cheltuiam mult, ne descurcam destul de greu. Pentru 
doi artiști nu este ușor în România. Și-atunci, mai mult familia a decis cumva, pentru mine; eu eram cea care 
lucram la Universitate, mai aveam un an până la susținerea lucrării de doctorat - pentru mine, chiar dacă erau 
bani foarte puțini, profesional lucrurile stăteau foarte bine. Deci, ei au decis să încercăm; inițial am venit cu 
gândul să încercăm un an de zile. În România era pe vremea aceea o lege care-ți dădea voie să pleci un an, 
să-ți întrerupi munca și să faci cercetare pentru lucrarea de doctorat. Din păcate, acea lege nu a funcționat și 
pentru mine; voiam să fac cercetarea în Scoția și în același timp să testăm terenul ce putem face, dacă să ne 
mutăm în Scoția sau nu. Dar cererea nu mi s-a aprobat, pe motiv că este nevoie de cadre didactice; fiind în 
Scoția, de câteva săptămâni, am fost forțată să decid: Scoția sau România. Decizia a fost Scoția.

A - Bănuiesc că n-ai regretat această decizie…încerc să privesc prin ochii tăi, în urmă.
RN - Sincer,nu! În momentul ăsta pot să numesc Scoția „acasă”. Și dacă vin în România, deși pare trist, tot 

timpul spun: mă duc acasă! pentru că mă întorc în Scoția.



„… m-am gândit că trebuie să înființez un proiect - o companie de operă - care să 
dea șansa soliștilor buni, absolvenți sau foarte tineri, să facă lucruri pe care să le 

poată trece în CV și, după un timp, să cânte în cât mai multe locuri.”

A - A fost greu, pentru tine și soțul tău, să vă găsiți un loc ca muzicieni, în Scoția? De aici a plecat și 
ideea înființării companiei de operă, Clyde Opera?

RN– A fost foarte greu. Deși Scoția pare mare, în domeniul acesta al nostru, toată lumea cunoaște pe 
toată lumea, asta înseamnă că este foarte greu să intri, să cunoști oameni, să-ți ofere oportunități - adică să 
urci pe scenă și să cânți, oportunități artistice. Joburi mai găsești, drept dovadă de la început predau pian, 
predau canto, dar să fii interpret nu e ușor. Oportunități au fost foarte puține, pentru o perioadă de câțiva ani, 
motiv pentru care m-am gândit ce-aș putea să fac. Aici, ca și tânăr absolvent, nimeni nu-ți dă șansa să capeți 
experiență pe scenă; și-atunci, există un fel de gaură, între absolvenții de facultate și soliștii profesioniști, care 
deja au roluri, sunt chemați să cânte din nou și din nou. Deci, m-am gândit că trebuie să înființez un proiect - o 
companie de operă - care să dea șansa soliștilor buni, absolvenți sau foarte tineri, să facă lucruri pe care să le 
poată trece în CV, care să le dea șansa, după un timp, să cânte în cât mai multe locuri. A durat mult până am 
găsit numele… locuiam în Glasgow atunci, căutam un nume răsunător și până la urmă m-am legat de numele 
râului care străbate Glasgow, râul Clyde. Sunt mândră de acest proiect, deși acum, situația aceasta legată de 
pandemie nu m-a ajutat să fac mare lucru. Să sperăm că poate, după vara aceasta, revenim pe scenă, revenim 
în sălile de spectacole!

A - Ne lipsește tuturor, mult, această dimensiune culturală a vieții și ne dorim să se termine cât mai 
curând această perioadă de restricții!

Am spus că ești și președintele Consiliului Parohial al Bisericii Ortodoxe Românești din Edinburgh - 
o îndatorire care îți conferă un rol foarte important în comunitate. Nu mai departe de ultimele săptămâni, 
au avut loc niște acțiuni de sprijinire a unor oameni din comunitate; tu îi mobilizezi, îi coagulezi când e 
vorba de pus umărul, când e nevoie de ajutor.

„Biserica în diaspora este mai mult decât o biserică. În afara țării, lumea e mai 
singură, poate că biserica e singurul loc unde găsesc un refugiu. Rolul bisericii 

este de a fi nucleul comunității, la un moment dat.”

RN - Biserica în diaspora este mai mult decât o biserică. Pentru unii este locul în care, după o săptămână de 
muncă în care poate chiar n-au întâlnit români, n-au vorbit românește, e locul unde pot să vină, să vadă oameni 
zâmbind, vorbind aceeași limbă cu ei și să stea pur și simplu la povești, la o cană de ceai sau de cafea (cum 
era când pandemia nu exista), să se simtă din nou acasă. Când, împreună cu părintele Ioan Florin Florescu am 
decis să înființăm această biserică, cred că a fost un dar divin: am vrut să facem o a doua biserică la Glasgow 
și nu ni s-a permis, iar cu trei zile înainte de Înviere, acum șase ani, am primit aprobarea de la Paris, de la 
mitropolitul Iosif și ni s-a spus: dacă vreți o a doua biserică, va trebui să fie la Edinburgh. Perfect, am spus noi, 
deși nu locuiam în Edinburgh... părintele locuia în Kilmarnoch, la o distanță considerabilă, eu, în Glasgow și 
totuși, am pornit la drum. În trei zile am reușit să organizăm slujba de Înviere, la care au fost în jur de 300 de 
români. A fost o mobilizare de forțe extraordinară! Am adus din România cele necesare slujirii și coincidența 
a făcut că aveam în vizită o familie de prieteni, profesori universitari, cu care am încropit de urgență un cor de 
patru persoane. Am pregătit și-am cântat toată slujba. Singurul loc care ne-a permis nouă, românilor, să facem 
o slujbă la miezul nopții a fost Catedrala St.John, aflată la poalele Castelului Edinburgh - a rămas locul nostru 
tradițional pentru slujba de Înviere. Am avut până la de două ori acest număr de oameni, comunitatea de români 
este foarte mare. Ai spus că ne ajutăm între noi; asta este ideea de biserică. Biserica nu-nseamnă: mergem 
la slujbă, stăm acolo două ore și am plecat acasă. Nu. E mai mult decât atât. Iar biserica de la Edinburgh este 
cu adevărat mai mult decât atât: dacă cineva este în nevoie, așa cum s-a întâmplat în săptămânile trecute, toți 
sar și ajută așa cum pot. Cineva cumpără medicamente și le duce la ușa cui are nevoie sau face cumpărăturile 
pentru altcineva; pune fiecare atât cât are, dacă e nevoie să se adune sume de bani pentru cineva aflat într-un 
mare necaz. În timpuri mai bune erau și momente de petrecere, de concerte- concerte de Crăciun, cu corul de 
copii al comunității, cu corul de adulți al comunității- am avut tot felul de evenimente, și de veselie și evenimente 
în care a trebuit să ne mobilizăm, să ne ajutăm unii pe alții…Și asta e ceva extraordinar.



A - Foarte frumoasă ideea de biserică, cum ai explicat-o tu: să fii alături de celălalt, să-l ajuți când are 
nevoie, să fiți alături și la veselie, și în momentele mai grele!

RN - Am fost apropiată de biserică și în România, dar mai mult pentru că eram membru în cor: cântam tot 
timpul, nu lipseam de la nici o slujbă. Am cântat în cor și la Constanța, și la București, dar nu simțeam ideea 
de comunitate în biserică. E total diferită funcționarea lucrurilor în afara țării. În afara țării, lumea e mai singură, 
poate că biserica e singurul loc unde găsesc un refugiu. Mulți români care n-au călcat în viața lor în biserică, au 
auzit de noi și când au fost disperați au venit și au găsit ajutor, nu numai o vorbă bună, dar și ajutor financiar 
sau rezolvarea unei anumite probleme. Uneori, biserica este acest centru comunitar; de fapt, biserica noastră 
e și fundație și fundația se numește Comunitatea Românilor din Edinburgh. Rolul bisericii este de a fi nucleul 
comunității, la un moment dat.

„Îmi doresc din nou viața dinainte!”

A - Dacă pandemia ar dispărea, de mâine dimineață, ce ți-ai dori, pentru viitorul apropiat?
RN - Acum câteva luni de zile aveam mai multe speranțe și curajul să-mi doresc ceva; acum nu știu… îmi 

doresc din nou viața dinainte. Îmi doresc să ies din casă atunci când vreau, să merg în oraș, să mă întâlnesc 
cu prietenii, să pot mânca la un restaurant, să văd un concert. Îmi doresc să revenim la normal cât mai curând; 
deși multă lume spune că această normalitate nu se va mai întoarce niciodată, eu totuși îmi păstrez optimismul!

A - A fost afectată și partea de profesorat, în această perioadă?
RN - Din păcate, lecțiile au fost afectate și mi-am pierdut mulți studenți, poate chiar mai mult de jumătate 

dintre ei. Cu lecțiile online, la copiii mai mici, poate părinții nu au timp să îi asiste sau nu au cunoștințele 
necesare; am continuat cu cei mai avansați și mai independenți. Nu apar elevi noi. Este greu să lucrezi online, 
mai ales la început, cu cei mici. Am avut norocul de-a primi niște fonduri de la Guvern, care ne-au ajutat să 
plătim ratele, să ne descurcăm… suntem în regulă.

A - Roxana, povestea ta este interesantă încă de când se desfășura în România; de multe ori, oamenii 
nu găsesc ce caută, nu realizează ceea ce își doresc în țară și-atunci hotărăsc să încerce în altă parte. 
Povestea ta se construia frumos încă de-atunci și totuși, ai ales să pleci, iar în Scoția s-au întâmplat o 
mulțime de alte lucruri frumoase. Când vrei să faci, să încerci, să clădești… îți și iese!

RN - Cred că m-am născut sub o stea norocoasă, plină de optimism, prin natura zodiei; sunt Săgetător, așa 
că țintesc la distanță și să sperăm că săgeata ajunge acolo unde trebuie!



RĂZVAN LUCULESCU

Muzica - pasiune, bucurie și suport moral pentru oameni
Răzvan Luculescu este pianist, organist și dirijor, iar viața lui este 
dedicată muzicii și comunității iubitorilor de muzică, alături de care 
se regăsește. Își dorește să aducă bucurie în viața oamenilor, prin 
muzică, să performeze, să-i învețe și pe alții să contribuie prin 
cultură, la ridicarea moralului societății.

 A - Răzvan, v-ați stabilit în Scoția de 10 ani.
RL– Da, anul trecut în august am sărbătorit, adaptându-ne condițiilor, 10 ani de când am venit în Scoția.

A - Se spune că muzica este limbajul universal al omenirii; atunci, putem spune că muzicienii sunt 
cetățeni universali? Oriunde v-ați duce în lumea asta, v-ați înțelege cu oricine?

RL - Am testat lucrul ăsta pe propria piele, pentru că în momentul în care am venit în Marea Britanie, engleza 
mea nu era chiar de top; dar am putut fi înțeles, fie prin gestica dirijorală, fie prin ce cântam la pian așa încât, 
da! Cred că limbajul muzical excede cumva, limbajul vorbit.

„…o societate fără cultură pierde foarte mult din moral, din capacitatea asta de a 
trece peste calamități. Peste pandemie, peste tot ce vreți”

A - Și dacă am spus cetățeni universali, perioada aceasta ne-a afectat pe noi toți, oamenii lumii - 
perioada aceasta a pandemiei ne-a schimbat viața și obiceiurile. Mă gândeam că, probabil, v-a afectat 
foarte tare și pe dumneavoastră, cei care vă ocupați de muzică!

RL - Da, ne-a afectat; pur și simplu, este foarte greu să apărem pe scene - practic, este imposibil. Reușim 
din când în când să mai avem o întâlnire online, descoperim și noi cu ocazia asta media online, descoperim 
Zoom, descoperim alte canale prin care putem să ne facem cunoscuți…

A - Toți am fost obligați să învățăm asta! N-am avut încotro!
RL - … până la urmă, da. Dar sperăm ca lucrurile astea să se schimbe, cât mai curând, pentru că eu cred 

că o societate fără cultură pierde foarte mult din moral, din capacitatea asta de a trece peste calamități. Peste 
pandemie, peste tot ce vreți… Simplul fapt că poți să te duci la un concert, poți să asculți muzica preferată îți 
dă o stare de bine pe care noi nu o mai regăsim. Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena mi s-a părut 
un exemplu extraordinar!

A - A fost extrem de straniu, față de ceea ce eram obișnuiți să vedem…
RL - Exact, adică s-a putut face ceva, acolo! S-a vrut să se facă ceva, au zis: concertul va continua… show 

must go on! Și mă gândeam cum ar fi dacă ar exista resurse, să fie testați toți muzicienii, cu o zi, cu două zile, 
cu trei zile înainte de concert, să fie testat publicul, de asemenea…Cred că s-ar putea preîntâmpina astfel de 
momente în care, pur și simplu, cultura este lăsată la o parte! Cultura și biserica sunt lăsate mai la o parte…

A - Testați ca să se poată întâlni în niște săli de concerte, spuneți dumneavoastră?
RL - Exact!



„…toate guvernele au alocat fonduri unor muzicieni care ar trebui să stea acasă. 
Mă întreb, oare, dacă aceste fonduri n-ar fi putut fi transferate pentru a-i ajuta pe 

muzicieni să performeze? Pentru a fi mai productivi pentru societate”

A - Atâta timp cât se spune și se repetă că oamenii suferă de anxietate, de depresie, că această 
izolare din motive obiective ne schimbă viața și ne influențează negativ în niște moduri pe care nici nu 
le bănuim, sigur că muzica ar fi un leac extraordinar. Și ar putea rezolva aceste probleme. Nu știu dacă 
tehnic, se poate pune în practică povestea asta, dar cu toții așteptăm! Ne este dor și de concerte, și de 
spectacole, și să ne întâlnim, și să ne bucurăm împreună de un moment cultural deosebit.

RL - Da, așa cred și eu, dar probabil că nu știm noi exact care ar fi dimensiunea unui astfel de demers. Pe 
de altă parte, toate guvernele au alocat fonduri unor muzicieni care ar trebui să stea acasă - cumva, s-au găsit 
fonduri pentru asta. Mă întreb, oare, dacă aceste fonduri n-ar fi putut fi transferate pentru a-i ajuta pe muzicieni 
să performeze? Pentru a fi mai productivi pentru societate!

A - Era bine dacă s-ar fi gândit deja la asta, acum, vreau să cred că privim, cum se zice, spre luminița 
de la capătul tunelului și așteptăm să se termine această perioadă, cu totul!

Dvs.ați absolvit Universitatea Națională de Muzică din București, ați avut multe colaborări în țară, 
cu instituții de profil, dar la un moment dat, ați făcut un master class la Viena. Gândul de a pleca din 
România a venit atunci, după acel master class, sau era un gând mai vechi?

RL - Cred că, noi artiștii, avem totdeauna gândul de-a vedea ce se întâmplă din punct de vedere muzical, 
artistic, și în alte părți. Recunosc că am avut gândurile acestea de mult timp, pe de-o parte; pe de altă parte, 
am simțit că în România existau niște uși pe care nu prea reușeam să le deschid și da, m-am gândit să găsesc 
alte locuri în care să mă pot exprima. Nu doar dirijoral, ci și ca pianist, ca și organist.

A - Scoția a fost o alegere sau o întâmplare?
RL - A fost și una și alta, aș putea spune, pentru că cumnata mea a absolvit pianul, la Conservatorul din 

Glasgow. Am vizitat-o în 2009, mi-a plăcut mult Scoția - oamenii, atmosfera de aici- și-am zis: ar fi o idee să ne 
mutăm aici! Și într-un an am reușit să ne mutăm.

A - Ați spus că v-au plăcut scoțienii; vi s-au părut primitori? Așa i-au descris mulți dintre românii care 
au ajuns să se stabilească aici: primitori, calzi și vorbăreți.

RL - Da, așa sunt, și simți că vor să ajute! Chiar mi s-a întâmplat să fiu pe stradă, așteptam, eram un pic mai 
îngândurat, nu neapărat trist și cineva a venit și mi-a zis: te simți bine? ești ok, e totul în regulă? A fost frapant…

A - Mai puțin obișnuit, poate, pentru noi.
Aici, în Scoția, aveți o gamă mai largă de activități: conduceți un cor, sunteți director muzical și organist al 

unei biserici, sunteți pianist pentru multe alte organizații. Care dintre aceste activități vă este mai aproape de 
suflet? Poate e greu de răspuns, e ca și cum ai întreba un părinte pe care copil îl iubește mai mult?

`„…ca și pianist am învățat o meserie despre care nu prea aveam habar până în 
momentul în care am plecat din România, aceea de pianist pentru clase de balet.”

RL - Toate, în egală măsură, de la fiecare îmi iau energii și transmit energiile care, probabil, se impun. Am 
dirijat cor de când am absolvit Universitatea de Muzică - corul Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian”. Eram 
asistentul maestrului de cor și, cumva, dirijarea de cor este ceva ce m-a însoțit de la absolvire și până acum, 
chiar și în perioada de pandemie. Tot așa, prin Zoom am reușit să ne vedem.

A - Tocmai voiam să întreb dacă lumea mai cântă în pandemie; am înțeles, prin Zoom.
RL - Da. Conducerea muzicală a unui cor rămâne pentru mine o activitate la care țin foarte mult! Cor dirijez 

și la biserică, unde sunt și organist, iar ca pianist am învățat o meserie despre care nu prea aveam habar până 
în momentul în care am plecat din România, aceea de pianist pentru clase de balet.



A - Îi mai vedem în filme pe acești pianiști!
RL - Este ceva rar, este ceva interesant, creativ - te pune să improvizezi, te pune să privești, să fii împreună 

cu cei pe care îi ajuți să creeze, la rândul lor.

A - Bănuiesc că și această activitate a fost restrânsă, în perioada aceasta
RL - Mai puțin decât cea corală, de exemplu; chiar astăzi am clasă cu cei de la Studioul de Balet, tot prin 

Zoom, dar, baletul nefiind o artă care produce sunet, instructorul poate vedea fiecare cursant, dacă este bine 
sau nu ce face. În sensul ăsta, clasele de balet și-au continuat activitatea online - fiecare stând acasă, cu 
scaunu lui sau rezemându-se de pat pe post de bară, s-au adaptat mai bine decât cântăreții pentru care nu 
există deocamdată o platformă digitală care să capteze sunetul atât de bine încât să ofere posibilitatea unor 
repetiții online.

A - Cine formează corul pe care îl conduceți? Adulți, copii?
RL - Falkirk Festival Chorus este format din adulți; sunt amatori, dar citesc muzică, merg la concerte, ascultă, 

au sau au avut (mulți dintre dânșii sunt pensionari) activități, meserii diferite… dar dragostea pentru muzică a 
rămas și am fost surprins să văd că, în Scoția numai, sunt sute de coruri de amatori.

A - Fantastic! Nu știu de câte coruri de amatori am auzit în România
RL - Erau pe vremuri, probabil, corurile fabricilor; este o oportunitate, pentru noi, muzicienii, să ne dezvoltăm 

capacitățile dirijorale sau pianistice, lucrând cu dânșii. Și corurile de top din Scoția sunt formate în principiu, 
din amatori.

A - Deci, puteți spune despre poporul scoțian că este un popor muzical!
RL - Da, categoric! Nu avem doar coruri, avem și orchestre de amatori sau semiprofesioniști, este o plajă 

destul de largă de ansambluri de amatori de bună calitate: oameni care au o audiență destul de bine conturată.

A - Tot respectul pentru pasiunea lor și pentru ceea ce fac cu timpul lor liber!
RL - Mulți se întâlnesc seara, după ora 7, și până în jur de ora 10 repetă.

A - Un mod de-a umple și de-a colora serile scoțiene foarte lungi, în anotimpul rece!
RL - Așa este! Este un lucru care arată că guvernanții trebuie să sprijine cultura și nu doar un sprijin bănesc. 

Ci, crearea unor mecanisme prin care oamenii pot performa!

A - În afară de coruri și de activitatea la biserică și de clasele de balet, știu că sunteți și membru 
fondator al unui proiect absolut special: Clyde Opera Group, împreună cu soția dvs.

RL - Avem acest grup, cu care susținem spectacole în principiu, vara; nu eu sunt cel mai în măsură să 
vorbesc despre el, pentru că eu mă ocup doar de partea dirijorală și de partea de director muzical. Soția mea 
are o activitate intensă cu acest grup, pentru că munca ei nu se rezumă doar la perioada verii, ci ea caută 
oameni pentru proiectele din vară, cu un an înainte! Și are o activitate susținută în cadru grupului acesta. Eu, 
vin vara și dirijez, o activitate mai punctuală.

A - Este un proiect de succes, care se desfășoară de niște ani de zile!
RL - Din 2016. Anul trecut n-am reușit…

„mi-ar plăcea să fiu un bun artist pentru comunitate, pentru că-mi place, mă 
regăsesc alături de oamenii care fac muzică și îmi doresc să ajut în sensul ăsta 

comunitățile: de-aici sau din țară”

A - 2020 a stricat socotelile tuturor, a fost complet atipic, nu s-au mai întâmplat lucruri care erau 
de tradiție în toată lumea: Festivalul de la Edinburgh, Jocurile Olimpice… despre care n-ai fi crezut că 
se pot întrerupe. Sperăm că vom reveni la normal. Dac-ar fi să vă întoarceți în timp, ați face aceleași 
alegeri? Pornind de la plecarea din țară…



RL - În principiu, da! N-am regretat alegerile făcute, probabil că aș face la fel.

A - Înseamnă că drumul a fost cel corect!
RL - Da! Nu știu dacă aș vrea să mă întorc în România; probabil, dacă m-aș întoarce, m-aș întoarce într-

un alt context. Dar nu-mi pare rău că am plecat și că am avut ocazia să-mi îmbunătățesc nivelul artistic și 
profesional. Din punctul acesta de vedere sunt mulțumit.

A - Artistul Razvan Luculescu ce-și dorește pentru următoarea perioadă? Sunt sigură că vă proiectați 
visurile pe termen mediu și lung…

RL - În primul rând îmi doresc mult de tot ca lucrurile să revină în matca obișnuită; și mi-ar plăcea să fiu un 
bun artist pentru comunitate pentru că-mi place, mă regăsesc alături de oamenii care fac muzică și îmi doresc 
să ajut în sensul ăsta comunitățile de-aici sau din țară, de ce nu? Mi-aș dori să-ncep să mă dedic compoziției, 
să-ncep să scriu, să creez ceva. Mi-ar plăcea mult! În rest, trăind și văzând!

A - Ați folosit cuvântul „comunitate”: s-a creat la ora aceasta și o comunitate de muzicieni români, în 
Scoția? Sunt mulți, sunt puțini?

RL - Cunosc muzicieni români, dar probabil ar trebui să facem mai mult pentru a crea această comunitate; 
să fim mai mult în legătură unii cu ceilalți! Sunt muzicieni foarte buni, avem cu ce să ne mândrim, atât cu cei 
de-aici cât și cu cei din țară, pe care i-am chemat în diverse proiecte. Mulți muzicieni buni au fost aduși; de-
asemenea, în proiectele pe care le-am avut în țară am adus muzicieni scoțieni; cumva, mi-a plăcut să îmbin 
cele două lumi muzicale. A fost un succes, de fiecare data; cel mai notabil, momentul în care am reușit să 
aducem orchestra Colegiului Național „George Enescu” în 2019, la concursul international de la Perth unde au 
lăsat o impresie excepțională, s-au clasat pe locul I. Au arătat că o orchestra bună poate răzbate, pentru că au 
fost extraordinar pregătiți - felicitări dirijorului Gheorghe Iliuță, care i-a pregătit temeinic, iar ei au luat foarte în 
serios acest demers și chiar au reușit. Prin muncă, sigur - nu sunt doar vorbe, chiar au depus un mare efort! 
Era vară, perioada în care, în general, lumea se duce în vacanță; ei au fost foarte dârji.

Este o încercare de-a uni cele două lumi, de-a învăța un pic despre fiecare, pentru că și românii știu destul 
de puține despre Scoția, iar Scoția, tot așa, știe puține despre cultura românească. Deci, demersul acesta nu 
poate fi decât unul de succes.

A - Era nevoie de un element de legătură, să aducă aproape cele două culturi, să se descopere. Mă 
gândesc că multora, ascultându-ne, li se va face tare dor de un concert…

RL - Sper! Pentru că eu cred că face parte din ființa noastră. Poate nu sunt toți melomani; dar chiar dorința 
de a se duce la un concert pop, de a se întâlni cu prietenii, de a asculta muzică scoțiană… categoric, asta este 
ceva ce ne lipsește, tuturor. Cred că nu există casă în care lucrul acesta să nu se simtă, cumva.

A - Așa cum vrem înapoi călătoriile și libertatea de mișcare, așa ne dorim și muzica înapoi, lucrurile 
care păreau atât de firești, de simple și făceau parte din viața fiecăruia, de fiecare zi și care acum au 
devenit un lux.

RL - Sper, anul acesta, să vedem acea luminiță de care spuneați, de la capătul tunelului… să nu fie o 
locomotivă!

Sperăm să ne revedem în sălile de concerte, undeva unde să ne putem bucura de muzică, de artă, de 
cultură!



MARIA MARCAȘ

Cu satul românesc și tradițiile sale, mereu în inimă
De 22 de ani în Scoția, consul onorific în Aberdeen, cu sufletul 
plin de imaginile de-acasă și tradițiile românești. Încearcă să facă 
din comunitatea din Aberdeen o mare familie, știe exact ce ar 
schimba și acasă, în România, pentru ca oamenilor să le fie mai 
ușor. Maria Marcaș, despre rădăcinile pe care le luăm cu noi, 
oriunde am ajunge în lume.

A - Bine-ați venit printre poveștile românilor din Scoția, doamnă consul onorific!

„Eu nu mă simt decât un om simplu și departe de țară, așa am rămas în sufletul meu”

MM– Eu nu mă simt decât un om simplu și departe de țară, așa am rămas în sufletul meu. De aceea, acest 
titlu simt că mă obligă oarecum să mă depășesc pe mine însămi, dar asta este! Suntem cu sufletul aici, în 
primul rând; noi am venit în vara anului 1998, cu doi copii, de șase și doi ani, și nu ne-a fost ușor. Eram cam 
15 suflete de români cu totul…

A– Erau începuturile comunității românești din Scoția.
MM - Da… erau doi medici, o asistentă, soții noștri care lucrau în domeniul petrolului. Cam 15, în total.

A– Meseria soților a fost cea care v-a adus în Scoția, de-acasă, de la Severin?
MM - Da. Eu nu aș fi plecat niciodată din România mea, eu sunt generația ceaușeilor, de când eram mică 

mama mea îmi spunea, când îl auzeam pe Ceaușescu la radio, la televizor: El e tatăl tău! Și eu eram foarte 
derutată, trebuie să fi avut între trei și șase ani, mergeam la grădiniță - eu știam cine era tăticul meu, de ce-mi 
spune mama că cel care vorbește e tatăl meu? Am înțeles mai târziu Decretul care a dus la…

A– La crearea unor generații de decreței…
MM - Da; noi eram obișnuiți să mergem la munte, la mare, eram foarte activi, foarte fericiți - străinătatea 

era departe. Altă mentalitate, altă cultură, altă economie; noi am crescut în acea perioadă și chiar credeam în 
societatea pe care noi o construiam împreună, deci nu a existat niciodată în mintea mea ideea de a pleca din 
țară. Niciodată.

A - Niciodată să nu spui niciodată, este vorba aceea a americanilor, pentru că, uite, nu știi ce îți 
rezervă destinul.

MM - Da, și am ajuns aici, cu tot bagajul meu de amintiri, educație, psihologie… spunând că sunt româncă, 
din România, cu engleza mea stâlcită - nu mi-o îmbunătățisem, pentru că nu-mi era de folos. Noi, la Turnu 
Severin învățam sârbește, pentru că filmele le prindeam de la sârbi. Am învățat în fiecare zi să mă smeresc 
puțin. Pentru că vedeam reacția oamenilor la ceea ce spuneam eu: a, daaa, am auzit despre România, am văzut 
filme. În perioada aceea se difuzau filmele despre orfelinatele noastre, la scurtă vreme au fost evenimentele 
din Londra…



„Ai aterizat într-o altă lume, nu ești nici de-al lor și nu mai ești nici de-al neamului tău!”

A - Cum v-au privit și cum v-au primit scoțienii?
MM - Ei sunt foarte politicoși, o politețe de care ți-e dor când mergi în altă țară. Am fost și în Australia, se zice 

de australieni că sunt prietenoși, deschiși, dar, Doamne!, mi-au lipsit scoțienii noștri! Pentru că sunt înțelegători, 
binevoitori și politicoși! Până când am învățat limba și, oarecum, cum funcționează societatea lor, la fiecare pas 
era foarte greu; simțeam că am o vârstă, aveam și doi copii și mă simțeam împiedicată. Pentru că nu cunosc 
limba și cultura poporului în care am venit. Și mă simțeam umilită.

A - Nu este ușor să îți iei rădăcinile cu tine și să pleci.Mulți dintre cei care nu au făcut acest pas, dar 
poate au visat s-o facă, se gândesc că este o aventură, ceva extraordinar, Pământul Făgăduinței. Multe 
visuri populează capetele oamenilor, în general; dar când ești pus în această situație îți dai seama că nu 
este ușor deloc. Limba nu e limba ta maternă, nu te regăsești în cultura care este alta decât cea în care 
ai crescut și ai fost educat și toată perspectiva se schimbă. Îți dai seama că ai aterizat într-o altă lume.

MM - Ai aterizat într-o altă lume, nu ești nici de-al lor și nu mai ești nici de-al neamului tău! Mama mea, o 
femeie simplă, de la țară, dar de-o înțelepciune deosebită, era singura care simțeam că mă-nțelege, înțelege 
că mi-e greu. Din punctul de vedere al tuturor celorlalți, eu eram foarte bine! Eram bine financiar, aveam un 
confort, dar dorul de-acasă și frustrările… Copiii erau bolnavi, aveau febră, de exemplu, îmi învățam lecția în 
engleză, sunam și mi se spunea: ok, acum este vineri, vino marți. Cum, marți? Mă blocam.

A - Alte obiceiuri, alt stil de a trata…
MM - La noi în țară imediat mergeam la doctor, ba poate că primeam și un antibiotic.

A - Da, diferențele astea, până te obișnuiești cu locul, se tot adună, la fiecare pas, în toate domeniile.

„Trebuie să iei și rădăcinile cu tine, să plantezi copacul vieții cu rădăcină cu tot, în 
altă parte, pentru că altfel nu înflorește”

MM – Prietenele pe care le am aici de 22 de ani deja le-am întâlnit în magazine, unde am fost atât de fericite 
să auzim o vorbă românească! Ești româncă? Ce mă bucur! Reacții pe care nu le-ai mai întâlnit după aceea, 
după 2007, 2008. A fost greu și-am trăit oarecum izolați; până când în Aberdeen am avut o profesoară tânără, 
care a venit la una din facultățile de aici. Îi spuneam că dacă este ceva ce îmi lipsește de acasă, este hora din 
sat, Nedeia din sat. Pleca omul de la țară la oraș sau în străinătate, pentru un trai mai bun dar venea o dată pe 
an, la Nedeie. Juca în horă și babele de pe margine spuneau: cutare e al lui cutare, ia uite ce copil mare are, 
ia uite ce…asta îmi lipsea. Te reconectai, știai cine este fiecare, reveneai ca apa în matcă. Și profesoara asta 
tânără, Liliana, mi-a spus: dar organizează tu o horă! Eu am zic că nu sunt în stare, n-am organizat niciodată 
nimic. Ei, cum să nu, faci cum ai vrea tu să fie! Eu aș vrea să fie ceva grandios, ca să știe lumea cum ne distrăm 
noi, cine suntem…

A– Nu numai că ați reușit să faceți asta, ați reușit s-o transformați într-o tradiție; faptul că ați păstrat 
România în inimă și toate amintirile, dorurile, se reflectă în tot ceea ce ați făcut. Pentru și în comunitatea 
de la Aberdeen! An de an, o sărbătoare pentru comunitatea românilor, în care să se simtă bine, să-și 
aducă aminte de casă, cu dansuri, muzică și mâncare românească, cu portul tradițional românesc…

MM– Eu mă conduc după principiul: fac pentru cei din jur și îi ajut așa cum mi-ar plăcea mie să fiu ajutată; 
dăruiesc cu drag, așa cum mi-ar plăcea mie să primesc. Seara românească a început cu filmulețe despre 
tradiții, locuri… La-nceputuri am gătit, singură, pentru 120 de persoane. La sfârșitul serii spuneam: n-o să 
mai fac niciodată așa ceva! Că nu mai puteam! De la an la an îmi doream să fie mai elegantă această seară 
specială. Mi-ar fi plăcut ca mămica mea, părinții, să mai trăiască, să vadă că îmbrac costumul popular, ia. În 
copilărie mi se părea că-și bate joc de mine când îmi spunea să mă duc la Nedeie în costum popular, nu în 
rochie, cum voiam eu.



A - Ați simțit că românii din comunitatea din Aberdeen au nevoie să-și aducă aminte de rădăcinile lor, 
să se conecteze cu spiritul de acasă?

MM - Sigur! Eu în sinea mea, îi îmbrățișez cu drag, pe toți; observ familii care nu vor să vorbească decât în 
engleză cu copiii și zâmbesc, îngăduitoare, pentru că oricât ai vrea să te integrezi, nu o faci vorbind o engleză 
cu accent românesc cu copilul tău, în casă. Vorbește românește cu copilul tău în casă, pentru că el oricum 
învață engleza cum trebuie, de la școală. Și chiar și aceștia, care vor să se desprindă, care nu vor să se 
întâlnească cu români, după un an, doi, trei, ajung să vină la evenimentele noastre, prietenii lor cei mai buni să 
fie tot dintre români… și-atunci nu poți decât să-i privești cu îngăduință. Trebuie să iei și rădăcinile cu tine, să 
plantezi copacul vieții cu rădăcină cu tot, în altă parte, pentru că altfel nu înflorește.

„Când simți că vrei să faci ceva din suflet, ori pentru a cinsti memoria bunicilor și 
străbunicilor tăi, ori pentru că te gândești că cineva aici ar beneficia, mergi înainte! 

Nu aștepta aprobarea celor din jur”

A - Am vorbit direct de petrecere și de seara tradițională românească, pe care o organizați. Dar sunt 
și alte evenimente de care vă ocupați: sunteți membru fondator, ați fost de-a lungul vremii și președinte, 
organizator de evenimente al Societății Scoțiano-Române. Scot-Ro.

MM - Am înființat The Scottish Romanian Society tot la îndemnul Lilianei. Eu îi spuneam: sunt lângă tine, 
orice vrei să faci te ajut! Așa mă vedeam, ca pe o persoană de încredere, loială, dar nu una care să conducă, 
să organizeze. Pe urmă, Liliana a trebuit să plece din Aberdeen…

A - Și ați organizat o mulțime de evenimente: de Paști, ateliere de vopsit ouă,de Mărțișor, confecțioare 
de mărțișoare..

MM– De multe ori, te împotmolești în diversele păreri ale diverșilor oameni: de ce să facem asta, ce nevoie 
avem de asta? Dar, dacă mergi mai departe și organizezi și anunți că se va întâmpla în ziua de, la ora de… 
oamenii vin. Nu este ușor, dar nu trebuie să aștepți să fie toți de acord. Când simți că vrei să faci ceva din suflet, 
ori pentru a cinsti memoria bunicilor și străbunicilor tăi, ori pentru că te gândești că cineva aici ar beneficia, 
mergi înainte! Nu aștepta aprobarea celor din jur.

A - Avem noi un talent al contrazicerii, al părerii contrare.
MM - Oamenii au văzut, când au venit aici, li s-a spus: that`s the rule! Asta e regula! Noi suntem obișnuiți 

să comentăm regulile: da’ de ce așa? E mai bine altfel! Ori aici, dacă s-a decis să se respecte o regulă, toată 
lumea respectă regula.

A - Ce vă impresionează cel mai mult la scoțieni? Din felul în care sunt, în care se poartă, în care 
reacționează în diverse situații?

MM - Sunt oameni și oameni, ca și la noi; sunt foarte mulți cu suflete deschise, deși au o distanță a lor, 
pentru că așa au fost crescuți; în primul rând au un respect pentru spațiul altuia. Sunt vecini care îți sar în ajutor, 
dar nu sunt ca românii noștri, nu-ți intră în suflet. Bârfesc și ei, comentează și ei, dar nu așa pe față.

A - Cred că este tot despre respectarea unor reguli: respecți spațiul celuilalt, intimitatea celuilalt, 
ziua lui liberă… păstrezi o oarecare distanță care ține tot de politețe.

MM - Mi-aduc aminte ca făceam un curs, la colegiu, ceva în IT, și m-am împotmolit; o doamnă mai în vârstă 
mi-a explicat cu atâta răbdare… Am înțeles și am plecat de acolo simțindu-mă atât de bine; mi-aduceam aminte 
de acasă, unde Doamne ferește să-ți arăți punctele slabe! pentru că vine cineva care e deștept și te-ntreabă: 
cum, dar tu nu știi asta?

„Cred că, începând de anul acesta (2021) se vor schimba lucrurile și 
va ține de fiecare în parte cum se va organiza și cum își va păstra tradițiile”



A - Ce ați aduce și ați implementa în România, dacă s-ar putea face asta, de la scoțieni și din Scoția?
MM - O, aș face Biroul Cetățeanului, în Turnu Severin.

A - Ați și lucrat la un astfel de birou!
MM - Da, orice problemă ai, vii acolo; nu te știe nimeni, vecinul, rudele și orice problemă ai, ești înțeles și 

ajutat. Acesta este scopul acestui birou, să-l ajute pe cetățean; și merge destul de departe! Când sunt depășiți 
de partea legală, te recomandă unui notar sau avocat. Dar ei te ajută destul de mult; ori, acasă, nu ești sfătuit 
cum este mai bine și mai simplu să rezolvi o problemă. Să nu-ți ia atâta timp! Lumea nu este informată. 
Informațiile vin de la o cunoștință, un vecin, o rudă… nu așa se face. În plus, trebuie să oferi informația pe 
înțelesul persoanei respective. De ce să ceri ajutor financiar de la rude, de exemplu, când poate tu ai dreptul la 
o pensie de handicap și nu știi asta? Sau alt tip de pensie… Să-ți cunoști drepturile, îndatoririle. Aș merge din 
poartă în poartă, la mine în sat, să fac lucrul ăsta pentru oameni, aș face asta cu drag!

A - Ați mai făcut ceva în Aberdeen; ați făcut parte din conducerea Centrului Internațional, al cărui 
scop este reunirea diferitelor grupuri entice.

MM - Când îmi era greu, mă gândeam ce poate face o femeie singură, într-o țară străină. Acest Centru 
Internațional părea foarte ofertant: promitea că te ajută cu limba, cu informații, să te integrezi, exact ceea ce 
noi făceam cu Scot-Ro, dar aici vorbeam de mai multe naționalități. A fot interesant, păcat că nu a durat foarte 
mult și s-a închis. Prin ei am organizat prima și singura Zi internațională a copiilor, o punte de legătură între toți 
copiii; în rest, am organizat-o doar noi, între români. Cred că, începând de anul acesta (2021) se vor schimba 
lucrurile; dacă până acum eram încurajați să ne exprimăm cultura, obiceiurile, acum sunt sigură că va fi o altă 
atitudine…

A - PostBrexit?
MM - PostBrexit, da; mult mai tăcută și va ține de fiecare în parte cum se va organiza și cum își va păstra 

tradițiile. Noi, românii, suntem foarte mulți aici, vom merge mai departe cu multe dintre workshopurile, activitățile 
noastre. Sentimentul meu personal este că nu vor mai fi încurajate din exterior. Acum, chiar că vor veni din 
interior! Dar scoțienii, totuși, sunt altfel decât englezii: mai simpli, mai primitori, mai calzi…

A - Credeți că a reușit comunitatea din Aberdeen să transforme acest loc într-un altfel de „acasă”?
MM - Cred că acest „acasă” din Aberdeen este o oglindă a ceea ce aveau și acasă: câțiva prieteni, familia 

și atât. Cu ce m-am luptat eu mereu, am încercat să forțez mâna tuturor: să ne strângem toți împreună! Măcar 
din când în când! Chiar și ai mei, în casă, îmi ziceau: de ce faci toate astea, dacă te stresează atât de mult? Nu 
mai face! Dar perspectiva de a nu mai face este așa de tristă, încât prefer să fiu atât de ocupată. Dacă ar face 
altcineva, bine, merg și susțin, dar dacă nu face nimeni, n-o să se facă deloc? Cum o să fie?

A - De aceea sunteți consul onorific, de aceea îi reprezentați pe oamenii de acolo, datorită acestei 
disponibilități fantastice și a acestei energii de a vrea să-i coagulați, să-i adunați împreună, să le fie 
bine, să fie informați și să fie acasă, acolo, pentru ei, într-un cerc cât mai larg și mai cald.

MM - A fost mult mai ușor de când avem și biserica, pentru că omul care-l caută pe Dumnezeu nu-și va nega 
nici rădăcinile.

A - 22 de ani înseamnă o viață de om, care a împletit ce are mai bun Scoția și România…
MM - Mi-ar plăcea ca toți să înțeleagă: dacă cineva încearcă să construiască, să organizeze ceva, să nu-l 

invidieze și să-l ajute dacă pot. Nu-ți răpește ție oportunitățile sau succesul, ci dimpotrivă: fiecare trebuie să fie 
încurajat să facă câte ceva. Poate mie-mi place hora, muzica populară, altul este cu muzica clasică… Să ne 
susținem unii pe alții, asta aș dori eu să înțeleagă fiecare în parte. Să ne sprijinim, pentru că este loc pentru 
toată lumea și cu cât omul se ridică mai mult și este mai mulțumit, mai împăcat, cu atât radiază bunătate și 
fericire în jurul lui.

A - Și așa se transformă întreaga comunitate!



AURORA CONSTANTIN 

Scoția, o țară care a știut să o iubească pe Aurora 
Constantin.
De două ori doctor, în fizică și în IT, profesor la 
Universitatea din Edinburgh și pictor amator. De ce 
nu o găsim pe Aurora Constantin pe lista cadrelor 
universitare din România? Pentru că România mai 
are de lucru la capitolul mentalitate, accesibilitate și 
oportunități oferite oamenilor care merită. Povestea 
unei reușite cu gust dulce-amărui.

A– Ați plecat din Slatina de mult timp și v-ați mutat în Scoția. Cum ați ajuns să faceți acest drum?
AC - Este o istorie lungă; două motive au stat la baza deciziei mele de a pleca din Slatina. Unul, a fost 

dorința de a progresa în carieră, mi-am dorit întotdeauna să devin profesor universitar; al doilea motiv, a fost 
nevoia de accesibilitate. Sunt o persoană cu nevoi speciale, mă deplasez într-un scaun rulant de ceva vreme 
și îmi doream să am mai multă libertate de mișcare - lucru de care nu puteam să beneficiez în România, 
din păcate. Am sperat mult timp că voi putea profesa la Universitate în România și chiar am început să mă 
pregătesc pentru un examen de lector, în anul 1990, după revoluție, când s-au deschis examenele. A fost un 
moment extrem de greu pentru mine: să decid să nu particip la acest concurs. Momentul ăsta a venit după o 
discuție cu regretatul profesor Oliviu Gherman - știam că are încredere multă în mine, mă invitase să mă înscriu 
la doctorat, în anul acela, însă a încercat să-mi atragă atenția asupra a ceea ce putea să se întâmple în viitor, 
cu consecințe foarte grave pentru mine. M-a întrebat: Cum crezi că te-ai simți dacă ai obține acest post, ceea 
ce este foarte probabil, dar va trebui să renunți, în câțiva ani? Va fi extrem de greu, nu-i așa? Gândește-te 
foarte bine, pentru că acest post îți cere să te miști între diverse clădiri, să urci scări…Puteam merge încă, dar 
eram într-o condiție extrem de dificilă și știam că boala lucrează.

„Sunt o persoană cu nevoi special, mă deplasez într-un scaun rulant de ceva 
vreme și îmi doream să am mai multă libertate de mișcare - lucru de care nu 

puteam să beneficiez în România, din păcate.”

A– Este absurd să vezi că infrastructura te împiedică să îți împlinești un vis!
AC - A fost extrem de greu, unul din cele mai grele momente. Mă gândisem și eu, dar încercam să ignor. 

M-am întors acasă de la Craiova, am discutat cu părinții mei și m-am hotărât să particip la un concurs pentru 
ocuparea unui post de profesor în Slatina: acolo condițiile fizice îmi permiteau să mă deplasez, să locuiesc, era 
mult mai ușor pentru mine să-mi continui cariera.

A– Așa ați ajuns profesor de fizică în Slatina, un profesor iubit de elevi și cu rezultate remarcabile.
AC - Da, la Colegiul „Radu Greceanu”, în 1990, colegă cu foștii mei profesori - a fost o perioadă frumoasă 

pentru mine, am avut elevi excelenți, strălucitori, dar… în timp, am simțit că nu mai progresez. Îmi luasem 
doctoratul în fizică, tot speram că lucrurile se vor îmbunătăți și voi ajunge la Universitate, dar infrastructura nu 
se schimba deloc. Din păcate, nici astăzi nu cred că lucrurile stau altfel. În 2015, când am ajuns la Craiova, nu 
aveau decât o rampă pentru intrarea principală.

A– Deci, această mișcare către altă parte a Europei devenea cumva, obligatorie. De ce a fost să fie 
tocmai Scoția?

AC - Când am hotărât asta, mi-am îndreptat atenția către Universitatea din Glasgow. Unul din foștii mei 
colaboratori își începuse doctoratul aici; el m-a încurajat să caut programe de master, de doctorat în fizică, 



computer science, spunându-mi că sunt alte condiții și cu siguranță, mă voi descurca. Îmi doream să fac 
ceva. Nu mai lucrasem demult în cercetare, în fizică, profesoratul îmi ocupase tot timpul, pregăteam și elevi 
brilianți pentru olimpiade - așa că m-am uitat spre alt domeniu, spre IT. Și-am descoperit un master în IT la 
Universitatea din Glasgow. Dar aveam nevoie de foarte mulți bani, aveam nevoie de un însoțitor cu mine, care 
trebuia de asemenea plătit… erau foarte multe obstacole.

A– Dar așa trebuia să se întâmple… aceasta a fost calea către al doilea doctorat.
AC– Da, am terminat masterul în IT, am supraviețuit, dar una din cele patru burse pe care le-am luat ca 

să ajung acolo îmi cerea să mă întorc în țară. Deci, în 2009, m-am prezentat pe 15 septembrie la liceu - dar 
nu aveam de gând să rămân. Am început să caut programe de doctorat tot în Scoția, pentru că mi-a plăcut 
atmosfera de aici, am văzut că pot să mă descurc, în IT pentru că mi-a plăcut domeniul. Mă gândeam că 
pe calculator pot să lucrez și de acasă, în cazul în care o carieră universitară nu va mai fi posibilă. Așa că 
am aplicat și am fost acceptată la Universitatea din Edinburgh. Sora mea a avut un rol foarte important, m-a 
încurajat întotdeauna; apoi am citit un articol pe internet în care cineva făcea o paralelă între evoluția în carieră 
a fizicienilor și a informaticienilor… cu părere de rău, e drept, căci fizica și matematica au fost prima mea 
pasiune, am virat către IT. Aveam 47 de ani când am început doctoratul în informatică, dar am crezut mereu că 
niciodată nu e prea târziu să devii ceea ce ai fi putut fi! Puterea voinței este mai importantă decât orice.

A - Voință, determinare, pasiune - e clar că au existat, toate. Dar din nou, pentru a face acest doctorat, 
aveați nevoie de bani. Și aici apare o altă întâmplare specială… selectarea dvs.pe o listă scurtă, foarte 
onorantă.

AC– Am venit în Edinburgh cu o bursă de la Dinu Patriciu și cu o mica rezervă constituită în cei 24 de ani 
de predare… încercam să supraviețuiesc. Mă descurcam destul de greu, când am aflat de bursa Google, 7000 
de euro, care a însemnat enorm pentru mine. Mi-a dat foarte multă încredere, am simțit că sunt pe drumul cel 
bun, dacă oamenii aceștia au avut încredere să mă aleagă pe mine din toți cei care aplicaseră, din Europa și 
Israel. Bursa de la Dinu Patriciu s-a terminat când eram în anul 2 și atunci am crezut că se termină totul, dar, 
ca și în alte dăți în viața mea, ceva ce părea a fi foarte rău a devenit norocul meu! Am aplicat la o bursa de la 
Universitate, care era substantial mai mare, pe termen mai lung și am scăpat și de obligația de a reveni în țară, 
pentru trei ani.

„…tema doctoratului în IT a fost din domeniul tehnologiei pentru autism; am 
plecat de la ideea să continui cercetarea în domeniul interacțiunii om-computer, 

tema mea de master. Mai mult, îmi doream să dezvolt aplicații educaționale.”

A - Un exemplu că, dacă vrei cu adevărat, te străduiești și cauți în permanență cea mai bună soluție, 
se poate! Cred că n-ați vrut să acceptați că lucrurile se pot termina înainte de vreme…

AC - Nu mă temeam să mă întorc în țară, dar asta ar fi însemnat sfârșitul unei cariere universitare.

A - Și v-ar fi durut sufletul, este normal. Am văzut că tema doctoratului dvs.în IT a fost una foarte 
generoasă; ne povestiți puțin despre asta?

AC - A fost din domeniul tehnologiei pentru autism; am plecat de la ideea să continui cercetarea în domeniul 
interacțiunii om-computer, tema mea de master; mai mult, îmi doream să dezvolt aplicații educaționale. Pentru 
că lucrând ca profesor de fizică mulți ani, mi-am dat seama că este foarte important pentru elevi și pentru 
studenți, ca să înțelegeagă anumite concepte fizice să aibă posibilitatea de a simula experimente, care nu pot 
fi aduse în laborator: mișcarea particulelor elementare sau reacții nucleare. Mi-am dat seama că acolo mi-ar 
plăcea să lucrez. Apoi, când am avut interviul cu profesoara care m-a acceptat la doctorat, am fost întrebată 
dacă vreau să lucrez la o aplicație pentru copiii cu autism. La vremea aceea nu știam prea multe despre autism, 
dincolo de imaginea pe care mi-o crease Rainman. Nu știam să-l definesc, nu cunoșteam deficiențele majore 
în autism, dar am spus Da! pentru că îmi doream să lucrez în domeniul accesibilității, iar această aplicație 
crea oportunități pentru copiii care au nevoi speciale. Am început prin a mă alătura proiectului lor, dezvoltau o 
aplicație pentru copii cu autism între cinci-șapte ani, pentru a le dezvolta joined attention - acel moment când 
vrem să atragem atenția unei persoane către un anumit obiect, lucru destul de dificil pentru copiii cu autism. Ei 
nu înțeleg lucrul acesta, mai ales că evită să privească în ochii oamenilor, în general. Am lucrat în acest proiect, 
dar am simțit că vreau să-mi creez și propriul meu subiect de cercetare. Și-atunci am descoperit o intervenție 
care era larg răspândită, numită Povești sociale / Social stories, și m-am gândit că pot să creez o aplicație 



care să-i ajute pe profesori să construiască aceste povești; am făcut designul, am implementat aplicația, care 
mai târziu a fost dezvoltată la prima mea slujbă ca cercetător asociat la Universitatea din Bath, iar anul acesta, 
2020, sunt mândră să spun că aplicația aceasta a fost pusă pe piață, de o companie.

„Trebuie să fii generos, ca profesor; să-ți dorești să dai celuilalt, să formezi 
oameni. Cred că bucuria asta de a-i vedea cum cresc sub ochii tăi, este ceva 

nemaipomenit!”

A - Multe lucruri din cele pe care le-ați făcut își au rădăcinile în anii de profesorat; probabil v-ați amintit 
ce îi lipsea profesorului, la clasă, ce instrumente își dorea, să poată ajunge la mintea și imaginația 
elevilor, să le suscite interesul, pasiunea. De fapt, ce-i trebuie unui profesor să devină special pentru 
elevii lui și să aibă rezultate?

AC - Cred că în primul rând, dorința de dăruire. Trebuie să fii generos, ca profesor; să-ți dorești să dai 
celuilalt, să formezi oameni. Cred că bucuria asta de a-i vedea cum cresc sub ochii tăi, este ceva nemaipomenit! 
Apoi, cred că este respectul față de elevi și de studenți. Este foate important ca studenții să vadă că le respecți 
opțiunea; mi-a plăcut, evident, să atrag studenții, elevii pe domeniul meu, dar am fost întotdeauna deschisă 
atunci când am văzut că ei au o altă opțiune. Sau, au talent pentru altceva și m-am bucurat și i-am felicitat din 
toată inima - când eram profesor la liceu și ei luau premii la olimpiada de română sau de biologie, întotdeauna 
i-am încurajat să meargă acolo unde simt că au putere să răzbată și acolo unde pot să se autodepășească. 
Asta le-am spus întotdeauna: înțeleg dacă nu vă place fizica, nu este nevoie să excelați la toate materiile, dar 
căutați să găsiți acel domeniu în care voi puteți excela, în care vă place să vă autodepășiți! Asta este foarte, 
foarte important! Apoi, esențial pentru ca un profesor să aibă rezultate remarcabile, este buna comunicare cu 
studentul și cu elevul. Și, de asemenea, un mod de a stabili ceea ce aștepți de la elev sau student și ceea ce el 
așteaptă de la tine; pentru că, uneori, poate avem așteptări nefondate. Și trebuie să fii bine pregătit în profesia 
ta, să-ți placă să fii întotdeauna la zi cu cunoștințele, să știi un pic mai mult decât elevii și studenții tăi. Până la 
un moment dat, pentru că dacă ești profesor bun, elevii, studenții trebuie să te depășească!

A - Ați găsit în Scoția acest tip de comunicare, acest mod direct, de a stabili relația profesor-student?
AC - A, da, evident! Cred că mai mult decât în România, deși trebuie să recunosc, am făcut Facultatea de 

Fizică din Craiova și am avut profesori excelenți și am beneficiat de o atmosferă extraordinară, atmosferă pe 
care a creat-o regretatul profesor Oliviu Gherman care, într-un fel, a crescut pe lângă dumnealui alți lectori. 
Deci, aveam o comunicare foarte bună cu profesorii mei la Universitate, dovadă că și acum țin legătura cu ei, 
ei încă se bucură de rezultatele mele de aici și asta mi-a ajutat foarte mult. Mi-a ajutat atunci când am fost 
profesor la liceu, dar chiar și aici. Însă ceea ce cred că am găsit aici în plus față de învățământul din România, 
în general vorbind, este faptul că munca și valoarea sunt recunoscute. Și că se încurajează munca, rezultatele 
obținute prin eforturi proprii. M-au revoltat întotdeauna copiatul, lucrurile obținute pe nemerit și lucrul ăsta m-a 
făcut să mă simt mai bine în acest mediu.

„…ceea ce mă încântă extraordinar aici este că se oferă șanse egale tuturor 
studenților, indiferent de condiție. Egalitate și diversitate - au sens aici! Nu sunt 

vorbe în vânt.”

A - Voiam să vă întreb ce ar trebui să învățăm de la scoțieni, în domeniul învățământului superior. Din 
ceea ce au, sau fac ei și noi nu avem, sau nu facem… ați și răspuns!

AC– Pot să adaug că ceea ce mă încântă extraordinar aici este că se oferă șanse egale tuturor studenților, 
indiferent de condiție. Egalitate și diversitate - au sens aici! Nu sunt vorbe în vânt. Am plecat din România 
definitiv în 2010, exista lege pentru construcția rampelor din 2005, dacă nu mă înșel; dar mi se răspundea, când 
întrebam politicos de ce nu există o rampă, că nu se poate construi o rampă doar pentru o singură persoană… 
ceea ce era frustrant. O rampă nu e construită doar pentru o persoană sau numai pentru persoanele cu nevoi 
special. ci și pentru persoane care au cărucioare, cară greutăți etc. Dar chiar dacă ai construi o rampă pentru 
o singură persoană, și rampa aceea îi schimbă destinul - cum ar fi fost în cazul meu, dacă Universitatea din 
Craiova ar fi avut rampe - tot nu ar fi puțin.

Aici, la Universitatea din Edinburgh, am vorbit recent cu cineva de la Resurse Umane, care a încercat să afle 



care sunt dificultățile mele. Deși lucrez în clădirea cea mai accesibilă pe care am întâlnit-o- (și am mers în multe 
universități, nu numai în Marea Britanie!) mai sunt încă lucruri de pus la punct. Și a avut răbdare să-i explic 
aproape o oră, și-a luat notițe și m-a asigurat că se va face tot ce este posibil ca să se îmbunătățească lucrurile. 
E această voință de a face lucrurile mai bune pentru oameni. Ceea ce îi mai diferențiază pe scoțieni de noi este 
baza materială mult mai bună și cred că și colaborarea. Colaborarea între colegi, colaborarea internațională 
merge mai bine decât în România - și eu am fost formată într-o universitate unde colaborarea era foarte bună!

A - Pe lângă activitatea academică bogată, cercetare, profesorat - sunteți și pictoriță. Mai mult, la un 
moment dat, erați un cititor pasionat, făceați parte dintr-un club de lectură. Vă ajunge timpul și pentru 
pasiunile dvs?

AC– Timpul meu liber este destul de limitat. De multe ori, a trebuit să aleg între una sau alta: să citesc sau 
să pictez… iar uneori n-am avut timp pentru niciuna dintre ele. În momentul ăsta, sunt foarte hotărâtă să pictez, 
deci am mai puțin timp pentru lectură. Simt nevoia să-mi perfecționez talentul; n-aș putea spune că sunt o 
pictoriță, îmi place să pictez și o fac mai mult din instinct. Nu am urmat decât un curs de un semestru aici, la o 
școală de artă, dar îmi place să învăț. Privind, urmărind filme pe youtube și simt, observ că progresez!

A - Deci așteptăm o nouă expoziție personală!
AC - Sper! Am reluat pictura în 2018, după o lungă perioadă de întrerupere. În perioada aceea citeam mai 

mult. Am avut norocul să întâlnesc niște oameni minunați în Bath - am lucrat la Universitatea de acolo vreme 
de doi ani - și formasem un club de lectură. Ne întâlneam lună de lună și discutam un roman pe care trebuia 
să-l citim în luna respectivă.

Acum pictez, încerc să pictez în fiecare săptămână.

A– V-ați gândit că vreodată, la un moment dat, într-o conjunctură de colaborare, de înființare a unor 
lucruri noi, ați putea ajunge din nou în România?

AC - Este foarte greu să răspund la această întrebare. Mi-ar plăcea foarte mult să colaborez cu oameni 
din România, m-am gândit de foarte multe ori la proiecte de colaborare cu foștii mei elevi, cu foștii colegi de la 
liceu… Îmi place foarte mult să ajut oamenii și-mi place să pun umărul la construirea carierei lor, dacă se poate, 
pentru că și eu am beneficiat de ajutorul multor oameni. Fără ajutor nu aș fi putut ajunge aici. Am fost educată 
într-o familie în care generozitatea a însemnat foarte mult. Tatăl meu îmi spunea: dacă tu crezi că poți să ajuți 
un om să iasă dintr-o situație grea, ajută-l, chiar cu sacrificii din partea ta, pentru că lucrul ăsta îți întoarce foarte 
multe satisfacții.

Mi-ar plăcea să mă întorc în România cu proiecte, să colaborez cu oameni de acolo, dar să mă întorc 
definitiv… gândiți-vă la ce spuneam despre accesibilitate și la posibilitatea de a-mi continua cariera universitară. 
Nu exclud întoarcerea, dar dacă lucrurile nu evoluează și nu voi avea condițiile necesare să mă desfășor și 
dacă nu se va schimba ceva și în mentalitatea oamenilor… Persoana în cărucior nu este privită foarte bine, din 
păcate; mi s-a întâmplat să mă simt extrem de umilită. Nu-mi place să spun asta, dar poate auzind, oamenii 
se vor gândi mai bine înainte de a privi pe cineva în cărucior, sau de a-i oferi bani, cum mi s-a întâmplat mie, 
pe stradă. Ce spaimă a fost, să nu fi zărit vreun elev scena și să interpreteze greșit! Dacă lucrurile nu se 
schimbă, nu cred că mi-aș dori să mă întorc definitiv! Însă oricând m-aș întoarce să-mi văd prietenii, foștii 
colegi, profesori, rude, să-i ajut, să colaborăm… asta da! Cu siguranță!

A - Mai sunt multe de rezolvat, de învățat, de schimbat. Iată, dvs. care sunteți doctor la pătrat, de 
două ori doctor!, și ați putea să dezvoltați proiecte în România, ați fost silită să vă mutați în altă țară. 
Este minunat că sunteți în Scoția, la Edinburgh, unde v-ați clădit cariera pe care ați visat-o, dar putea să 
fie acasă, așa cum era mai firesc. Este un lucru care trebuie să ne facă să ne gândim cum reacționăm, 
cum planificăm și cum nu facem ceea ce ar fi cazul să facem.

AC - Îmi doresc ca, într-un număr de ani, lucrurile să fie cel puțin ca aici. Mentalitatea, oportunitățile și 
accesibilitatea.



DIANA ȘIȘU

Când înveți computerele să vorbească românește
A venit în Scoția din dragoste și a rămas să învețe, sa-și 
împlinească visurile profesionale, sa crească o familie. Totuși, 
nu sfătuiește pe nimeni să se arunce cu capul înainte, în lumea 
largă, fără un plan bine gândit. Este creatoarea vocii artificiale 
românești, pentru că știe să determine computerele să vorbească 
limba oamenilor!

 A– De câți ani ești în Scoția, Diana?
DȘ - Am plecat în 1994 din România, deci sunt 26 de ani de atunci; aveam 20 de ani când am plecat, mi se 

pare cu muuult timp în urmă…

A - 26 de ani sunt o viață de om; după aritmetica simplă, este mai mult Scoția decât România, în viața ta!
DȘ - E mai mult, dar am rămas româncă!

„Am plecat din dragoste, prostie pe care n-aș mai face-o, ca femeie în toată firea. 
N-aș mai repeta greșeala să plec de acasă fără un plan concret!”

A - Ce ți-ai dorit, sau ce ți-ai propus când ai hotărât să pleci din țară și cum ai ajuns tocmai în Scoția?
DȘ - Am plecat din dragoste, prostie pe care n-aș mai face-o, ca femeie în toată firea; din punct de vedere al 

carierei, când am plecat, eram cam dezorientată. Am ajuns în Scoția, știam că vreau să fac studii superioare, 
îmi propusesem să am, în principiu, o carieră academică, dar nu știam sigur pe ce domeniu - ceva legat 
de matematică. Acasă terminasem Liceul Pedagogic din Caransebeș. Învățământul nu fusese opțiunea mea 
numărul unu, sinceră să fiu, dar dacă vă amintiți cum era în anii 90… În general lumea se axa pe licee care-ți 
dădeau o slujbă în mână, cum erau liceul pedagogic sau sanitar, mai ales dacă nu aveai alte planuri pe termen 
lung. N-aș mai repeta greșeala să plec de acasă fără un plan concret; aș căuta de la bun început o bursă de 
studii. Dar la 20 de ani este altfel!

A - Tinerețea este impetuoasă, nebună, curajoasă; facem multe lucruri când suntem tineri, lucruri pe 
care nu le-am repeta mai târziu. Și, de multe ori, e bine că este așa!

DȘ– Într-un fel e bine, într-un fel e rău; la 20 de ani ai un curaj nebun, ți se pare că te poți lupta cu orice, 
dar îți faci viața mai grea. Este curaj, dar te poate arunca și într-un fel de haos, cu care te lupți apoi mulți ani. 
E mai bine să-ți faci un plan de la bun început. Deși anii 90 au fost complet diferiți, mai haotici pentru români, 
în general, în comparație cu zilele de acum, când sunt mult mai multe oportunități pentru români. Mai ales de 
când România a intrat în UE, dacă pleci spre UE ai mult mai multe oportunități: nu numai că sunt burse, dar și 
studiile sunt mai accesibile din punct de vedere financiar. Dacă vrei să-ți faci un grad universitar, n-o să te coste 
la fel de mult cum m-ar fi costat pe mine în 1994, când aș fi fost încadrată în categoria studenților internaționali, 
overseas, iar taxele de studii ar fi fost enorme.

A– Bănuiesc că specializarea dată de liceul pedagogic nu ți-a folosit când ai ajuns în Scoția și a 
trebuit să te reorientezi, să cauți altceva. Cum ai procedat?

DȘ– Chiar dacă calificarea de învățătoare ar fi fost recunoscută, nu cred că aș fi putut intra direct în 
învățământ pentru că sistemul lor era foarte diferit, ar fi trebuit să fac ani de practică și de pregătire. Și nu eram 



eu disperată să fiu învățătoare; nu ăsta era visul meu. Așa că a trebuit să mă reorientez, mi-am zis că o să 
locuiesc câțiva ani în Scoția și probabil că la un moment dat o să fiu clasificată ca student local și o să am taxe 
mai accesibile. Între timp, mi-am zis că-mi trebuie o slujbă, am mers la job center, ei mi-au oferit câteva slujbe, 
m-au trimis la interviuri și-am avut și un pic de noroc. M-au trimis la un interviu pentru o slujbă în administrația 
Universității, cei de acolo au fost foarte drăguți, dar nu mi-au oferit postul pentru că nu aveam eu experiență 
în administrație. Norocul meu a fost ca cel care era candidatul numărul unu a acceptat postul, a stat câteva 
săptămâni acolo, după care a plecat, așa că mi-au dat mie telefon, am fost foarte surprinsă, dar bineînțeles că 
am luat postul. Nu-mi permiteam luxul să spun Nu! nici unei slujbe. Nu era visul meu să lucrez în administrație, 
dar folosești orice oportunitate ți se oferă! Nu-ți poți permite să faci mofturi.

„Am avut norocul să lucrez în Universitate. Noroc, pentru că 
Universitatea este un mediu foarte divers; înveți de la foarte mulți 
oameni. Toate poveștile pe care le auzi, te inspiră și te împing din 

spate: hai, încearcă ceva, orice, cât de puțin!”

A– Pare un drum lung, de la acest început la poziția de manager de acum. A fost un drum greu?
DȘ– A fost un drum greu, în primul rând pentru că am decis să am o familie: am făcut cele două fete la 

20 și ceva de ani și este greu să lucrezi și în același timp să crești copii, să te ocupi de familie. Oricât te 
străduiești, totuși, rămâi în urmă; pentru că trebuie să lucrezi cu normă redusă, trebuie să răspunzi urgențelor 
- te cheamă de la grădiniță, copilul tău nu se simte bine, deci trebuie să pleci. Nimeni n-o să te pună în 
posturi cu responsabilități mari, dacă ești mamă de copii mici. Am continuat pregătirea, am mers la cursuri 
serale, workshopuri, schimburi de experiență… Am avut norocul să lucrez în Universitate. Noroc, pentru că 
Universitatea este un mediu foarte divers; înveți de la foarte mulți oameni. Universitatea din Edinburgh are 
peste 10.000 de angajați și peste 33.000 de studenți care vin din toate colțurile lumii. Și auzi atâtea povești, ce 
a făcut fiecare și te gândești: e o idee bună, o să încerc și eu! Te inspiră când vezi că mulți oameni s-au luptat 
cu lucruri și mai grele decât tine: unii pleacă din zone de război și tu îți plângi de milă? Toate poveștile pe care 
le auzi, te inspiră și te împing din spate: hai, încearcă ceva, orice, cât de puțin!

A– E o șansă când viața te ”aruncă” între oamenii potriviți, cum ți s-a întâmplat ție!
DȘ– Mi-a plăcut foarte mult Universitatea ca mediu și pentru că am rămas aproape de învățământ, într-un fel, 

aproape de cercetare. Am văzut cum lucrează oamenii din cercetare aici, cum sunt împinși spre comercializare, 
să-și pună ideile în practică, mai ales în știință și inginerie - și asta m-a inspirat. Eu nu întâlnisem în România 
o gândire de genul ăsta: nu critic România, dar când plecasem, în 1994, așa era. Prin comparație, când am 
venit aici, oamenii gândeau altfel. Mi-a mai plăcut aici gândirea critică; nu-ți dădea nimeni mură în gură! Chiar 
și la Universitate în anul I îți dau tone de citit, îți dau câteva powerpoint slides și gata! Tu gândești, afli, faci 
cercetarea. Mi-a plăcut! E greu, dar mi-a plăcut!

A - Spuneai că erai o mamă tânără, cu doi copii mici. Este mai greu pentru o femeie să reușească, 
profesional vorbind? Dincolo de lozincile egalității cu bărbații…

DȘ - Este mai greu, încă. S-au schimbat multe lucruri, femeilor li s-au dat anumite drepturi, a fost introdus 
concediul de paternitate, ca și tații să se ocupe de familie cât femeile se ocupă cât de cât de carieră, încearcă 
să revină. Totuși, familia în continuare este mult mai mult în responsabilitatea mamelor. Dacă ai rămas în urmă 
din punct de vedere al carierei, câștigi și mai puțin; așa că se perpetuează situația în care cel care câștigă mai 
mult, de obicei tatăl, care nu a sacrificat cariera din cauza familiei, este împins înainte, să câștige în continuare. 
Pentru că trebuie să trăiești, dacă duci copiii la grădiniță taxele sunt enorme, eu nu întâlnisem așa ceva - am 
fost foarte surprinsă când am venit în vest și am văzut cât de scumpă este viața. De aceea insist, mai ales 
când este vorba de femei: nu plecați fără un plan pentru carieră, pentru că aici viața este scumpă! N-o să găsiți 
Nirvana, mai ales dacă plecați de acasă și nu aveți familia extinsă în jurul vostru, o să fie foarte greu!

A– Deci trebuie să ai un plan bine pus la punct, să știi de ce, unde, ce vei face acolo unde vrei să 
pleci… nu te hazarda!

DȘ - Chiar dacă te gândești să pleci să culegi legume, ca să-ți faci o bucătărie acasă, de exemplu; nu poți 
să trăiești din cules de legume în Marea Britanie, viața o să fie mult mai amară decât acasă. Să nu-ți imaginezi 
că vei trăi bine din slujbe de genul ăsta. Dacă într-adevăr plec în lume, am nevoie de un plan și o fac pentru 
proiecte mult mai mari, pentru idealuri mai mari; n-are sens să lași familia în urmă, prietenii în urmă, pentru că 
viața aici e scumpă și o să-ți fie foarte greu, mai ales dacă vrei să crești o familie.



A– Adică toate vin cu un cost…
DȘ - Da, eu mi-am făcut studiile în timp ce am crescut copiii - n-aș recomanda nici asta, pentru că vine cu 

foarte mult stres, iar stresul poate să vă dăuneze sănătății. Deci, e important să pui în balanță lucrurile.

„…am făcut un masterat în speech and language processing - calculatoare care 
înțeleg limba umană și o reproduc, vorbesc adică limba umană. Vocile artificiale 
sunt bune pentru oamenii care suferă condiții degenerative neurologice, își pierd 

controlul motor și nu mai pot vorbi.”

A - Acum, ești manager responsabil cu clienții la o firmă scoțiană. Ai dezvoltat în cadrul unui proiect 
cu fonduri europene o voce artificială românească; unde va fi folosită această voce?

DȘ - Slujba mea de bază este în cadrul unei firme care se ocupă cu managementul datelor, proiecte de 
cercetare, dar ei mi-au dat timp să studiez în timp ce lucrez și am făcut un masterat în speech and language 
processing - calculatoare care înțeleg limba umană și o reproduc, adică vorbesc limba umană. Orice limbă. 
Oamenii din firma pentru care am creat vocea artificială în limba română mă știau de când lucram în administația 
departamentului de informatică la Universitate. Unii lucraseră în departament, alții fuseseră studenți și pentru 
că aici există cultura comercializării, cum vă spuneam, după ce au terminat studiile și-au pus cunoștințele în 
aplicare și au început să lucreze în domeniul particular și să creeze voci artificiale, în diverse limbi: poloneză, 
diverse accente englezești - american, australian, irlandez. În timp ce studiam pentru masterat, m-am întâlnit 
pe scări - iarăși, norocul meu! - cu unul din angajații firmei. Mi-a spus: Diana, de mult ne tot spui că vrei să 
creăm o voce artificială românească, gata, avem niște fonduri, vrei să vii? Nu era momentul cel mai potrivit 
pentru că și lucram și studiam, dar am zis: nu pierd eu șansa asta! Și în fiecare seară, după ce terminam 
serviciul, mă duceam la ei, să creăm vocea românească. A trebuit să creez texte, a trebuit să găsesc un talent 
vocal - noroc că sunt mulți studenți români la Universitatea din Edinburgh, mai ales la informatică, la științe. 
Și-am găsit o studentă româncă, cu o voce frumoasă, și a citit 30 de ore într-o cabină bine izolată, ca să avem 
înregistrări de calitate în limba română, pe care se va baza vocea sintetizată.

Vocile artificiale ajută la multe; toată lumea îl știe pe omul de știință Stephen Hawking, care și-a pierdut 
capacitatea de a vorbi; vocile artificiale sunt bune pentru oamenii care suferă condiții degenerative neurologice, 
își pierd controlul motor și nu mai pot vorbi. Ca să-i ajuți, le înregistrezi vocea în avans, iar când nu mai pot vorbi 
deloc, pot să comunice prin calculator, iar calculatorul citește vocea lor.

A - Creezi niște texte prestabilite, pe care le-ar putea utiliza?
DȘ - Nu. Înregistrezi orice, deoarece calculatoarele sunt foarte bune la a genera text. Programul de 

calculator sustrage toate sunetele din înregistrările pe care tu le faci; sustrage sunetele, tranzițiile dintre sunete, 
prozodia, cum sună o întrebare în limba română, cum sună un răspuns negativ în limba română, face calcule 
și generează limbaj din orice text vorbit. Produce orice text. Introduceți ce text vreți și îl citește cu vocea dvs. 
deoarece calculatorul a învățat orice sunet, cum sună orice tranziție între sunete, cum sună vocea dvs. când 
puneți întrebări, cum sună vocea când ziceți nu, da… Este o tehnologie foarte bună, foarte avansată! Nu 
credeam că voi ajunge să lucrez în domeniul acesta; știam că vreau ceva pe matematică, dar nu mă gândisem 
niciodată la informatică. Cine se gândea în 1989 că vom avea calculatoare care vorbesc?

Această tehnologie mai poate fi folosită și în alte domenii, de exemplu în educație, se pot citi texte pentru 
oameni care au dificultăți: nevăzători, dislexici. Se poate citi pentru copii, ți se poate citi un email, de exemplu - 
să ți-l citească calculatorul, poți comunica cu calculatorul! Vorbim deja cu telefoanele mobile, foarte multă lume 
folosește Alexa, Siri și alte voci de genul acesta… multe dintre interacțiunile noastre cu calculatorul se bazează 
pe limbaj. Calculatorul trebuie să devină mult mai bun în a înțelege limbajul nostru, așa că este un domeniu 
care va crește continuu! Am putea ca, în loc de sunetul pentru notificări, să auzim o voce care ne spune: Ați 
primit atîtea mesaje, de la X, Y… vreți un sumar?

„E bine să pleci din comunitatea ta o vreme, pentru că înveți; înveți despre un alt 
mod de viață, crești sufletește, te deschizi la minte aflând cum trăiesc alții, cum 

gândesc alții…”



A - Diana, dacă ar trebui s-o iei de la capăt, ai pleca încă o dată spre o altă lume, spre Scoția? Poate 
nu cu aceeași nebunie, cu aceeași lipsă de planificare… dar ai face-o?

DȘ - Aș plănui mai bine lucrurile; le-aș recomanda tuturor să încerce să plece din țară, din comunitatea lor, 
o vreme. Ar fi bine să călătoriți. Dacă nu spre Scoția, înspre orice altă țară, unde v-ar duce domeniul în care 
lucrați dvs. În domeniul meu, de exemplu, aș putea să lucrez foarte bine în Asia de Sud-Est, în America de 
Nord, efectiv oriunde. E totuși bine să pleci din comunitatea ta o vreme, pentru că înveți; înveți despre un alt 
mod de viață, crești sufletește, te deschizi la minte aflând cum trăiesc alții, cum gândesc alții. Să nu rămâi într-o 
comunitate mică pentru restul vieții. Asta e opinia mea. Altora ar putea să li se pară o chestiune de confort, stau 
acasă, trăiesc o viață pe care o știu prea bine, mă simt bine cu oamenii din jurul meu. Dar eu cred că e bine să 
ai și alte experiențe.

A - Ai putea să pui degetul și să spui: acesta este momentul, locul, omul, întâmplarea care m-a 
impresionat cel mai mult de când sunt în Scoția?

DȘ - Sunt multe, le-am pierdut șirul… Când am venit, îmi amintesc că m-a impresionat arhitectura Edinburgh-
ului, toți cei care vin aici sunt impresionați; mi-a plăcut cât de bine conservat este orașul și mi-a părut rău că 
orașele românești au suferit din punct de vedere arhitectural, nu sunt la fel de bine conservate și ar fi bine 
dacă am investi pe termen lung. M-a mai impresionat că mergeau serviciile, ceea ce-ți îmbogățește calitatea 
vieții de zi cu zi- servicii bine gândite, bine organizate. Din păcate, în Marea Britanie lucrurile au mers înapoi în 
domeniul ăsta. Un alt lucru care m-a impresionat a fost diversitatea; nu știu de ce îmi imaginasem că o să fie 
o populație în general albă, scoțiană, majoritar europeană… și efectiv mi-a explodat lumea în față, pentru că 
am venit într-o comunitate foarte diversă, în Edinburgh. Restul Scoției e mai închis, dar Edinburgh-ul e foarte 
deschis. Astea sunt primele impresii care mi-au pus o amprentă pe suflet și au rămas cu mine. Mă bucur că 
am intrat într-un mediu atât de divers pentru că înveți de la oameni; și dacă ieșiți din zona voastră familiară, nu 
numai că învățați despre alții, dar învățați și despre voi!

De exemplu, pe mine mă deranjează foarte mult când românii sunt foarte critici față de ei înșiși și aș vrea 
să fie mai plini de discernământ când vine vorba de admirația față de vest. De-aceea e bine să pui lucrurile în 
balanță!

A - …să ai termenele de comparație, să știi despre ce vorbești, să știi la ce tânjești și ce critici…nu 
suntem noi cei mai răi!

Când spui ”acasă”, pentru tine este Scoția, după acești 26 de ani sau mai este și România? Sau sunt 
un pic ambele?

DȘ - Sunt ambele! Pentru mine, într-un fel, România a rămas mai mult ”acasă”, dar și Scoția a devenit 
”acasă” pentru că aici am crescut doi copii, au prietenii lor, am și eu prieteni și normal că te atașezi emoțional de 
ei. Dar sunt atașată mai mult emoțional de România și am încercat întotdeauna să lucrez cât de cât pentru țară; 
de câte ori pot, fac câte ceva care este util pentru țară. Vocea artificială nu pare mare lucru, dar este ceva de 
folos: au început s-o folosească oamenii și sper că multe companii din țară au s-o folosească pe termen lung.

La început nu prea erau români în Scoția, studenții au venit primii, cu ei am organizat o conferință a 
studenților și cercetătorilor români din Marea Britanie. De obicei conferința se ținea în Londra, în zona de sud, 
în 2016 a venit în Scoția pentru prima dată, ne-a găzduit Universitatea…studenții au lucrat pe brânci să iasă 
bine și a ieșit! Deci, știu mulți români care, deși au plecat din țară, lucrează încă pentru țară! De fapt, pandemia 
asta ne-a arătat că de-acum înainte, vei putea să lucrezi pentru orice companie de unde vrei. Iar revenind la 
”acasă”, pentru fetele mele fiecare vacanță de vară e la țară, în România. Le aud ce vorbesc și-mi place cum 
vorbesc, ce amintiri au.

A– O frumoasă poveste de viață, care spune cum pot să se aranjeze lucrurile, cum pot să evolueze, 
de unde pleci și unde ajungi, ce înseamnă un gest aparent negândit, impetuos, făcut din suflet, la 
un moment dat, cum îți modifică tot cursul vieții. E de gândit! Ceea ce spuneai, despre planurile și 
socotelile făcute cu chibzuială, acasă, este foarte, foarte important.

Îți doresc succes, să poți face lucruri frumoase în continuare, și pentru România și pentru români, 
așa cum a fost vocea artificială.



ALEXANDRU CRISTIAN 
ALISTARH

Inginer, profesor, ortodox practicant și luptător pentru viață
Student eminent, la electronică și computer science, în paralel, 
la Universitatea din Edinburgh; au urmat apoi două masterate. A 
fost un student de excepție, care a câștigat mai multe premii și 
distincții, a avut o bursă Erasmus în Olanda - un om despre care 
spui cu mândrie: este din România! Acum este asistent universitar 
și în ultimul an de doctorat. Face parte din grupul „Diaspora pentru 
viață”, care ajută mamele singure, femeile și copiii agresați; este 
și paraclisier la Biserica ortodoxă românească din Edinburgh. 
Găsește timp pentru toate și iubește Edinburgh-ul care, crede el, 
trebuie vizitat măcar o data în viață!

A - Ai avut o viață universitară bogată și frumoasă din 2009 încoace, când ai început studiile; cum se 
face că ai ales să înveți în Scoția?

AA - N-a fost o alegere ușoară; inițial mi-am dorit să merg în Germania, pentru că acolo fratele meu terminase 
licența și doream să merg pe urmele lui - el întotdeauna mi-a fost exemplu, este un om extraordinar, acum este 
profesor universitar în Viena. Întotdeauna mi-a dat un sfat bun și mi-a fost alături.

A - Ar fi fost adaptarea mai ușoară, erați în familie.
AA - Da… și faptul că mama este profesoară de matematică m-a ajutat foarte mult, ca și gândire, ca mod 

de a aborda lucrurile; matematica m-a ajutat foarte mult. Înainte de toate, trebuie să spun că tot ce am realizat 
a fost datorită familiei, care mi-a fost întotdeauna aproape și m-a sprijinit. Când am ales Scoția, am aplicat prin 
UCAS, în 2009 - intrasem la 4 universități din Anglia și una din Scoția, la Edinburgh. Atunci, în 2009, taxele erau 
mult mai mici , în Anglia se plăteau, pe când în Scoția, nu. Au fost, deci, mai mulți factori care au contribuit la 
alegerea mea: nu trebuia să plătesc taxele, aveam posibilitatea să primesc bursă - am și primit în anul întâi - și, 
m-am consultat cu fratele meu, să merg la Bristol, la Manchester, la Southampton… El mi-a spus: Universitatea 
Edinburgh este foarte bună! Ne-am uitat pe tabelele QS World Ranking, care clasifică toate universitățile și am 
văzut că Edinburgh este una dintre cele mai bune. Am mai aflat și că cei de la Computer Science din Edinburgh 
au o istorie a dezvoltărilor în domeniul inteligenței artificiale și sunt practic al treilea departament în UK în acest 
domeniu. Deci, Edinburgh a fost alegerea pe care trebuia să o fac.

„Practic, cumva se așteptau ca noi să excelăm; și, ceea ce nu mă gândisem, să 
colaborăm între noi, astfel încât să găsim soluții optime pentru problemele care ni 

se dădeau”

A - Așa este, Edinburgh este o universitate de top; a fost greu să te distingi printre studenții săi, ai 
muncit mai mult decât ai fi făcut-o într-o altă universitate, acasă, în România, sau în altă țară? Sau ar fi 
fost la fel?

AA - Am făcut o dublă specializare, ceea ce a însemnat că am muncit oricum mai mult decât ceilalți; practic, 
am fost student la două facultăți în același timp - jumătate de normă la o facultate, jumătate la cealaltă. Practic, 
cumva se așteptau ca noi să excelăm; și, ceea ce nu mă gândisem, să colaborăm între noi, astfel încât să 
găsim soluții optime pentru problemele care ni se dădeau. În România se așteaptă de obicei ca fiecare student 
să rezolve problema singur, pe când aici, ei știu că o să lucrăm împreună și ne dau probleme, ne fac să ne 
folosim abilitățile. De aceea, Edinburgh-ul, de fapt, este la fel ca și un power house, în termeni de cercetare: 
pentru că sunt foarte mulți oameni care au multe contribuții, care reușesc să se plieze abilităților celorlalți, astfel 
încât reușim să facem lucruri foarte frumoase împreună.



A - Deci promovează munca în echipă.
AA - Exact! Mai ales în anul trei, în anul patru, aveam foarte multe teme la care ne cereau să lucrăm în 

echipă, ceea ce a fost un lucru foarte bun!

A - Și cu siguranță vă va folosi la viitoarele locuri de muncă, căci cred că sunt foarte puține pozițiile 
în care să faci ceva singur…

AA - M-a ajutat foarte mult și la doctorat, pentru că în proiectul meu am fost trei oameni în aceeași echipă 
și am știut cum să ne împărțim sarcinile, a fost extraordinar - de asta am reușit să obținem premii și acolo. A 
fost frumos!

A - Tocmai ai terminat o parte a doctoratului și ai avut o prezentare. Cum a fost primită?
AA - Au fost mai multe prezentări, ultima, la Universitatea din Eindhoven. Doctoratul meu este legat de 

procesarea semnalelor pentru radarele ce se vor instala pe sistemele autonome; mașinile, în generația viitoare, 
vor avea sisteme care detectează obiectele la o anumită distanță. Ne folosim de anumite tehnici pentru această 
detectare, cu rezoluție foarte bună. Am mers în Olanda să învăț de la cei mai buni pe sistemele radar din 
armată, ca să aplic aceeași tehnică pe sistemele radar pentru mașini. Am reușit să obțin rezultate acolo, am 
avut posibilitatea să fac niște măsurători la Institutul lor și această muncă îmi încununează doctoratul, ceea 
ce este un lucru extraordinar. Vor fi trei prezentări în total și vom încerca să publicăm într-un Jurnal toate 
rezultatele.

A - Pe lângă calitatea ta de student, de doctorand, tu și predai; reușești să te situezi de ambele părți 
ale catedrei… ești teacher asisstent. Cum s-ar traduce în română?AA - Cred că asistent universitar; 
profesorul meu m-a rugat anul trecut să prezint un modul în cadrul unui curs, să-l fac chiar eu, pentru 
că se baza exact pe ceea ce am cercetat și practic am creat un laborator pentru studenții din anul patru. 
Am muncit mult, dar a fost foarte satisfăcător; profesorul meu este un om extraordinar, care m-a ghidat 
la fiecare pas și mi-a spus, din experiența lui, cum ar trebui să fac. De aceea, multe din realizările mele 
i se datorează și lui. Am învățat de la cei mai buni!

„E important să le dedici timp, să simtă că merită și că sunt valoroși. Trebuie să 
vedem valoarea în om, asta este foarte important!”

A - Cum se face că predai la două universități? Nu doar la Universitatea Edinburgh, ci și la Heriott 
Wats?

AA - Doctoratul meu este o colaborare între cele două universități, am câte un îndrumător de la fiecare 
universitate, fiecare specialist pe domeniul lui: unul pe procesarea semnalului, altul, pe antene.

A - Cum te simți ca profesor, în fața studenților de anul patru?
AA - E o muncă foarte grea; am simțit că studenții înțeleg ce spun, dar de multe ori, nu schițează nimic. 

Trebuie să presupui cam cum s-ar simți ei, astfel încât să reușești să creezi pentru ei o experiență completă. 
Dacă pleacă de la curs și se simt goi, nu le va plăcea cursul. Scopul nostru este să-i învățăm să fie cât mai 
motivați, astfel încât mai departe să se gândească poate la un masterat în domeniu sau chiar la un doctorat. E 
important să le dedici timp, să simtă că merită și că sunt valoroși. Trebuie să vedem valoarea în om, asta este 
foarte important!

A - Cred că important este și că ești aproape de vârsta lor, că experiența ta, ca student, este foarte 
aproape de ceea ce li se întâmplă lor, acum. Poți să simți, cu acuratețe, ce este în mintea lor și care le 
sunt așteptările.

AA - Exact!

„…vrem să ajutăm prin această comunitate, să arătăm că există opțiuni! Și 
întotdeauna vor exista opțiuni!”



A - Am văzut, Alexandru, că faci parte din grupul ”Diaspora pentru viață”, înființat în urmă cu un an 
și care are un set de obiective mai mult decât generoase. Care este povestea acestui grup și care este 
rolul tău acolo?

AA - ”Diaspora pentru viață” este o organizație, o comunitate a bisericii române pentru românii din diaspora; 
eu fac parte din biserica ortodoxă română, acest grup a fost înființat cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului 
Iosif, din Paris. Gândul a plecat din decembrie 2019, de la tabăra de tineri de la mănăstirea Putna, din România 
- acolo am întâlnit grupul ”Studenți pentru viață”, care militează pentru viață. Am realizat că în diaspora nu 
avem pe nimeni care să ajute mamele în criză de sarcină, să militeze pentru viață sau pentru ideea de a muri 
decent. De exemplu avortul, sinuciderea asistată nu sunt în concordanță cu valorile noastre. Vrem ca oamenii 
să știe că există și alte soluții, vrem să ajutăm acolo unde este nevoie, organizăm evenimente în care să ne 
promovăm, ajutăm mame din comunitățile noastre…Și în Scoția am avut un caz de mamă singură însărcinată 
cu gemeni și am ajutat-o cum am putut; nu material, pentru că se descurca, dar avea nevoie de sprijin moral. 
I-am fost aproape și a trecut peste acel impas – este exact momentul când mama se poate gândi că acel 
copilul nu trebuie să vină pe lume. Încercăm să trecem peste acest punct critic; vrem să ajutăm prin această 
comunitate, să arătăm că există opțiuni! Și întotdeauna vor exista opțiuni!

A - Luptați contra agresivității împotriva femeilor, contra abuzurilor împotriva copiilor… situații care 
se întâlnesc nu doar în diaspora, ci oriunde, în viața de fiecare zi, iar cei care trec prin asemenea situații 
trebuie să știe că există persoane și organizații la care pot apela să îi ajute.

AA - Avem și un punct de ajutor, o mănăstire în sud-estul Franței unde mamele pot merge și rămâne acolo 
până se liniștește situația lor. În Scoția este preotul Ioan Florin Florescu, de la Biserica ortodoxă Românească 
din Edinburgh, cu care am colaborat și ne-a ajutat foarte mult…

A - Care este rolul tău în această organizație?
AA - Promovez activitățile noastre, mă gândesc ce activități am mai putea organiza. M-am inspirat foarte 

mult din grupul ”Studenți pentru viață” din România: au făcut proiecții de film, marșuri pentru viață, excursii la 
Valea Plopului, la părintele Tănase, mai fac vânzări de produse făcute acasă-prăjituri etc. ca să strângă bani 
pentru mamele care au nevoie de pampers, mobilier sau altceva. Asta m-a inspirat și pe mine să încerc să ajut 
cum pot. Am fost mai mult online, suntem și în continuare, ne-am gândit să facem o Conferință pentru viață în 
diaspora, dar a venit pandemia… sperăm că va fi în viitor.

„Biserica ortodoxă a rămas ”acasă” pentru mine, m-am regăsit și cât pot, dedic 
timp și bisericii, din timpul meu.”

A - Pandemia a făcut ca oamenii să ajungă mult mai greu și la bisericile românești. Tu și acolo, la 
biserica ortodoxă românească din Edinburgh ai un rol, o activitate!

AA - Da, sunt paraclisier și îl ajut în altar pe părintele Florescu; îmi place la biserică, simt că mă regăsesc, în 
cântările bisericești, în viața bisericii. Am mers de mic, când eram la facultate n-am mai prea ajuns la biserică 
și,cumva, am simțit această nevoie. Am simțit nevoia să mă regăsesc și mi-am pus întrebarea: Eu în ce cred? 
Ce sunt eu, de fapt? Sunt creștin, sunt ortodox? Și-am început să citesc…Biserica ortodoxă a rămas ”acasă” 
pentru mine, m-am regăsit și cât pot, dedic timp și bisericii, din timpul meu.

A - Cum reușești să găsești timp pentru toate proiectele de care te ocupi, în care ești implicat?
AA - Încerc să găsesc timp pentru toate. E foarte important să ne organizăm, să avem un program în fiecare 

zi. Mama îmi spune: Dacă ți-ar da omul 36 de ore într-o zi, ție nu ți-ar ajunge! Încerc să fac cât pot.

„Edinburgh…un loc minunat, îl recomand tuturor celor care vor și pot să-l 
viziteze!”

A - Ce îți place cel mai mult în Scoția? În Edinburgh?
AA - Mi-a plăcut de la început orașul; mi se pare un loc minunat, îl recomand tuturor celor care vor și pot 

să-l viziteze! Măcar o dată în viață să vină în Edinburgh; un oraș cu istorie, cultural… avem Arthur Seat, în 



centru, de unde poți vedea tot orașul, castelul,marea…un loc minunat! Și apoi, Highlands! Alt lucru care m-a 
fascinat în Scoția: aici creștinismul are rădăcini foarte adânci, de la Sf.Columb la Sf.Patrick, este cumva un 
leagăn al creștinătății, se vede în modul cum s-au făcut lucrurile și îmi place foarte mult. Pe insula Mull este 
o mănăstire românească, nu de mult, organizată de părintele Serafim Aldea și dânsul organizează, de obicei 
vara, pelerinaje pe insulă, care sunt minunate! Sunt oameni care vin din America doar pentru a merge în acest 
pelerinaj!

A - Despre scoțieni ce ai spune? Cum i-ai caracteriza?
AA - Sunt foarte buni! Cât am stat aici am auzit tot felul de vorbe de la românii noștri, despre scoțieni; eu nu 

le văd adevărate…Din punctul meu de vedere, faptul că mi-au plătit școlarizarea, a însemnat mult pentru mine. 
Faptul că am reușit să termin o facultate și să nu am nici o datorie …față de săracii colegii mei din Anglia , care 
au rămas cu niște datorii! La Universitatea Heriott Wats este o placă comemorativă a lui Alex Almond, care a 
fost prim-ministru în Scoția și care zice așa: Când această piatră va fi topită de soare, atunci nu vom mai plăti 
taxele studenților în Scoția.

A - O națiune care prețuiește educația, care înțelege exact valoarea ei.
Alexandru, cum vezi tu viitorul tău? O carieră academică în Scoția sau te-ai gândit să te întorci în 

România? Sau în altă parte a lumii?
AA - Sincer, nu sunt 100% sigur ce se va întâmpla. Dar am evaluat toate posibilitățile și le evaluez în 

continuare. Am primit rezidența permanentă și urmează să-mi iau și cetățenia britanică; deocamdată, îmi 
doresc foarte mult să termin doctoratul și îmi doresc să devin profesor universitar. Îmi doresc și o familie în 
viața mea, până la urmă, cariera nu înseamnă tot.

A - Îți doresc succes, să-ți împlinești toate visurile, să rămâi același român de excepție care face 
parte, la capătul continentului, din Scoția României!



LARISA ILIN

Odată ca niciodată… lângă Holyrood
A plecat din Timișora după masterat, la 21 de ani, hotărâtă să-și 
construiască o viață nouă, undeva departe. Cu un suflet uriaș și o 
dorință nestăvilită de a învăța de toate, de a ajuta pe toată lumea. 
Pas cu pas, a clădit proiecte, relații și reușite. Cu dor de țară, 
dar cu pragmatism și multă muncă, este acum proprietara unei 
companii de success, MediaBloom, și tânără mămică a doi băieți, 
desi pare ea însăși o fetiță! O poveste aproape ca la Hollywood, 
desfășurată însă aproape de Hollyrood.

A - Larisa, hai să-ncepem alfabetul cu a; adică, momentul când ai ajuns aici, la Edinburgh, după ce 
terminaseși un masterat în marketing și economie la Timișoara. Mi-a plăcut faptul că, primul lucru după 
ce ai ajuns aici, te-ai pus cu burta pe carte!Un om hotărât, nu glumă!

LI - Da, când am ajuns în Edinburgh, mutându-mă din Țara Galilor unde soțul meu a terminat Facultatea 
de Geologie, nu știam ce să fac, mă simțeam cumva pierdută. Am aflat de cursul de business in english și mi 
s-a părut perfect. Îmi plăcea mediul business, voiam să învăț engleza scoțiană, să mă acomodez cât de cât cu 
ceea ce părea o limbă nouă și un an de zile am fost la curs. M-am descurcat foarte bine, am făcut un internship 
în departamentul lor de marketing și a fost un început foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult.

„Ai fost întâi voluntar la o mică firmă de IT, apoi ai ajuns business manager, apoi 
partener.”

A - În povestea ta există o parte scrisă parcă după un scenariu hollywoodian - doar că la tine a fost 
vorba despre visul scoțian, nu despre visul american. Ai fost întâi voluntar la o mică firmă de IT, apoi ai 
ajuns business manager, apoi partener. Adică, uite, se poate!

LI - Eu n-o văd chiar ca pe un scenariu de film, dar da, a fost destul de impresionant! Pentru că îmi căutam 
un voluntariat, voiam să fac ceva cât timp studiam și, credeți sau nu, a fost foarte greu! Nimeni nu mă voia, 
nici măcar ca voluntar! Pentru mine a fost destul de greu să văd că, deși aveam atâta experiență, la Timișoara 
lucrasem în mediu business, nu reușeam să găsesc un voluntariat.

A - Nu aveau încredere în tine pentru că veneai din altă țară, din altă parte?
LI - Asta cred, sincer, pentru că îndeplineam toate condițiile, la tot ce cereau ei. Nu știu dacă asta era sau 

nu, dar vorba aia: ce-i al tău e pus deoparte! M-a așteptat voluntariatul de care aveam nevoie: o firmă mică 
de IT, au fost foarte încântați de mine de la interviu. Am lucrat acolo câteva luni după care le-am spus: trebuie 
să plec, pentru că știți, am nevoie și de bani, trebuie să mă descurc! Și-au zis: OK, te angajăm noi! După alte 
câteva luni, mi-au zis: tu ai partea de marketing, știi lucruri pe care noi nu le știm, știi să faci website-uri, hai să 
extindem firma și să te angajăm pe partea de marketing, ca partener! Bineînțeles că am acceptat.

A - Cât ai stat la acea firmă?
LI - Am stat aproape un an…

A - Acasă, în România, încă trăiesc mulți oameni cu ideea că atunci când te angajezi într-un post, 
acolo vei rămâne, chiar îi sperie ideea că ar trebui să plece; aici, dinamica pe piața muncii este cu totul 
alta, mai ales în ceea ce-i privește pe tineri. Voi căutați permanent ceva și mai bun, încercați să urcați 
încă o treaptă, să mai învățați ceva, să plecați la o altă firmă sau companie care să vă ofere mai mult.



„Pur și simplu, parcă te trezești într-o dimineață și-ți spui: de ce nu? Eram foarte 
tânără, voiam să încerc de toate, să fac de toate… Simțeam că e o lume nouă, cu 

atâtea oportunități și trebuie să lupt!”

LI - Da, clienții pe care îi găseam - eu găseam cam toți clienții - îmi spuneau: de ce nu faci tu asta pe cont 
propriu? De ce să vii la birou în fiecare zi, că nu este firma ta? Și-am zis: de ce nu? O să încerc! Partenerul meu 
de business de atunci a fost foarte deschis, chiar s-a bucurat pentru mine și așa a început Media Bloom. Îmi 
amintesc, era ziua de Crăciun și-am spus: anul viitor eu îmi deschid firmă! Și pe 23 ianuarie, s-a întâmplat. Pur 
și simplu, parcă te trezești într-o dimineață și-ți spui: de ce nu? Eram foarte tânără, voiam să încerc de toate, 
să fac de toate… Simțeam că e o lume nouă, cu atâtea oportunități și trebuie să lupt! Trebuia să fac ceva mai 
mult decât să rămân în aceeași firmă; simțeam că se poate mai mult!

A - Spuneai că a fost frumos voluntariatul de la început, dar trebuia să și trăiești; totuși, după ce 
ai început să lucrezi la firmă, ai continuat să faci voluntariat în altă parte, n-ai renunțat. La Save the 
children.

LI - Voiam să-nvăț cât mai multe lucruri. În business sunt foarte multe: vânzări, marketing, contabilitate. Și, 
deși în momentul acela nu știam că vreau să-mi deschid un business, parcă simțeam în interiorul meu că vreau 
să-nvăț de toate. Să acumulez cât mai multe abilități.La Save the children, deși nu a durat mult voluntariatul, 
am învățat foarte mult! Mi-a plăcut foarte tare să fiu office administrator acolo! Era pentru o cauză bună!

A - Tot ce-ai spus până acum și despre școală și despre slujbe și despre voluntariate a fost sub 
auspiciul lui ”Mi-a plăcut foarte mult!” A fost ceva ce nu ți-a plăcut, din ce ai făcut?

„De obicei când oamenii aud că ești din România… ori nu știu nimic, ori știu 
lucrurile negative și tu trebuie să le arăți că, de fapt, nu e chiar așa cum cred.”

LI - Eu gândesc mai mult cu inima decât cu creierul - sigur că gândesc cu creierul, dar îmi ascult mai mult 
inima! Erau multe lucruri care mă întristau; tot timpul m-am simțit o străină. Tot timpul simțeam că am mai mult 
de dovedit decât au alții și cred că asta m-a făcut și să lupt mai mult decât alții. Pentru că simțeam că vreau 
să le arăt: chiar sunt bună! De obicei când oamenii aud că ești din România ori nu știu nimic, ori știu lucrurile 
negative și tu trebuie să le arăți că de fapt nu e chiar așa cum cred.

A - Dar și când le arăți… au ce vedea! Tu, când am vorbit prima oară ai reacționat la fel ca toți cei 
care sunt protagoniști ai acestor povești româno-scoțiene: Eu nu sunt o poveste!N-am făcut cine știe 
ce! Ba da, fiecare în sine reprezintă o poveste: în momentul în care ajungi să te afirmi, să realizezi ceva 
departe de casă, într-o lume care nu e neapărat ostilă, dar este altă lume totuși, nu joci pe terenul tău... 
este cu adevărat remarcabil. Bun! Când ai ajuns să ai propria firmă, a mers totul bine de la început?

LI - Da, pentru că toți clienții de la vechea firmă m-au urmat; a trebuit să ofer ceva recompensă financiară 
fostului partener pentru că practic, i-am luat toți clienții. El nu mi-a cerut asta, dar am simțit eu că nu-i corect 
altfel, nu le-am spus eu clienților s-o facă, ei m-au urmat, dar mă simțeam prost. Am început cu doi clienți, s-au 
transformat în patru, în cinci, fiecare avea cerințe diferite, firme diferite - și-am învățat atât de multe, despre 
atât de multe domenii! Nu spuneam ”nu” nimănui! Dacă aveau 10 lire să mă plătească, eu pentru acele 10 lire 
voiam să-i ajut! Nu aveam copii de crescut, ipotecă, eram liberă să-nvăț, să fac și să ajut pe toată lumea. Și 
așa a început să știe lumea de mine, ca de o persoană care ajută din inimă…

A - Ți s-a dus vestea, adică!
LI - Da, 90% din clienții mei au venit prin recomandări de la alți clienți.

A - Acesta a fost momentul în care ai contribuit la crearea Scottish- Romanian Business Network.
LI - Da, aveam o pagină de Facebook, de twitter, un website și participam la evenimente pentru românii 

din Edinburgh, organizam tot felul de evenimente, apoi am făcut parte și din Consiliul Parohial al Bisericii din 
Edinburgh - au fost câteva evenimente, cel mai important cred că a fost crearea tartanului României, Spirit of 
Romania.



„Când l-am văzut (tartanul pentru România - a folosit culorile drapelului nostru) 
am început să plâng, nu-mi venea să cred că văd ceva care leagă atât de frumos 

România de Scoția.”

A - Pe David McGill, creatorul International Tartans l-ai impresionat tu! Astfel încât a vrut să creeze 
un tartan pentru România.

LI - Nu știu cât l-am impresionat eu, cât dorul de România; cred că se vedea din felul cum vorbeam despre 
România, i-am arătat video-uri pe youtube și poze.”Nu știi despre România? Îți arăt eu!” David este o legendă, 
are aproape 80 de ani, este absolut genial și a creat tartan pentru foarte multe țări, încercând să creeze legături 
între Scoția și țările respective, dar România nu era pe lista lui până nu m-a cunoscut pe mine. Când l-am văzut 
(tartanul pentru România - a folosit culorile drapelului nostru) am început să plâng, nu-mi venea să cred că văd 
ceva care leagă atât de frumos România de Scoția. Mi-a plăcut și numele: Spirit of Romania… totul a fost ca 
un pic de magie!

A - Și povestea continuă… Un alt domeniu în care te-ai implicat este cel al carității, tot ca voluntar. Ai 
contribuit la organizarea balurilor de caritate de către Hospices of Hope. Se strângeau fonduri pentru 
îngrijirea paliativă din România?

LI - Da. Hospices of Hope ajută câteva țări, printre care și România- sunt primii care au deschis un centru 
paliativ în România și aveau un reprezentant aici, o scoțiancă, Pamela, care era responsabilul de colectă de 
fonduri. Au aflat de mine, că am legătură cu business-ul de aici, sunt din România și m-au invitat să fac parte 
din consiliul care organiza balul anual. Un bal fastuos, pentru care se cheltuiau foarte mulți bani, dar oamenii au 
așteptări când vor să doneze sume foarte importante. S-au strâns foarte, foarte mulți bani la balurile acestea.

A - Online, sau pe rețelele de socializare ce fel de evenimente ai organizat?
LI - Au fost câteva, le-am numit Social Media Party with Style - colaboram cu un chef italian, Chiara - practic 

erau ca niște petreceri la care eu îi învățam despre social-media. Totul era transformat în diferite jocuri prin 
care ei învățau prin distracție; speed-networking, în care trebuiau să vorbească doar prin hashtaguri. Am mers 
și la diferite prezentări să le povestesc despre Social-Media Party with Style- toată lumea era curioasă să vadă 
ce înseamnă asta…Pentru Hospices of Hope am făcut un Social Media with Heart, unde toți banii strânși pe 
bilete s-au dus către Hospices of Hope – fiind proaspătă mămică, nu mai făceam parte din consiliul balului, dar 
simțeam că vreau și pot să mai ajut puțin.

„Tot timpul mă gândesc, tot timpul sunt între două lumi.”

A - Acum, fiind mămica a doi copii mici, mai reușești să faci atâtea lucruri, să te-mparți între la fel de 
multe cauze?

LI - Încă mai ajut pe ici pe colo câțiva clienți, când mă roagă. Sunt încă în concediu de maternitate, băiețelul 
meu cel mic are patru luni; dar prioritățile mele sunt puțin diferite. Dacă nu este un eveniment în care să simt 
că pot cu adevărat să aduc o contribuție, să ajut într-un fel sau să mă ajute pe mine într-un fel, mai spun ”pas”. 
Prefer să petrec timpul acela cu copiii mei.

A - Cum vezi viitorul copiilor? Aici, în Scoția, sau înapoi, în România? Te-ai gândit vreodată la asta?
LI - Tot timpul mă gândesc, tot timpul sunt între două lumi. Majoritatea românilor sunt așa. Este alegerea 

între “poate ar avea o viață mai liniștită aici”, în sensul că lumea nu e așa agitată, este oarecum mai calmă, dar 
în același timp “departe de bunicii lor, de rudele lor”, de oamenii care, în afară de noi, părinții, îi iubesc cel mai 
mult. Și asta e o decizie la care revenim și revenim și revenim… în fiecare an. Chiar nu știu. Sper să fie așa, 
un fel de semn, care să-mi spună „acum e momentul să te muți sau mai bine rămâi aici!“

A - Este o luptă în inima și în mintea celor care au venit să-și construiască aici o viață nouă. O luptă 
între mai stăm sau ne întoarcem?

Mi-a mai plăcut foarte mult faptul că tot ceea ce tu ai făcut din inimă, cu energie și dedicare, nu a 
trecut neobservat. Și ai fost nominalizată printre finaliștii unor prestigioase premii naționale, aici în 
Scoția: tânărul antreprenor al anului, modelul tinerei femei de business…

LI - Au fost, într-adevăr, două din cele mai frumoase momente din cariera mea de Media Bloom.



A - Să nu-mi spui că ai fost emoționată! Tu, care ai fost speaker motivațional, ai condus conferințe… 
deși, când e vorba de experiența ta personală, este altceva.

LI - Nu, eu sunt o persoană foarte emotivă! La fiecare din evenimente, la fiecare dintre cuvintele pe care a 
trebuit să le spun, am stat nopți întregi trează gândindu-mă ce și cum… dar cumva, când ajung în momentul 
acela, am o forță care mă face să fiu naturală, să vorbesc din inimă și cumva, la sfârșit, toată lumea este cu 
zâmbetul pe buze!

„Răbdare, multă răbdare și să fie deschis la minte. Să fii flexibil, să știi exact ce 
te-ar face fericit. Să nu ai dorința aceea de a face mulți bani; când îți dorești să faci 

mulți bani, ratezi foarte multe experiențe.”

A - Larisa, dacă ai crea acum o strategie pentru cineva care se gândește să vină în Scoția, ce l-ai 
sfătui? De ce are nevoie ca să reușească în această societate?

LI - Răbdare, multă răbdare și să fie deschis la minte; să înțeleagă că, dacă îți auzi cuvinte pe care nu le-ai 
dori, nu trebuie s-o iei neapărat personal. Oamenii au preconcepții, mentalități diferite sau sunt crescuți într-un 
anumit fel și trebuie să fii cumva, maleabil. Să fii flexibil, să știi exact ce te-ar face fericit. Să nu ai dorința aceea 
de a face mulți bani; când îți dorești să faci mulți bani, ratezi foarte multe experiențe. Foarte multe din cele pe 
care le-am făcut au fost voluntariate, dar am învățat atât de mult din ele! Dacă aș fi câștigat câteva mii de lire 
din acele experiențe, să zicem, cu ce m-ar fi ajutat? N-aș fi fost mult mai bogată, în schimb m-au ajutat să fiu 
mai bogată în cunoștințe, în relațiile pe care mi le-am făcut cu oamenii ș.a.m.d.

A - Mai este atâta viață înainte, pentru tine… Oare încotro vei merge, ce vei mai inventa, ce vei mai 
face?

LI - Și eu mă întreb același lucru; oare unde? Simt că nu am terminat ce voiam să fac! Dar acum vreau 
să am răbdarea de a-mi crește copiii, pentru că a fi mamă e ceva ce mi-am dorit dintotdeauna și era în topul 
priorităților mele! Și vreau să mă bucur de acest moment, nu vreau să alerg în toate părțile și apoi să-mi văd 
copiii mari, și să zic: Of, am ratat momentul acela...

A - Îți doresc să te bucuri de fiecare zi cu cei mici și îți doresc ca mintea ta, creativă și neliniștită și 
emoțiile care înconjoară totul, să pună la cale și să construiască numai lucruri frumoase! Să fim mândri 
că suntem contemporani și conaționali în această Scoție a României!

LI - Da, să fim o mare familie într-o lume și mai mare!



GABRIELA BORZ

De la Bistrița la Glasgow, via Europa și America de Nord
A studiat Științele Politice la Cluj, apoi a plecat peste hotare să 
facă un masterat, apoi un doctorat, apoi studii postdoctorale. Este 
conferențiar în Scoția, conferențiar doctor Gabriela Borz, de la 
Universitatea Strachclyde din Glasgow; Gabriela, pentru studenții 
ei. Îi place să predea, dar și să se ocupe de cercetare. Vorbește 
românește acasă, cu fetița ei, și-i este dor de casa bunicilor; este 
convinsă că se va întoarce în România, în mediul academic, să 
contribuie la schimbarea învățământului românesc.

A - Mulțumesc, Gabriela, că suntem împreună!
GB– Cu mare plăcere! Să nu ne punem titluri în față… nici până în ziua de astăzi nu m-am obișnuit, niciodată 

nu-mi spun ”doctor”. Doar studenții mai spun câteodată ”doctor Borz”… cine e doctor Borz? Gabriela, atât!

„…bunica, săraca, zicea: Hai, nu te mai duce așa departe, hai acasă, că n-o să 
mănânci cu două linguri! Ce-ți tot trebuie?!”

A - Traseul instruirii tale a trecut pe la Universitatea din Budapesta, apoi prin Birmingam, Bradford, 
Northwestern University, Universitatea din Aberdeen; ai știut că punctul terminus al acestei călătorii va 
fi Scoția? Că aici va fi să rămâi și să fii profesor?

GB - Răspunsul sincer este nu, în nici un caz nu mi-a trecut prin cap că o să ajung vreodată în Scoția 
sau că o să am o slujbă la universitate, în domeniul academic. Inițial, când părinții mei au auzit că mă mut în 
Birmingham, că îmi iau doctorat la Universitatea din Aberdeen au zis: Vai, dar te duci și mai la nord, și mai 
departe? Și bunica, săraca, zicea: Hai, nu te mai duce așa departe, hai acasă, că n-o să mănânci cu două 
linguri! Ce-ți tot trebuie?! Și-i spuneam: Lasă, încet-încet venim acasă!

A - Și totuși, de ce tocmai Scoția? Eu îi înțeleg și pe părinți și pe bunica - este capătul continentului, 
pare atât de departe!

GB - Este, este departe! Mi-ar fi plăcut să avem măcar un zbor direct. Sigur, este, dar la București, noi apoi 
trebuie să ajungem la Cluj și de-acolo la Bistrița… dar ne descurcăm! Cred că în domeniul academic nu este 
niciodată sigur unde ai să găsești o slujbă permanentă; studiile doctorale le poți face unde dorești sau unde 
primești o bursă, cum a fost în cazul meu. Dar după aceea, ce se întâmplă după terminarea doctoratului este o 
necunoscută, sunt câțiva ani în care trebuie să lucrezi foarte intens și să fii cu antenele la pândă, pentru orice 
oportunitate care se ivește pe domeniul tău. Așa am ajuns în Scoția!

„Noi privim politica cu alți ochi; învățăm să fim obiectivi, să criticăm și o parte și 
cealaltă, și pe cei din Opoziție și pe cei din Guvern, indiferent de țara la care ne 

referim sau din care provenim”

A - Ai știut clar, de la început, că acesta este domeniul în care vrei să lucrezi? Sunt oameni care ajung 
să facă o anumită profesie datorită întâmplării, hazardului…

GB - M-a întrebat multă lume dacă acesta a fost scopul meu, să predau la Universitate; inițial, când eram 
la liceu, am avut o profesoară de istorie care a fost model pentru mine - în viața fiecăruia dintre noi există un 
profesor care ne-a impresionat. Ne spunea ce carieră frumoasă are fiica ei, că vrea să lucreze în diplomație și 



mă gândeam: Hmmm! Foarte interesant! Și așa m-am orientat spre științe politice. Dar, după ce am absolvit, 
după ce am terminat și masteratul, au venit alte idei: doctoratul, predatul… și s-a schimbat traiectoria! Mi 
s-a spus: Poate ți-ar plăcea mai mult o carieră în domeniul academic decât în diplomație, unde trebuie să 
călătorești foarte mult…dar la urma-urmelor, trebuie să călătorești în ambele!

A - Politica, ca domeniu, și-a păstrat fascinația pentru tine?
GB - Noi privim politica cu alți ochi; învățăm să fim obiectivi, să criticăm și o parte și cealaltă, și pe cei din 

Opoziție și pe cei din Guvern, indiferent de țara la care ne referim sau din care provenim. Este interesant și pe 
măsură ce trece timpul, devenim din ce în ce mai critici în legătură cu orice guvern, în legătură cu orice politică, 
totul se gândește în termeni de “cum s-ar putea face mai bine în comparație cu ce-au făcut alte țări etc”.

A - Deci esența este: cum s-ar putea face mai bine!
GB - Da, multe se pot face mult mai bine peste tot! Și în Marea Britanie și în România! Inițial, soțul meu, care 

este din Scoția, percepea personal criticile mele la adresa guvernului britanic; dar când a văzut că sunt la fel 
de critică față de orice guvern a zis ok, ok…

A - Cum ți se par studenții tăi de la Universitate? Sunt interesați, pasionați, cum se ”așează” ei în tot 
contextul actual?

GB - Lumea studenților este foarte interesantă. Studenții din diferite țări sunt diferiți și foarte interesanți. Cei 
din Scoția sunt foarte tineri; ei termină liceul la o vârstă foarte fragedă și mi se pare că în anul I nu sunt atât 
de maturi în comparație cu studenții din alte țări. Am studenți care vin aici prin programe Erasmus sau prin 
programe internaționale, din alte continente, dar se adaptează foarte repede! În anul I li se pare un pic mai 
greu, dar din anul II devin foarte-foarte independenți. Sunt studenți extraordinar de buni din toate părțile, din 
toate țările! Din cauza numelui meu, majoritatea studenților din Scoția cred că eu vin din Argentina, Brazilia, 
Portugalia, Italia... dar nimănui nu-i trece prin cap că aș putea veni din România! Iar schimbarea cea mai 
mare am văzut-o la studenții din estul Europei: când aud că Gabriela vine din România, gata, atitudinea lor se 
schimbă, vin și se așează în prima bancă.

A - Ești mai de-a lor!

„Dacă eu, semestrul acesta predau un curs despre corupție, trebuie să arăt ce am 
făcut eu în legătură cu corupția, nu ce au făcut alții. Zi de zi, iau cursul în serios.”

A - Am considerat întotdeauna că trebuie să ai vocație pentru a fi profesor; cum te simți acolo, 
la catedră, în fața copiilor acestora un pic mai mari, curioși, care vin din toată lumea și așteaptă să 
descopere lumea? Și pe tine, cea din fața lor?

GB - Nu m-am gândit niciodată dacă este într-adevăr, vorba de vocație. Dar, da, cred că trebuie să-ți placă! 
Să-ți placă să explici, să discuți, să predai. În lumea academică, se întâlnesc două tipologii: de cercetători și 
de profesori. Unora le place mai mult să facă cercetare, altora să predea. Cred că mie îmi plac ambele lucruri. 
Sunt semestre în care, într-un fel, cercetarea pe care o facem, publicațiile pe care le pregătim ne ajută la predat 
și invers. Dacă n-ar fi așa, totul ar fi puțin plictisitor; noi trebuie să aducem lucruri noi, să folosim ceea ce facem 
noi și să le arătăm studenților. Ceea ce marea majoritate a colegilor mei fac, într-adevăr. Dacă eu, semestrul 
acesta, predau un curs despre corupție trebuie să arăt ce am făcut eu în legătură cu corupția, nu ce au făcut 
alții. Zi de zi, iau cursul în serios.

A - Cursul e luat în serios, dar relația profesor-student este una relaxată. Apropiată, relaxată, dar nu 
lipsită de respect și seriozitate.

GB - Este adevărat! Depinde de generațiile de profesori, cum impun ei, cum stabilesc relația cu studenții. Eu 
spun de la început: Sunt Gabriela și atât! și toată lumea este relaxată. Ajută studenții să interacționeze diferit, 
să trimită un mesaj când au nevoie de clarificare, să vină la ore de consultații dacă au nevoie… și vin! Nu este 
în nici un caz o relație de intimidare. Depinde de personalitatea fiecărui dascăl; cei mai tineri sunt mai apropiați, 
profesorii cu mai multă experiență, profesorii-emeriți impun un alt fel de respect.



A - Gabriela, un om ca tine, care a trăit, a muncit, a studiat în mai multe locuri din lume și nu a trecut 
pe-acolo ca simplu turist, ajunge să le numească pe fiecare, câte un pic, ”acasă”?

GB - Fiecare loc își lasă o mică amprentă, dar ce-am învățat de-a lungul timpului este să iau doar părțile 
bune din fiecare loc, să-mi amintesc de lucrurile plăcute. Din cauza slujbei mele, totdeauna am avut o perioadă 
limitată de timp, un an, doi, trei ani - în care eu am avut un scop anume: să termin doctoratul sau postdoctoratul, 
fie să public anumite articole, fie să aplic pentru următoarea slujbă. Și-atunci, fiind foarte concentrat asupra 
lucrului de făcut, nu ai mult timp pentru alte activități extraprofesionale. Dar totuși, pentru lucruri plăcute este 
timp! Când am fost în Chicago, la Northwestern, mi-au plăcut foarte mult campusurile universitare din America 
- cât de organizați sunt studenții, cât de activi erau, cât de multe lucruri făcea Asociația Studenților, cât de 
implicați erau în relația cu profesorii, cât de serioși în perioada examenelor. Când am fost în Aberdeen, mi-a 
plăcut foarte mult partea rurală din afara orașului, plaja- Scoția este foarte frumoasă! În Glasgow sunt alte 
lucruri frumoase: fiecare loc are aspectele lui speciale. Și da, am învățat să ignor părțile care nu mi-au plăcut 
sau nu m-au impresionat. Cred că așa te îmbogățești!

„Peisajele sunt minunate dar m-au impresionat oamenii, care în Scoția, mai ales în 
Glasgow, sunt calzi, primitori și vorbăreți.”

A - Cineva, tot un român, a spus că Scoția este Ardealul Marii Britanii. Ca o bistrițeancă de origine, 
ești de acord?

GB - Da! Comparația este foarte bună. Soțul meu zice că îți trebuie apă, mare sau râu, mie îmi trebuie pădure, 
parcuri; și-atunci, ca să ne amintim de casă fiecare, alegem traseele de plimbare în consecință. Peisajele sunt 
minunate, dar m-au impresionat oamenii, care în Scoția, mai ales în Glasgow, sunt calzi, primitori și vorbăreți. 
Cineva care lucrează într-un magazin poate să-ți spună o vorbă bună sau cineva care așteaptă într-o stație de 
autobuz te salută și-ți spune câteva vorbe. Nu se întâmplă peste tot, probabil, dar în Glasgow se întâmplă, este 
un oraș cu un mix de oameni din toate profesiile…

A - Depun mărturie că se întâmplă la fel, de multe ori, și în Edinburgh; am remarcat, m-a impresionat 
și am spus că atunci când voi pleca de aici îmi vor lipsi normalitatea și politețea oamenilor. Iar politețea 
implică exact căldura despre care pomeneai, disponibilitatea de a comunica, stilul de fi și de a se purta.

GB - Am observat asta în viața de zi cu zi, în afara slujbei, pentru că mediul nostru este unul internațional; 
universitățile angajează oameni din toate părțile lumii.

„Sunt multe diferențe - între învățământul superior din România și cel din Scoția - 
dar ele nu au de-a face cu calitatea oamenilor care predau, au de-a face cu felul în 

care este gândit sistemul și cu bugetul care se alocă anumitor activități.”

A - Ce îți lipsește - dacă îți lipsește ceva - din România?
GB - Multe lucruri… Viața la țară, la casa bunicilor; acolo trag eu cel mai mult și acolo îi place și fetiței 

noastre. Cu animalele din curte, cu vecinii, cu preotul care m-a botezat și pe mine. Asta îmi lipsește cel mai 
mult, cele mai simple lucruri: cu vecinul de pe cealaltă stradă, două case mai la dreapta, care ne aduce brânză, 
lapte…

A - Care ar fi diferența majoră dintre învățământul superior din România și cel de aici? Dacă ar fi să 
translatezi ceva din ce este aici și nu e în România, cu ce ai începe?

GB - Sunt multe diferențe, dar ele nu au de-a face cu calitatea oamenilor care predau, au de-a face cu felul 
în care este gândit sistemul și cu bugetul care se alocă anumitor activități. La noi, cercetarea este mult, mult 
prea puțin finanțată. Dacă bugetul alocat universităților este tot timpul pe cap de student, atunci profesorii nu 
mai au timp sa facă cercetare și să fie competitivi în comparație cu profesorii din alte țări. Și noi avem profesori 
foarte buni; eu am absolvit la Cluj, am plecat din țară doar ca să studiez un masterat, un doctorat, dar ce am 
învățat la Cluj am învățat de la profesori foarte, foarte buni. Și dacă universitățile ar fi clasate în funcție de 
calitatea cercetării, s-ar schimba lucrurile, ar primi mai mulți bani, ar avea profesorii mult mai mult timp să 
lucreze pe proiecte de cercetare, să atragă fonduri din afara țării, fonduri europene, dar așa, când majoritatea 



timpului este ocupată de predat nu mai este timp de cercetare și lucrul acesta ar trebui să se schimbe întâi 
și-ntâi. Pentru că oameni foarte buni și foarte competenți, sunt! Standardele sunt foarte ridicate și în România: 
studenții care vin să studieze din estul Europei, centrul Europei, sunt foarte, foarte buni, foarte competitivi; 
probabil este o doză de determinare mult mai mare, dacă pleci să studiezi în afara țării și atunci vrei să ai 
rezultate foarte bune în comparație cu studenții locali, care sunt mai relaxați.

Încet-încet, ceea ce trebuie să se schimbe, se va schimba; eu am colaborări foarte bune cu Universitatea din 
Cluj, am derulat programe Erasmus, am fost la conferințe organizate la Oradea de profesori de la Universitatea 
de acolo… menținem legăturile și se fac lucruri foarte bune! Am colegi de doctorat care lucrează la Universități 
din România, care vor să schimbe, care au adus un suflu nou și multă energie!

A - Gabriela, unde te vezi in următorii ani? În Scoția sau în România?
GB - Pe termen mediu, mă văd înapoi în România; cariera academică nu o văd legată de nici un loc. Același 

lucru poți să-l predai în orice parte a lumii; și dacă eu pot să ajut și să contribui la anumite schimbări, da, trebuie 
să vin înapoi de unde am plecat!



BEATRICE NICHOLAS

Energie maximă, implicare și talente multiple
Gimnastă de performanță, balerină, atletă și muziciană, a plecat 
din țară de mai bine de 30 ani; acum, este avocat în Scoția și 
unul dintre liderii comunității românești din Glasgow. Energică și 
extrem de activă, este implicată în numeroase acțiuni de caritate 
și voluntariat. O enervează teribil când românii își bârfesc țara, 
pentru că astfel, dau apă la moară celor care ne etichetează în 
mod nedrept ca cetățeni de mâna a doua.

În tot acest timp a făcut foarte multe lucruri: a înființat Scotish-
Romanian Society, de asemenea, o asociație pentru studenți, a 
desfășurat foarte multe activități pro bono pentru comunitatea 
românească, i-a ajutat, reprezentat, îndrumat, învățat pe români 
în multe situații dificile, în care au avut nevoie de ajutor.

A - Cum ați ajuns să vă asumați acest rol?
BN – Bănuiesc că rolul m-a găsit pe mine; eu, prin puterea poziției mele sociale și a contactelor pe care le 

aveam pe acest teritoriu, prin familia în care am intrat prin căsătorie, am avut privilegiul să pot duce mai departe 
lucrurile bune sau mai puțin bune, nevoile comunității. La început, reprezentanța statului român nu avea nici un 
fel de conexiune spre Scoția; de la New Castle nu mai exista nimic în Marea Britanie. Bănuiesc că se considera 
că Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord ar fi fost alte state; ele sunt state separate, dar aparțin Marii Britanii. 
Marea Britanie nu este doar Anglia - politic, geografic și istoric este greșit. Sunt alte moduri de gândire, alte 
influențe, alt gen de emigrare…

Românii nu înțeleg întotdeauna sistemul, vin foarte puțin pregătiți - nu mă refer la cei din zona academică, 
ci la românii care-și caută o viață mai bună, doresc să muncească, să câștige… vorbesc de mâna de lucru 
pe care Marea Britanie se bazează foarte mult. Să vedem ce se va întâmpla din ianuarie încolo! Se știe deja 
că vor fi schimbări drastice, a trecut prin Parlament noul act de intrare, se vor face deportări, razii… De aceea 
am atenționat toți europenii, pentru că nu lucrez doar cu români, să își rezolve statutul imigrațional pe teritoriul 
Marii Britanii.

A - Propriu-zis, dvs.ați văzut crescând comunitatea românească din Scoția.
BN– Am văzut născându-se comunitatea, de fapt, și crescând din toate punctele de vedere: numeric, cultural, 

ca și mentalitate. E mult de lucru acolo… Trebuie să evolueze, întâi, spre binele lor personal și apoi pentru alții. 
Vin de multe ori cetățeni cu probleme - nu doar români, și alte naționalități - și nu sunt pregătiți să asculte sfatul 
juridic, de business sau pur și simplu sfatul personal, pentru că zic: ”dar în Italia era așa” sau ”în România era 
așa”. Le spun: Dragă domnule, este clar că ești în țara greșită! Uneori, ca să fii blând trebuie să fii dur, ca să 
învețe ce e bine pentru ei. Dacă dorești să te integrezi și cuvântul cheie pentru tine este integrare, abia atunci 
vei vedea roadele muncii tale; altfel vei rămâne sclav în Europa. Și, din nefericire, așa suntem categorisiți: 
sclavi în Europa. Și este păcat!

 ”Nu vă mai bârfiți țara! În felul acesta, nici voi nu veți fi respectați!”

A - V-am auzit afirmând ceva care mi-a plăcut foarte mult; faptul că le spuneți celor pe care îi consiliați: 
Nu vă mai bârfiți țara! În felul acesta, nici voi nu veți fi respectați!

BN– E un punct de vedere foarte personal. Din copilărie am știut că românul este un om mândru, dar nu 
trufaș. Mândru de portul său, mândru în a-și prezenta muzica, inima sa, poezia, mândru în a-și proteja familia. 
Și mândru că rufele se spală în casă, cum spuneau bunicii. Atunci, spală-ți rufele în țara ta, gândesc eu. Și 
când mă lovesc de un rasism instituțional, aici, în Marea Britanie, rasism pe care cetățeanul obișnuit poate nu-l 
vede așa, cu ochiul liber, îmi dau seama că, bârfindu-ți țara, le dai apă la moară acestor instituții. Și așa, în 



diverse statistici, la recensăminte, când diverse comunități sunt categorisite în funcție de problemele pe care 
le crează, precum românii nu sunt nici unii. România este mânjită. Am ajuns o țară de iobagi în ochii străinilor. 
Foarte greu să ne ridicăm de acolo.

A - Trebuie să plece de la fiecare dintre noi, de la atitudinea noastră, de la felul în care ne raportăm 
la țara din care venim. Trebuie să învățăm și asta.

„Trebuie să rămâi copil, ca să faci față societății în care ne aflăm, mai 
ales momentului în care se află planeta, în pandemie. Dacă ți-ai 
pierdut cu totul umorul și încrederea în oameni, viața deja este 

foarte tristă”

A - Ați spus despre dvs. la un moment dat, că sunteți total atipică; eu v-aș descrie ca pe o explozie de 
energie. În copilărie, povesteați că ați fost balerină, gimnastă de performanță, atletă, ați pictat, ați cântat 
la vioară la Școala de muzică. Vârsta adultă a venit cu la fel de multe provocări și realizări?

BN - Da! Înzecit! Am avut o copilărie extraordinară, dar destul de regimentată. Am fost sub lumina 
reflectoarelor, de aceea acum urăsc atenția. Pune-mă într-un colț al camerei și te rog, ignoră-mă! Dar nu se 
întâmplă așa. De ce sunt performanțele de la maturitate și mai și? Pentru că acum pot să mă comport și ca un 
copil, pot să fiu copilul care n-am fost atunci. Când prietenii mei se jucau afară sau colegele mele plecau la bal, 
eu eram la antrenament. Colegii mei se distrau - ei erau în tabără, noi eram la antrenament; ei erau cu gașca 
la mare, noi eram în cantonament. Nu regret! Acea copilărie a fost pusă în cui, în așteptare; eu acum pot să mă 
întorc și să am și 10 ani, și 15, și 20, în același timp să performez și să mă ocup de lucrurile mature. Și, după ce 
terminăm interviul, dacă vreau să-mi pun muzică și să fac tumbe prin casă, asta și fac! Pot să fiu copilul matur.
Trebuie să rămâi copil, ca să faci față societății în care ne aflăm, mai ales momentului în care se află planeta, 
în pandemie. Dacă ți-ai pierdut cu totul umorul și încrederea în oameni, viața deja este foarte tristă.

„Niciodată nu poate fi doar: luăm, luăm. Vine vremea când trebuie să și dăm. Nu 
dai, nu ai!”

A - Tot dvs.spuneați, la un moment dat, că poziția pe care o ocupați, ceea ce sunteți acum, este o 
poziție meritată, care vine din multă muncă, seriozitate și din privilegiul de a face parte din familia din 
care faceți parte. Cât de importantă este, pentru fiecare dintre noi, familia? Cât ne face din ceea ce 
suntem?

BN– Interesantă întrebare… Depinde câți membri din familie numărăm în familia apropiată, care sunt ca 
pilonii de sprijin. E și familia adăugată, pe care o numim ”familie”: cei din comunitate sau cei atașați familiei, 
cum e, de pildă, grădinarul meu. Pe lângă familia de sânge, ai familia formată și adunată în jurul tău: oamenii 
care te fac să fii cine ești, care îți dau echilibru și sprijin. Care te ridică pur și simplu pentru că te apreciază. Cei 
mai buni prieteni sunt familie! Îți formezi un nou nucleu în jurul tău, sunt cei cu care ai călătorit în toată această 
aventură de-a fi cine suntem! Oameni de toate națiile, care de câte ori am făcut ceva pentru români sau pentru 
greci, au venit lângă mine: aceea este familia! Au apreciat ce face un român pentru românul lui și s-au bucurat 
să învețe! Nu aceia care vin să te perie! Vreau să te văd ce faci, ca să-mi arăți că ești familie! Cuvintele sunt 
ieftine și rapide, mai ales în societatea de aici; hai să te văd în acțiune! Dar trebuie să le fii exemplu, să le 
răspunzi și să-i sprijini în același mod. Niciodată nu poate fi doar: luăm, luăm. Vine vremea când trebuie să și 
dăm. Nu dai, nu ai!

A - Ce înseamnă acasă, pentru dvs.?
BN– Acasă e Scoția. Balanța s-a schimbat demult; am plecat foarte tânără din țară și cât am fost copil am 

fost mereu plecată. N-am avut casa mea, căminul meu… Dar asta nu mă împiedică să simt ceea ce simt pentru 
România în care am crescut. Fac lucruri pentru România pe care am cunoscut-o și pe care am lăsat-o în urmă, 
pe aceea o cunosc și o apreciez și o respect. De aceea am acea poziție puternică: Nu vă mai bârfiți țara! Poate 
acum s-au mai schimbat lucrurile și am rămas eu în urmă… Dacă mai am de învățat, e OK! Every day is a 
school day. Fiecare zi este o zi de școală; dacă ești pregătit să începi ziua gândindu-te: ”Mai învăț ceva astăzi” 
o să fii mai bogat spiritual și mental la capătul zilei și înseamnă că ai excelat.



„Scoțienii nu sunt zgârciți. Sunt calculați și echilibrați. Sunt buni, calzi. Sunt calmi, 
veseli - toată ziua s-ar distra! Are și alcoolul o mare influență în această țară, ei 

dau vina pe vreme, eu le spun că nu-i cred…”

A - După atâția ani de când trăiți aici, în Scoția, cum i-ați descrie pe scoțieni? Bancurile pe care le știe 
toată lumea spun că sunt zgârciți…

BN - Nu, nu sunt zgârciți. Sunt calculați și echilibrați. Sunt buni, calzi. Sunt calmi, veseli - toată ziua s-ar 
distra! Are și alcoolul o mare influență în această țară, ei dau vina pe vreme, eu le spun că nu-i cred… și putem 
dezbate o noapte-ntreagă pe acest subiect. Le-am sugerat să-și facă sport politic, băutura, că ar câștiga la 
fiecare patru ani, la Olimpiadă! Și sunt de acord. Dacă ceri o indicație pe stradă, cum să ajungi la o adresă, 
dacă pot, te duc până acolo sau îți arată și-ți zâmbesc. Îți prind privirea pe stradă, îți zâmbesc: nu trebuie să 
te cunoască! Și să știți că și scoțienii au probleme, să nu credeți că o duc pe roze: sărăcie foarte mare, nivel 
foarte mare de analfabetism, nivel mare de infracționalitate, criminalitate. Arma lor de vânătoare e cuțitul… de 
aceea s-a adoptat un act de lege că orice lamă, cuțit, cuțitaș aflat în posesia ta poate să te ducă de la doi la 
cinci ani de închisoare. Dacă nu e într-o trusă de lucru, de exemplu, de dulgher. Dar în general sunt binevoitori, 
buni, te ajută. Sunt oameni faini!

„Eu nu urăsc, eu iubesc oamenii. Eu nu-mi voi pierde încrederea în oameni pentru 
că cineva s-a sculat cu fața la cearșaf în ziua respectivă.”

A - Probabil că avocatul Beatrice Nicholas vede multe, pe masa dvs.de lucru sigur sunt o grămadă 
de dosare cu astfel de spețe…

BN– Da, nu numai de-ale românilor ci și din alte comunități. Din toate comunitățile. Să nu credeți că pușcăriile 
sunt pline de români, țigani și că scoțienii sunt toți acasă. Sau polonezii, arabii, pakistanezii. Românii nu sunt 
mai răi decât alții.

A– Nu te încarcă aceste cazuri, lucrurile grele, urâte cu care aveți de-a face, chiar dacă nu sunt 
neapărat sângeroase?

BN– Îți descarci acasă energia negativă; pot fi independentă și neutră, pot fi de ambele părți ale unei situații 
(avocatul diavolului)… Nu mă afectează, dacă m-ar afecta, n-aș putea să-mi fac profesia corect. Nu contează 
opinia mea, contează ce spune legea și ce fac în parametri legali. Mă descarc când mă duc și mai fac o 
activitate, o acțiune de caritate, mai vedem cine are nevoie de ajutor, probono. Mai dăm un sfat colo, vedem ce 
se mai întâmplă la Ambasadă…

A - Ziua dvs.are tot 24 de ore, ca a noastră, a celorlați, sau ați căpătat o extindere a ei, de undeva de 
Sus?

BN - Faptul că am copilărit foarte regimentat mă face să fiu foarte organizată. Tip armată. Eu pot să fac într-o 
oră ce alții poate fac în cinci; se numește eficiență, competență!

A - Spuneați că, în funcție de loc și împrejurări, puteți fi altă persoană, de fiecare dată. De aceea, 
poate, după cum spuneți dvs. unii vă iubesc foarte mult, alții v-ar strânge de gât. Ați prefera să vă 
iubească toată lumea, fără excepție?

BN– Nu! Ar fi imposibil, ireal. Dacă încercăm să fim plăcuți de toată lumea, ne pierdem viața mulțumindu-i 
pe alții. Îți pierzi menirea și focusul, scopul pentru care ești pe Pamântul acesta. Unii mă iubesc din ură, pentru 
că au nevoie de mine, dar nu înțeleg sau nu mă înțeleg, depinde care este relația, personală sau profesională. 
Cei care mă urăsc, nu mă urăsc numai pe mine, urăsc în general - nu știu altfel, poate n-au avut privilegiul să 
fie altfel educați sau viața le-a fost de așa natură…. le găsesc și lor o scuză, de ce urăsc mai mult decât ar iubi, 
sau ar aprecia. Iar celor care mă iubesc, le spun: eu nu vin cu carte de instrucțiuni! E bine așa cum este. Cei 
care știu să aprecieze ce fac, apreciază. Aceea este satisfacția mea. Pe cei care nu apreciază, nu-i pot ajuta. 
Dar dacă aceștia vor veni totuși la mine, să-mi ceară ajutorul, am să-i ajut. Eu nu urăsc, eu iubesc oamenii. Eu 
nu-mi voi pierde încrederea în oameni pentru că cineva s-a sculat cu fața la cearșaf în ziua respectivă. N-am 
chef de dramă. Life is to short for that! Viața este prea scurtă pentru așa ceva!
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