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B I N E  V - A M  G Ă S I T !

      Revista nr. 2 - “Vărăști și ale sale povești”,  invită cititorii de această dată 

 să cunoască și să recunoască povești ale altor locuitori din Vărăști, ale celor

care se ocupă de agricultură, de educație, de sănătate, de antreprenoriat local,

ale celor care se ocupă de îngrijirea copiilor și a familiei, dar nu în ultimul

rând, să exploreze și perspectiva unora dintre persoanele active și cheie din

Vărăști, care contribuie la  dezvoltarea comunitară. 

Ediția această de revistă se concentrează pe modul cum pandemia de COVID-19

a influențat viața de zi cu zi a locuitorilor din Vărăști, mai ales prin prisma

categoriilor mai sus prezentate. 

Vărăști e ca o cămară cu bunătăți pe care ai vrea s-o ai mereu aproape. Orice ai

avea nevoie, stocul pare mereu făcut. 

I N T R O D U C E R E

Împreună pentru o viață mai bună!
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Că ai nevoie de niște roșii scoase din solar, de o poezie compusă special pentru

tine, de o melodie sau de o scară proaspăt construită, Vărăștiul are o soluție. 

Locuitorii sunt fericiți că au trecut prin starea de urgență în grădini și amintesc

că traiul din rural e mai simplu, cum ar trebui să fie. Vorbesc despre liniște și

timp câștigat, despre zile care seamănă unele cu altele. Despre a-ți face un rost

și despre muncă, despre artă și educație.

Cei care pleacă se mai întorc să dea o mână de ajutor în comunitate, să-i

inspire pe alții. Astăzi vă purtăm într-o călătorie prin casele vărăștenilor care

au pus un umăr la dezvoltarea comunității.

Într-o lume în care unora li se pare greu să stea mult timp într-un loc, îi

cunoaștem pe cei cu rădăcini solide de 10-20 de ani și aflăm cum și-au crescut

aici viețile. Și legumele, după caz, pentru că Vărăștiul este binecunoscut pentru

recolte bogate și gustoase.

Citire plăcută și ne revedem curând!
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AGRICULTURĂ

P O V E Ș T I  C U L E S E

V Ă R Ă Ș T I
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ÎNCET, AM DEVENIT
 FOARTE BUNI ÎMPREUNĂ

Ideea a venit în 2015, când cineva de la o multinațională a văzut cum ne zbatem
zi de zi, dar și că suntem adevărați producători, și că toată comuna cu asta se
ocupă. Atunci a venit cu ideea să facem o Cooperativa. Am făcut-o în 2017. Mai
mult de un an a fost exercițiu, să verificăm ce este și cum este, dar de acolo a
început totul să meargă foarte bine. 

Toată lumea din comunitate ne-a încurajat, ne-am urcat în mașină, am mers la
Carrefour și am întrebat de cine se ocupă de agricultură. Persoana ne-a plăcut,
era bine că suntem din zona, că suntem agricultori, a venit să ne vadă pe teren,
s-a convins, și a zis „DA”. 

La început era un vis, părea printre mulții care veneau și promiteau, dar nu
făceau nimeni nimic. Însă noi am fost perseverenți, am lucrat împreună 1-2 ani,
au văzut cum ne implicăm, că avem nevoie și de suport și au hotărât să ne
înfieze. 

Am învățat să planificăm tot de la ei. Prima dată când am făcut un plan de
producție l-am făcut de la noi din cap, fară să știm să preconizam bine. După un
an ne-au zis că „știm că anul trecut l-ați  făcut din cap, dar de data aceasta

agricultură

Povestit Dianei Vestineanu

Buturugă Dorel și Nicolae Mihail - fermieri, ne spun  că în Vărăști se poartă
cooperativa. Dar n-a fost un drum simplu din prima, povestesc agricultorii Doru și

Nicolae, însă treptat au înțeles cum să facă din legumicultură un haos controlat.
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va trebui să îl faceți bine”. Am dat la fiecare producător câte o foaie cu
lunile anului și am început să calculăm, câtă salată se poate produce
săptămânal, și după ce i-am strâns pe toți ne-am dat seama că avem
100.000 de salate. Ne-am dus cu planul la ei și le-am zis: „în luna mai
facem atâtea salate, atâtea tone de roșii etc.” Ei ne-au recomandat „ce e
pe plus să mai renunțăm, ce e pe minus să mai punem. 

Acum suntem deja profesioniști și înțelegem de ce ne cereau planul, la
început credeam că sunt nebuni. Vor ei să știe câte roșii fac eu în
septembrie. De unde să știe dacă nici eu nu știu? Acum vindem în toată
țara, în 120 de magazine cu o eticheta pe care am ținut morțiș să scrie
Comuna Varasti, Județul Giurgiu.

Primim mailuri de la oameni din țară care au cumpărat produsele noastre.
Am investit și în publicitate, am promovat lădițele de salată, pachetele de
gătit salate. Experiență cu legumele este veche de cel puțin 100 de ani în
Vărăști, majoritatea am crescut în solarii. 

Subvențiile trebuie gândite și date cum trebuie, dar în România dacă îți
ceri drepturile, se mută ANAF-ul cu biroul lângă tine, ce să faci cu toate
drepturile? Le ai pe hârtie, dar altfel devii prea „puternic”, vii cu
pretenții, ești un pericol pentru ei. Nici dacă ne spunem părerea și ne
strângem mai mulți, nu e suficient, căci se strâng și ei mai mulți. Am
încercat să creăm un sindicat și ne-au băgat în istanta.

Important este să mă asculte pe mine că agricultor, să accepte măcar o
propunere din 10. Noi ne-am implicat să ne apărăm drepturile și am
umblat ca să ne facem auziți și în Comisia de Agricultura, la Minister,
peste tot. Dar am fost respinși. Cu toate astea, ne place prea mult și
continuam. În raportul financiar Carrefour pe 2019, pe prima pagina era
comuna Vărăști, mondial. 

Pentru noi a fost mult mai bine și în pandemie, ne-am promovat mult
online și la TV, ne-am schimbat strategia, ne-am adaptat și am creat
lădițe cu legume pentru salate foarte potrivite pentru perioada asta. Deja
continuam cu aceste proiecte. 
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Am intrat într-un lanț interdependent țărani-Carrefour, și nu mai putem
ieși nici dacă vrem, suntem responsabili. În funcție de noi se stabilizează
și prețul. Am ales oamenii serioși, cu plan. Noi lucram haotic, iar cel mai
greu era organizarea, dar muncim și 20 de ore pe zi și avem 20 de familii
în spate pe care i-am educat patru ani de zile. După toate astea, nu
putem să le spunem că nu mai continuam. 

Am muncit să educăm oamenii din comună, să fie serioși, să se țină de
cuvânt: dacă ai zis că aduci 1.000 de salate până seara, să le aduci. Când
nu se întâmplă, țăranul nu va mai avea cui să dea. Încet am devenit
împreună foarte buni și ne împingem să mergem mai departe și pentru că
observăm schimbări în comunitate: a ajuns comuna cunoscută, unde nu a
făcut nimeni niciodată nimic pentru ea. 

Am învățat totul din mers, din greșeli. Acum este nevoie că Vărăștiul să-și
aducă tinerii înapoi în comună. Noi ne ducem, tehnologia vine peste noi,
ei ar face altfel, după alt model. Trebuie să vină să ducă mai departe ce
am făcut noi și să facă ceva mult mai mare. Exista un ONG care dorește să
introducă astfel de cursuri pentru tineri, la școală. Pe toți de aici i-am
înscris deja la cursuri de legumicultură și antreprenoriat. Să facă fluxul,
să vadă unde poate ajunge totul.

 Toți 60 sunt înscriși și sunt deschiși, i-am și învățat să își facă timp. Prin
Carrefour avem acum doi angajați aici, de la care învățam, apoi dăm mai
departe în comunitate. Ei încearcă să fie la nivelul nostru, iar noi la al lor.
La început limbajul era foarte diferit, dar acum ne comunica pe limba
noastră. În fiecare zi învățăm atât de multe, mai ales cum să ne organizăm
mai bine, sau să avem un haos controlat. Ne explică azi, mâine, și au
răbdare cu noi.

Planul de viitor este să mai aducem și tineri înapoi, dar cu tineretul este
mai greu pentru că nu a avut oportunitate până acum să facă bani, nu au
avut din ce să trăiască. Când ai un plan pe anul în curs, nu mai ai tentația
să te duci în București să cauți de munca. Omul trebuie să aibă motivație
să stea la țară. Daca doar stai la țară, dar lucrezi la oraș, nu este o
variantă.
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SĂ NE SUSȚINEM UNII PE ALȚII, 
SĂ NE DEZVOLTĂM ÎMPREUNĂ

Câmpul-magazin este biroul lui 
Complicată lumea legumiculturii. Roșiile sunt vedeta, dar plantez și altele.
Servesc pe cine mă sună, duc personal. Pun și vânătă și castravete, le combin.
Într-un an se vinde castravetele, în altul schimbi că nu-ți mai convine prețul.

Cum a început totul
Am început la 20 de ani, chiar în urmă cu 20 de ani. Nu am apucat să plec la
serviciu, că a trebuit să mă apuc de agricultură. Am preluat afacerea familie, am
lucrat cot la cot cu ei, apoi am continuat eu, cu susținerea lor. În câțiva ani m-
am căsătorit și am continuat cu toții să creștem legume, să le vindem și să
extindem afacerea

Niciun an la fel
În urmă cu 10 ani a fost o invazie de roșii, nici firmele nu au reușit să ne facă
față și am ajuns să vindem legumele, uneori și 10 lei baxul. Să dai tomata pe 70
bani/ kg? Muncită, făcută că la carte. Fabricile n-au mai luat să proceseze
pentru conserve. Apoi cate un an mergea foarte bine, un alt an mergea foarte
prost, aproape vindeam gratis legumele crescute cu mâna noastră, muncite și
îngrijite atâtea luni ca la carte..

agricultură

Rolul lui Marius Danciu este să își întrețină familia, culturile de legume și să-și
distribuie marfa.
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Dificultăți la tomate
Cu tomatele lucrurile pot fi imprevizibile, nu neapărat din cauza a cum le
îngrijește un fermier în curte, ci din felul în care merge piața. Scoteam 100
baxuri în care investeam 10 milioane, însă veneam cu șase milioane. Să iau
trei, patru tone de la solar să le încarc în mașină, apoi să le descarc – nu
mă avantaja; le-am aruncat. Am  jumulit cu totul plantațiile ca să pun ciclul
doi de roșii, altă cultură. Am pus tot tomată, apoi a mers, dar un ciclu l-am
pierdut. 

Plantele și tehnica, muncă grea
Dacă se îmbolnăvesc, e greu până pleacă de la una – dacă nu ai oprit și nu
știi cu ce să dai, s-a împânzit și eșți în faliment. Dacă intru între rânduri și
m-am atins de o plantă bolnavă și am atins apoi altele, le-am îmbolnăvit pe
toate. Trebuie jumulită planta de acolo, frumos. Dacă mă mut în alt solar,
trebuie schimbate hainele, că să protejez celălalt solar. Riscurile sunt mari
și cu putina neatenție risc să distrug țoată munca. 
Este necesară multă atenție, planta trebuie copilită, stimulată, stropită,
udată, iar când treci prin ele zici că e ok, dar dacă nu te uiți zilnic atent, se
îmbolnăvește câte o plantă și se întinde foarte repede. Temperatura
influențează plantele atât de mult. Într-o săptămână numai ploaie și nori?
Trebuie deschis ca să ventileze, să nu facă boală pe ele, este mult mai mult
de muncă atunci când vremea este instabilă. Nu sunt expert dar pentru că
am continuat în toți acești 20 de ani știu cum evoluează planta, piața și pot
să anticipez și mai mult riscurile.
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Roșiile „perfecte”
Am învățat de la ingineri: ne ducem cu planta, se uită la microscop, ne
spun de ce are nevoie, dacă are vreun exces, ori cu ce putem să o stropim
pentru a ajunge la echilibrul de care are nevoie. Spre deosebire de roșiile
din magazine - care sunt arătoase la exterior, așa cum dorește
consumatorul să vadă -, în schimb, în interior ori sunt verzi, n-au gust,
sunt tari. La piața se cere calitate, multă lume caută frumusețe: lucioasă,
umflată, perfectă.  Unele arată bine, dar înăuntru sunt pline de praf, „nu
poți s-o mănânci”. Noi căutam să aducem tomate care să fie și gustoase și
sănătoase, dar se lucrează foarte mult la asta.

Problema cu desfacerea 
Punem cantități mari și nu avem unde vinde. Punem de la 20.000 de fire de
roșii în sus, producem tone de roșii - căci la noi este zona specializată,
predominant cu legume, solarii, însă mai schimbi culturile și în funcție de
ce se vinde, de prețuri. Eu m-am adaptat și am început să cresc și alte
legume: ardei, castravete, vinete. Pun două feluri de roșii, fără castravete
între ele. Castravetele vrea alt aer, s-a îmbolnăvit el, se duce și în roșie.
Plantez și mai multe tipuri de roșii, pe mai multe etape, una timpurie, una
– pentru continuitate. Trebuie să faci de toate pentru a avea continuitate,
căci piață se dezvolta și nu ne așteaptă. 

Povestea cu muncitorii
Nu găsim oameni. Cât i-ai ocroti, nu sunt mulțumiți. Nici nu-i forțăm, că  
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nu mai vin a doua zi, lucrăm încet, cu binișorul, cu mâncare, cafele, țigări.
Altfel nu rezistă. Este dificil cu oamenii, cu mersul la muncă cu ziua, soția
le gătește, le duce ce ar avea nevoie la 300 metri distanță. Să muncim
numai noi familia e greu. În afara solarului am redus destul de mult
producția, am mai pus gogoșari, ceapă, porumb, dar nu mai sunt oameni,
nu mai putem nici noi. Stai la umbră, faci legăturile, nu mai munceșți atâta.

N-am renunțat
Chiar și după perioadele de criză, tot nu am renunțat, am preferat să
reinvestim și să nu lăsăm solariile deoparte și să nu mergem să muncim
pentru alții. Te gândești la familie. Am reinvestit ce bani mai aveam, „hai că
poate se poate”. Eu am 40 de ani, în 20 de ani de muncă nu am lucrat un an
pentru alții. Nu sunt asigurat, nu nimic. Dacă mă îmbolnăvesc, plătesc tot
din buzunar. Am decis să dezvoltăm în continuare pământul, iar afacerea
familiei să o dăm mai departe.

Dezvoltare
Despre cursurile de dezvolare în care se investește în ultimul timp în
comunitate, ajungem de cele mai multe ori să aflăm prea târziu sau deloc,
ori este imposibil pentru programul nostru din solar. Fără diplome și
documente nu ne putem implica în alt fel de proiecte. Ne-ar fi de folos să
se comunice și mai bine în comunitate, ca lumea să dea mai mult mai
departe, să se susțină unii pe alții.
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Riscurile nu se opresc
Planta are nevoie de foarte multă atenție, trebuie copilită, analizată, udată,
stropită, îngrijită, însă are nevoie și de investiție destul de mare, prin care
automat cresc riscurile. Faptul că acum se schimbă tipurile de investiții și
soluții de stropit, îngrășămintele, mai mult riscăm. Cu toate astea, nu ne
lasă sufletul să renunțăm chiar dacă, toamna, când trag linie, am cheltuit
200 milioane și am luat tot 200. Munca nu o mai pun: trebuie lemne, folie,
toate pentru următorul an și te uiți că nu mai faci nimic. Dacă am pleca
toți la serviciu, cine ar mai continua? Mulți nu mai vor să muncească pe
gratis, dacă observă că sunt la limita, renunță și se reprofilează.

Într-un an grindina ne-a distrus tot ceea ce am plantat, ne-a găurit solarul,
spart folia, dezvelit solarele, ne-a stricat toate frunzele. N-ai ce să-i mai
faci, nu poate fi vândută, iar în cantități foarte mari nu prea ai cum să o
salvezi. Cel mai mare prieten și dușman este timpul, depindem foarte mult
de vreme, însă avem nevoie de mult mai mult sprijin și de la comunitate și
de la tinerii care vin cu forțe proaspete și ar putea să se informeze mai
bine. Să ajute cu tehnologia, să ne inspire, să ne adaptăm cât să fie bine
pentru toată lumea; să ne extindem.

Comunicarea cu breasla și familia
Daca mergem în alt sat și vorbim între noi, sau observam ceva ce ne-ar
putea fi de folos, ne oprim și întrebam, schimbăm idei să ne ajutam unii pe
alții.
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În Angro, unde vindem marfa, stând unul lângă altul, vorbim cât putem.
Împărtășim experiență, tipurile de roșii, soluțiile. Cu planta e mai ușor că
nu vorbește și este previzibilă atâta timp când nu intervine vremea, însă cu
oamenii este cel mai greu. Cu toate astea, sunt un om credincios, căruia îi
place să ajute oamenii din jur pe cât posibil. Comunicarea cu bătrânii din
familie iarăși e grea. A început să se mai schimbe de când m-am însurat și
am făcut copii, mi-au zis fă ce vrei de acum înainte, ești pe cont propriu,
iar noi oferim suportul de care ai nevoie și putem.

Agricultură în vremuri pandemice
Nu a fost foarte diferit pentru noi căci lucram cu plantele, însă la Angro a
fost cel mai greu căci nu mai aveam cui să vindem marfa. Piețele au fost
închise sau permiteau accesul pe rând. Conta prețul, diversitatea mărfii,
relația cu vânzătorii construită pe parcurs, încrederea în urma
schimburilor anterioare. Eu am construit totul în timp, așa că m-au ajutat
relațiile. Dacă dai calitate, primești încredere, fidelitate și continuitate.
Daca trag linie, calculele au rămas aceleași, excepție făcând prețul, cu un
ban mai ieftin, căci oamenii au ajuns să se lipsească de cumpărat din
magazine.

Mesaj pentru vărășteni
Să continuăm să ne susținem unii pe alții pentru a ne dezvolta împreună.
Nu m-aș muta de la Vărăști pentru nimic în lume.
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EDUCAȚIE

P O V E Ș T I  C U L E S E

V Ă R Ă Ș T I
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Eu sunt din Varasti. M-am născut în Varasti. Am fost bibliotecară imediat
după revoluție. Bibliotecile existau pe plan local, dar nu exista bibliotecar și
nu erau deschise publicului. Și imediat în 1990 toate bibliotecile publice s-
au redeschis. S-au făcut angajări. Cum eram îndrăgostită de carte și de
teatru mi-am zis că e o meserie bună pentru mine așa că m-am dus la
școală, am câștigat concursul și din 1990 sunt bibliotecară.

Prin proiectul „Economia bazată pe cunoaștere” s-a creionat, practic,
centrul PAPI de astăzi. A fost o perioadă pentru implementarea unei rețele
locale. Practic, proiectul includea Centrul PAPI (Punct Acces Public la
Informație) iar cofinanțarea cu primăria presupunea așezarea acestor
centre și dotarea fizica a spațiului plus renovare, dacă era cazul (ferestre
termopan, amenajare). Ministerul venea cu aparatura, calculatoare,
internet. S-a creat această rețea care includea școala de la Vărăști, cea din
Dobreni, Primăria, biblioteca și centrul PAPI. În 2007 Biblioteca nu era aici,
ci la căminul cultural. Ulterior am adus-o. 
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CENTRUL PAPI,
NODUL DE LEGĂTURĂ

DIN VĂRĂȘTI

educație

Dacă tu îi demonstrezi copilului că ai încredere în el, spune Mioara Constantin,
bibliotecară la centrul PAPI, și el va capătă încredere în puterile lui.

Povestit Dianei Vestineanu



Centrul PAPI a devenit a doua casa. În proiectul „Economia bazată pe
cunoaștere”, Ministerul organiza an de an cate un concurs pentru copii.
Proiectul se numea e-Vacanța, pe care îl derulăm și astăzi, chiar dacă nu
mai suntem sub tutela Ministerului. Copiii erau implicați în fel de fel de
activități, apoi răsplătiți. În 2009 am fost pe locul 14 la nivel național și
copiii au beneficiat de o tabăra la Poiana Pinului. În 2010 și 2012 am luat
locul trei la nivel national și au câștigat tablete și aparate foto. Era
implicată și scoală, aveau și profesori coordonatori; era satisfacție mare
pentru cei implicați.

Ocupăm timpul copiilor cu: cicloturism în jurul localității, cu ateliere de
cunoaștere personală, un club de lectură de vară care sfârșește printr-un
concurs. Avem și un club de teatru, și un cor cu care facem spectacole.
Mai avem clubul de Șah, tot în vacanta de vara, iar în timpul anului
Weekend School. În timpul școlii le punem la dispoziție centrul cu toate
resursele lui, să folosească internetul și device-urile de la centru, cărțile,
imprimanta.

Pe 8 martie, copiii au fost trup și suflet implicați în ultimul spectacol
înainte de starea de urgență, iar părinții au fost încântați. Copiii de a
VIII-a merg mai departe la liceu, la București, dar unii dintre ei continuă
să vină la corul nostru.
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Centrul PAPI este unicul din Giurgiu care funcționează în acest fel. La
început au fost cinci astfel de centre însă în momentul când Ministerul a
predat spațiul comunităților locale, s-au destrămat. PAPI a rămas datorită
încăpățânării noastre de a-l ține viu.

Prin copii, noi ajungem și la părinți. Dacă îl determini pe copil să vină la
centrul acesta îl motivezi și pe părinte. Nu-și permit toți să meargă în
oraș să-l ducă la Palatul Copiilor. Dar contează simplul fapt că vine într-o
biblioteca, citește o carte și face referire la ea când vorbește. Noi de-a
lungul timpului am tot promovat lectura și poezia.

Iar copiii sunt plin de talente. Unii nu au știut că pot cânta, dar odată
descoperit, copilul capătă încredere în el. Dacă îi demonstrezi că tu ai
încredere în el, ulterior și el va capătă încredere în el.

 Scena de aici din centru, deși este mica, este greu să urci pe ea. Chiar
dacă există talent, nu îți poți atinge scopul cu copiii dacă nu lucrezi pe
partea de psihologie și dacă nu ramai deschis să înveți în fiecare zi.
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Am fost încadrată în scoală din Vărăști în 1956, dar cariera mi-a început în
1953, la Bucov, lângă Ploiești. Întâmplarea m-a făcut să ajung în Vărăști,
după ce se desființase clasa a VII-a din Bucov. Am făcut multe drumuri, însă
am rămas fără cartea de munca de acolo. Școală era în carantina din cauza
scarlatinei, iar în timpul liber mă duceam la cursuri la Universitate. Atunci
era rușine să spui că nu ai serviciu. Nu voiam să mai aud de învățământ, nu
voiam să mai ajung la țară. Eram cu dosarul și așteptam tramvaiul, și pe
peron am rămas doar eu cu un militar. Acest militar a devenit ulterior soțul
meu, așa ne-am cunoscut.

La un curs, aveam un coleg mai în vârstă, inspector școlar. Dânsului nu mi-
a fost rușine să îi spun că mi-am părăsit postul și că am rămas fară serviciu.
El mi-a dat un bilet și m-a trimis la un sef de învățământ din județul Ilfov,
care m-a repartizat în Vărăști. De la asfalt și gaze, am venit aici în Vărăsti,
pe jos de la Vidra nouă kilometri, și m-a impresionat biserica.
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ÎNVĂȚĂTOAREA CARE NE
ÎNDEAMNĂ SĂ COLABORĂM

educație

În Vărăști, învățătoarea Emilia Mahalean a simțit c-a renăscut.

Povestit Dianei Vestineanu



Am intrat în cancelarie și îmi zice directorul școlii: „Dacă numele am să-l
uit, prenumele nu, căci și pe fata mea o cheamă tot Emilia.”
Dimineața lucram la ciclul II, iar după-amiaza la clasa a III-a, care
rămăsese fără învățător. La sfârșitul anului am fost și plătită. Eram două
învățătoare tinere, în pauze dansam după muzica de la difuzor. Am
nimerit într-un colectiv tânăr și foarte prietenos, la fel și directorul
scolii, era un om exemplar.

Au fost ani frumoși cu munca, într-un colectiv care a pus în centru elevul,
duminica aveam învățământ politic fie la Vidra, fie la Budești sau la
Oltenița, iar de Paște cu echipa, ba la Colibașu și în alte locuri. Fiind
tineri am considerat că așa trebuie, să muncim, fără să ne văităm. Școală
în care am funcționat prima dată este centrul PAPI de astăzi. O parte din
anii de muncă i-am petrecut la scoala nouă, iar directorul avea încredere
în noi să ne coordonăm singuri. Ne era drag să mergem acasă la elevi să
vedem unde are colțul lui, să discutăm cu părinții, să verificăm cum
învață. Aveam lecții deschise și nu îmi amintesc niciodată să fi avut vreun
conflict.

Și după ce am ieșit la pensie, tot am continuat să activez ca profesor. Ca
un buchet s-au strâns în jurul meu elevii. Avem și spoitori, țigani, romani,
și nu eram obișnuită cu limbajul lor. 
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M-am obișnuit cu ei atât de mult încât despărțirea nu a fost deloc ușoară.
Am avut o problema medicală și m-am trezit cu toată clasa în vizita la
spital, să vadă dacă sunt bine.

Colaboram bine cu Mihaela Mușat: lucram împreună la probleme la
matematică, difuzam cărți, organizam concursuri, întâlniri de poezii.
Doamna Valentina avea o poezie care se numea Fufu iar toți elevii au
învățat poezia. În momentul în care a intrat în sală doamna Valentina
Petre, toți elevii au recitat poezia în același timp, și s-a creat o legătură
și o apropiere sufletească.

O realizare de care și eu m-am bucurat mult a fost această instituție
PAPI, pentru că acolo a fost scoală în care eu am început, iar ei au reușit
să-i dea o nouă viață. La sfârșit de cariera m-am bucurat că foști elevi au
devenit colegi de catedră, că școală Vărăști este o școală pilot.

Am creat relații foarte frumoase și cu cei de la editură, care ne ofereau
cărți. Mergeam cu copiii la expoziția anuală de carte în luna septembrie,
și bucuria copiilor era de a-și cumpăra cărți. 
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Eu am preluat de la colegul meu profesor de limba română Mușețeanu
activitatea de a difuza cărți, de la dânsul am trei importante: primul meu
dicționar mare al limbii române, o carte de bucate și o carte de conserve.
De la dânsul am învățat că trebuie să faci un cerc de citit cu femeile în
comună, să difuzez cărți, să nu mă limitez doar la activitatea de la
catedră.

Mușețeanu a făcut săpături arheologice și a înființat un muzeu etno, cu
parte de arheologie, mai sunt parti și la muzeul din Giurgiu. Dânsul a
realizat prima monografie a comunei, dar din păcate a rămas netipărită,
pentru că moartea l-a răpit. Eu m-am integrat foarte repede aici,
bucuroasă că voi fi din nou la catedră, am simțit că am renăscut.
Vărăștenilor le spun să iubească școală, să o spijine, să colaboreze, să își
dea copiii la scoală și să îi respecte pe cei care le dau lumina copiilor lor.

P A G  2 4



Eu sunt ardeleancă și m-am născut la poale de Carpați. Una dintre poeziile
mele povestește, de fapt, acest lucru. Iubesc Ardealul, așa cum iubesc din
tot sufletul România, cum iubesc din tot sufletul Vărăștiul care m-a primit
cu brațele deschise când eram doar o fetișcană, după o poveste de dragoste
extrem de frumoasă între mine și soțul meu. Noi ne-am cunoscut la
facultate. Eu eram la filologie, el la educație fizica. Am fost prieteni toată
facultatea și ne-am căsătorit după ultimul examen.

Ne-am îndrăgostit în prima zi în care ne-am cunoscut. Serveam masa la
aceeași cantina, și pentru că era greu pe vremea aceea, vindeam amândoi o
cartela, împărțeam porția, și mâncam amândoi dintr-o farfurie, iar cei de la
bucătărie ne iubeau și ne dădeau două porții de ciorbă. Căminul nostru era
aproape de locul în care stăteam, m-a condus până acolo, ne-am dat
întâlnire pentru a doua zi, și am rămas împreună. După ultimul examen ne-
am căsătorit. Nopți întregi pe-o bancă-n parc, povesti de dragoste îmi
spunea.

DASCĂLUL CARE ȘI-A ÎNTORS
MEREU ELEVII SPRE POEZIE,

CÂNTEC ȘI SPECTACOLE

educație

Povestit Dianei Vestineanu

„Eu sunt cu mult mai fericită când dăruiesc decât atunci când primesc”, spune
învățătoarea Valentina Petre, „și noi așa am trăit, dăruind.”
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În primul an am fost repartizați la Frumoasa, pentru că a fost singura
localitate unde aveam post amândoi și acolo am stat împreună câteva luni
după care, așa cum era vremea atunci, soțul meu a plecat în armată. Eu
am rămas până la vacanța de iarna și, pentru că era foarte greu acolo, am
renunțat la titularizare și am venit la Vărăști. Timp de opt ani am trecut
prin toate. Am fost educatoare, am fost învățătoare, am fost profesor de
toate specialitățile în afară de matematică și engleză. Matematica pentru
că nu mi-a plăcut și engleza pe vremea aceea nu se făcea. Apoi am fost
director educativ vreo 20 de ani, după care am fost director coordonator
vreo 13.

Și în tot acest timp am avut o relație fantastică cu copii, pe care îi iubesc
din tot sufletul, cu oamenii din sat care m-au adoptat, m-au iubit, m-au
respectat, și mi se întâmplă și acum să mă întâlnesc cu femei de 90 de ani
și să-mi spună: „Sarumana doamna Vali” - este cea mai frumoasă
recompensă pe care o pot primi oamenii. Primesc și acum mesaje din
Canada, Franța, Spania, Italia, L.A., mesaje de o frumusețele uluitoarea, în
care foști elevi îmi mulțumesc pentru tot ceea ce am făcut pentru ei, și
pentru toată dragostea cu care le-am îndrumat pașii.

În scoală am mai mult de jumătate din cadrele didactice din Vărăști.
Directoarea școlii este fostă elevă, apoi medici, ingineri, muncitori,
țărani, din toate mediile.

P A G  2 6



Le spuneam așa celor cărora nu le plăcea să învețe: „nu-i nimic, și
meseria de țăran este o meserie, una dintre cele mai grozave”, căci avem
nevoie și de oameni care să lucreze pământul care ne oferă roade. Fără
mâncare nu putem trai. Am bucuria că foști elevi să se fi realizat în acest
domeniu extraordinar. Au accesat fonduri Europene, au realizat niște
lucruri deosebite și colaborează cu magazinele mari din București.

Am activat în oameni tot ce a fost mai bun. Niciodată în toți anii, ca
profesor, ca diriginte, ca director, n-am spus faceți, am spus: „Hai să
facem!”

Împreună am învățat aici, în clasa aceasta, am susținut inspecția pentru
definitivat, primul examen după ce am terminat facultatea. Pe vremea
aceea aveam catedre formate din două de istorie, biologie, fizica, din
toate disciplinele, nu aveam specialitate nicio oră. Întotdeauna am învățat
de așa manieră, și găseam trucuri prin care să le placă ce le predau.
Profesoara mea de chimie, după ce ne preda, ne spunea: „dacă sunteți
atenți și recepționați tot ceea ce vă predau, la sfârșitul orei vă citesc
ceva” și ne citea din biografiile unor mari oameni de știință și ne lasă
întotdeauna în punctul culminant și de-abia așteptam să vină următoarea
oră pentru a afla continuarea. Asemenea trucuri foloseam și eu.
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I-am învățat să cânte, să iubească poezia, am făcut spectacole de-a lungul
vremii, am luat locul I pe țară la Cântarea României, fară să-l cântăm pe
Dumnealui, încât oamenilor din sală nu le venea să creadă că am venit la
cântarea României cu asemenea versuri și câștigam. Așa s-a desfășurat
viața noastră, a amândurora, vorbesc și în numele soțului meu, căci a
pregătit și încă pregătește elevi pentru liceul și academia militară, pentru
academia militară.

Are mulți foști elevi, unii vin și de la 50 de km să-i pregătească, și
împreună, umăr lângă umăr, am încercat să dăruim. Eu sunt cu mult mai
fericită când dăruiesc decât atunci când primesc, și noi așa am trăit,
dăruind. Am schimbat direcția când eu, când soțul meu. Când eu am ieșit
la pensie, mi-a luat locul soțul meu, până când a ieșit și el la pensie. A
fost frumos pentru că întotdeauna am colaborat.

Am 10 caiete pline de poezii, fiecare animăluț din gospodăria noastră are
poezia lui, fiecare floare are locul ei în poezie. Totul mă inspiră, oamenii
mă inspiră.

Am avut o situație neplăcută în familie, fata noastră a avut intervenții
medicale la o săptămână una de cealaltă, iar Dumnezeu a fost atât de bun 
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încât a rămas fără sechele, și de aceea am enorm de multe poezii
închinate lui Dumnezeu. Am participat ani la rând la Hărăști, la Festivalul
Mugurel de Sălcioară, închinat datinilor de primăvara, și în special,
Lazarul.

În tinerețea noastră noi am construit casa, am făcut cimentul împreună.
El urca pe acoperiș, eu legam găleată și el o ridica, mi-o dădea înapoi și
tot așa. Același lucru l-am făcut și la scoală, am cărat cărămizi, am carat
ciment, tavanul. Am construit împreună cu copiii cu mulți ani în urmă. Mi
se întâmplă de foarte multe ori să fiu luată în brațe de câte un vlăjgan și
câte o doamnă: „Nu vă mai aduceți aminte? Stăteam în banca a doua” și
îmi fredonau cântece. Foloseam că metoda cântecul pentru a învață mai
ușor limba franceza și îi învățam poezii să le fie mai ușor. 

Pe vărășteni îi iubesc pentru că au devenit casa mea, pentru că m-au
primit cu brațele deschise și cu dragoste în toți anii, iar eu am încercat să
le răspund la dragostea lor cu iubire pentru copiii lor. Să îi învăț tot ce
este frumos și bun, să devină oameni adevărați.
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Biografie 

                        de Valentina Petre

Eu m-am născut la poale de Carpați,

Pădurea, surioară și prietenă mi-a fost

Dar am plecat departe, căutând,

Ca vieţii să-i dau sens, să-i dau un rost.

Iar soarta, care hotărăște totul,

Către câmpie, pașii mi-a-ndreptat

Şi pentru mine, casă, dulce casă,

A devenit VĂRĂŞTIUL, nobil sat!

El m-a primit cu brațele deschise,

 Iar oamenii, cu drag m-au adoptat,

Mi-au dăruit tandrețe și respect,

Iar eu, în schimb, mereu am încercat,

Copiilor sa le ofer iubire,

Şi pașii lor, spre viaţă să-i îndrum,

I-am invatat sa fie demni, s-aleagă,

Întotdeauna, numai drumul bun

Privind în urma, cred ca am reușit:

Atâtea generaţii -s mărturia,

Că n-am trăit degeaba, şi cu drag

Mi-am împlinit menirea, datoria!
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Interviul

                       de Valentina Petre

Dornică de-a te cunoaște,

Te privește zâmbitoare

Și la fel ca într-o vrajă,

Inhibiția dispare!

Și în fața ta, deodată,

Parc-ar fi un prieten bun,

Căruia ai vrea să-i spui

Întâmplări, povești ... duium!

...Și viața mea de dascăl,

Ca-ntr-un film s-a derulat,

Nebăgând de seamă, când,

Interviul s-a gătat!

Asta-nseamnă să iubești

Drumul pe care-ai pornit,

La sfârșit de zi, să spui:

Și astăzi am reușit!!!

Poezie scrisă în urma interviului cu Diana  Vestineanu
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În perioada stării de urgență a fost greu să ne adaptăm, ne era dor de tot
ceea ce era înainte. Cel mai dor mi-a fost să fiu în mijlocul copiilor. În
momentul în care ne-am conectat online nu pot descrie bucuria de pe
chipul lor. Mă întrebau „cât mai ține, doamna”. Am încercat să ne bucurăm
de prezent, că ne auzim. Îmi lipseau îmbrățișările, primul lucru pe care îl
făceau când intrau în clasa. Trebuie să mă despart de ei că sunt clasa a IV-a
și îmi va fi greu să o iau de la capăt cu cei mici. Va fi greu și pentru ei până
se adaptează de la un învățător care a avut rol și de mama, soră la gimnaziu,
unde fiecare profesor intră o ora și pleacă.

De 27 de ani profesez în învățământ. Sunt și mama unui băiat de 24 de ani și
soție a unui cetățean al comunei Vărăști. Prin intermediul lui am dobândit
și eu „cetățenia”. Sfârșitul de an școlar nu s-a putut sărbători, încă
așteptăm ziua în care să ne strângem cu toții să spunem că „acesta a fost
sfârșitul ciclului primar”. Copiii îmi luminează viață, mă simt alt om când
întru în clasa.

În perioada stării de urgență copiii se plângeau că vor să ne întâlnim, să vi- 

LA ORAȘ NU PUTEAM
SĂ FIU LIBERĂ

educație

Învățătoarea Mihaela Mușat e în Vărăști de 27 de ani. „Nu m-am văzut făcând ceva,
mă dezvolt continuu”, ne spune. „Și tot aici mă văd în continuare; aici este locul

meu.”
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-nă la școală, că le este dor „să împartă pachețelul, să se certe cu colega”.
Am lucrat în aplicația ZOOM, dar nu puteam sta patru ore pe zi, varianta
gratuită ne limita la 40 de minute pe sesiune. Aveam întâlniri în fiecare zi,
și îmi era ciudă că aveam patru copii în clasă care nu aveau acces la
tehnologie și care nu se puteau conecta cu noi. Ne-am gândit la soluții,
iar un om cu suflet mare, Claudiu, a întrebat ce putem face pentru ei. Era
dispus să le cumpere telefoane, însă împreună am decis că n-ar fi
potrivit, dar că o tabletă da. Bucuria de pe chipul lor când le-au primit a
fost de nedescris. Elevii mi-au declarat că de acum vor deveni mai buni.
Faptul că s-au întâlnit chiar și online, i-a făcut să promită că nu se vor
mai certa unii cu alții și că se vor implică mai mult.

Copilul meu care a absolvit facultatea anul trecut, acum lucrează, iar în
perioada aceasta a lucrat de acasă, a fost un lucru bun la care nu știam
cum să reacționez. El lucra online între 10:00-18:00 (este inginer
programator), și în casă mea îmi era teamă să nu deranjez, dar m-am
bucurat că aceste două luni ne-au apropiat.
Pe lângă bucuria de a avea băiatul acasă, un mare avantaj a fost că am stat
la țară: treaba în grădină, activitate încontinuu, doar lipsa elevilor am
simțit-o puternic

De mică n-am visat să fiu învățătoare, ci doctoriță. Cu timpul am revizuit
visul..
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Am făcut liceul în București, în schimb nu mi-a plăcut viață de la oraș, nu
puteam să fiu liberă, de-abia așteptam să vin în weekend acasă. Mi-a
plăcut matematică, și m-am bucurat că am luat singură deciziile în
carieră.

Mi-am continuat studiile, și nu mi-a părut rău de nimic, tot timpul eram
dornică să fac tot mai mult, să văd unde pot ajunge, chiar și la vârstă
aceasta pe aplicațiile online cu elevii. M-am adaptat și m-am format
pentru a ajunge ceea ce sunt astăzi, mă simt realizată pe plan profesional.

Muncind m-am descoperit pe mine, muncă seriozitate și respect față de
cei din jur, să respecți și să fi respectat. Această fiind o comunitate de
copii romi, este o provocare și mai mare, dar am descoperit copii frumoși,
deștepți, darnici, m-au făcut să-i iubesc, și în niciun moment nu am
simțit nicio diferența între ei, și i-am iubit pe toți la fel. Să te trezești la
poartă cu un fost elev să întrebe de sănătate, sau să mă felicite de ziua
mea, e lucru mare.

Sunt aici de 27 de ani și nu m-am văzut făcând altceva, mă dezvolt
continuu, și tot aici mă văd în continuare, aici este locul meu. Nu mă văd
la o școală vecină, aici mă simt să fiu. Cel mai probabil vor urma schim- 
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-bări în învățământ, dar cum am reușit până acum sunt convinsă că voi
reuși și de acum înainte, m-am descurcat și în ale tehnologiei.  Marele
avantaj a fost băiatul care mi-a oferit suportul necesar în școală online,
care m-a ajutat să mă conectez cu ușurință cu elevii.

Avantajos a fost și că băiatul m-a ajutat cu tehnologia în cadrul orelor
online cu copiii. Îmi aduc aminte când au venit domnii universitari să mă
asiste la ore, și îmi era greu dar elevii m-au ajutat, m-am conectat foarte
bine cu ei și a fost foarte puternică legătură cu ei.Mă sperie căci o să iau
altă generație și ne vom adapta cu noul, cu tehnologia, dacă se va
continua școala și online. Acum văd mai multe avantaje ale educației
online. Ora de sport au continuat-o online și i-am încurajat să o continue.
Elevii intrau din dorința de a învăța, i-am simțit că vor să lucreze cu
ceilalți, să învețe, să interacționeze. 18 dintre elevi intrau zilnic pe ZOOM
și a fost minunat.

Față de acum 25 de ani, sunt schimbări majore. Mă bucură că au început
să meargă la liceu copiii romi, le văd potențialul, sunt ambițioși. Unii
dintre părinți mi-au fost elevi și mă bucur că îi încurajează pe copii spre
un viitor mai bun. Mulți copii deștepți ai comunității au plecat, dar mi-ar
plăcea să se întoarcă să dezvolte comunitatea. Iar cei mici care cresc să
ia în calcul dezvoltarea comunității și nu să plece în altă parte. Să se
implice aici.
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Pentru Alexandru Ionuț Cuțarof, un elev de-a VIII-a, starea de urgență a
fost ca vara. Nopțile și le-a petrecut pe telefon, pe Netflix  și așa trecea
timpul. Uneori a stat toată noaptea și s-a uitat la seriale. În afară de „stat
acasă în pat toată ziua”, pe telefon și la vizionat de seriale de groază
precum „Invazia zombi”, Ali a și muncit la solare, iar atunci când se
plictisea ieșea în curte să construiască câte o colivie din lemn, ca relaxare.

Munca la solare este pentru familie, iar părinții îi dau bani atunci când
cere. Cu colegii nu s-a văzut în perioada de stare de urgență, ci au vorbit
mai mult pe WhatsApp.

De când s-a închis școala, pentru Ali, cum îi spun prietenii, a fost „ la fel ca
vara”, nu a resimțit că este pandemie. Profesorii le-au dat teme, dar nu a
fost la fel ca la școală, spune elevul, „este ceva să îți dicteze doamna
profesoară și să înveți, altceva este să faci teme. Doar teme.” Unii dintre
profesori trimit temele pe WhatsApp, profesorul de istorie a folosit Zoom.

DRUMUL SPRE LICEU,
 ÎN PANDEMIE

educație

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Vacanță în solar, Netflix și examenul pentru Cuțarof Alexandru Ionuț
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Pentru că termina în iunie a VIII-a, pentru Ali urma examenul de
capacitate, despre care nu știa multe. Banchetul a fost o incertitudine, a
auzit că nu se mai face, dar și că se va face. Când se uită în viitor vede
București sau la Vidra și teatru, după ce-a participat la o serie de ateliere
de teatru social.

Ulterior, nu a promovat examenul de final de generală, dar a putut merge
la liceu chiar și cu o medie sub 5, așa că a ales Vidra, la liceul Alexandru
Rosetti, secția de științe. Banchetul nu s-a mai ținut, anul s-a încheiat
”bine”.

În viitor, Ali se gândește să își facă o firmă de imobiliare, dar știe că va
avea nevoie de mulți bani și pentru experiență se gândește mai întâi la
facultate, apoi la un job .

 „În Dobreni nu prea s-a întâmplat nimic de când cu corona, oamenii și-
au continuat viața de zi cu zi”, spune Ali, „cei care au avut nevoie să
muncească, au muncit, treaba la solare a continuat”.
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Rolul meu în comunitate este acela de a inspira oamenii, iar rolul
comunității este acela de a mă educa. Oamenii sunt foarte deschiși și
colaborativi, în Varasti mi-am descoperit majoritatea pasiunilor.

În timp ce eram în primară am descoperit centrul PAPI, că sunt atras de
calculatoare, informatică, și că lucrez foarte bine în echipă. Există o
legătură strânsă între calculatoare și oameni. Prin intermediul
calculatoarelor am adus oamenii în același loc. Nu prea îmi place
singurătatea. Am observat că aceste calculatoare și pasiunile unesc
oamenii, acesta a fost primul impact pe care l-au avut asupra mea. Învăț să
lucrez pe calculator și conectez oamenii. Inițial mă conectam cu colegii de
scoală, lucram împreună la diverse proiecte, iar ulterior cu oameni noi.

Am mers la București doar atunci când am început liceul. Făceam naveta în
fiecare zi între Vărăști și București. Tot ce am învățat aici, în Varasti, mi-a
fost de folos ulterior la liceu. M-a ajutat tot ce am descoperit în centrul
PAPI, în proiectul e-Vacanța la liceul de informatică. Colaboram cu diverse
comunități, prezentam evoluția calculatoarelor, relația dintre calculator și
om.

CALCULATOARELE
CONECTEAZĂ OAMENII

educație

Dacă nu ar fi colaborat, studentului Marian Ilie nu i-ar fi ieșit multe lucruri în
Vărăști.
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Aveam mai multe ateliere și fiecare participant alegea ceva de care era
mai atras. Eu am fost atras de info-school și l-am tot frecventat. Am
învățat să folosesc Word, apoi PPT, ulterior editare video și Photoshop.
De la acest proiect am învățat să programez, tot în atelierul de info-
school, ne jucam cu diverse componente electronice, și mi-a fost foarte
de folos să le descopăr din timp. Când lucam la filmulețe video, lucram în
echipă, eu făceam partea de introducere, alți colegi partea de final, iar
dacă nu colaboram cu colegii mei nu ieșea nimic. Lucram împreună la
centrul PAPI, în special în weekenduri și în vacanta de vara. Nu terminam
un filmuleț la centru, dar primeam ideile de baza la centru și continuam
acasă. Ne făceam fiecare partea lui, iar a doua zi verificam dacă părțile
rezonează între ele.

În timpul liber mai vin pe la centru PAPI și îmi place să îi învăț și pe cei
mici, să dau mai departe din ceea ce am învățat eu; îmi doresc să mă
depășească. În Vărăști am avut câțiva profesori care lucrau și extra cu
noi, însă mulți erau preocupați de trecerea timpului și nu erau dispuși să
ne învețe nimic în plus. Persoana care m-a inspirat cel mai mult a fost
domnul Cosmin Constantin, cu energia lui, cu cât de multe lucruri făcea.

Prin intermediul activităților organizate pe plan local, ca cele de la
centrul PAPI, în aceasta comunitate îi putem convinge pe toți să treacă  
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de un prag al individualismului și să împartă toate cunoștințele cu
ceilalți, să relaționeze mult mai mult cu ceilalți. 

Mă uit și la alti colegi care se plâng că nu au mulți prieteni și întreabă
cum de eu am. Le spun: „Vino și tu la voluntariat, fă și tu asta, și atunci
vei cunoaște mai multe persoane pe care le poți transforma în prieteni”.

Mulți se bazează pe principiul: Eu fac asta, dar eu ce primesc în schimb?
Până la urmă cu cât dai mai mult cu atât mai mult o să primești.Trebuie
să atragem oamenii prin propriul exemplu, dar ce facem trebuie să îi
implice și pe ceilalți, să vina să vadă ce lucruri se fac aici, spre exemplu,
cât învață, prieteniile care se leagă la aceste activități.

Perspectiva asupra digitalizării
Trebuie să folosim această latură virtuală, fără să trecem peste un anumit
prag. Foarte mulți copii stau pe rețele de socializare fără să comunice și
atunci trebuie să îi facem să înțeleagă, dacă tot stau atât de mult timp, să
facă o trecere intre viața asta virtuala și viața normală de zi cu zi, să îi
aducă împreună. Până la urmă emoțiile și ce ține de dezvoltare se câștiga
din real. Dacă ne închidem într-o cutiuță și nu mai știm să comunicăm,
trebuie să regăsim un echilibru între cele două.

P A G  1 2P A G  4 0



Sportul
Pasiunea mea pentru sport am descoperit-o când am dat admiterea
pentru Academia Militară, acum trei ani. Făceam sport și înainte - fotbal,
baschet, tenis, pe terenul din comunitate din Vărăști. Eram atras și de
orele de sport, dar nu în acel mod. Atunci când m-am hotărât să urmez o
cariera militara, am descoperit că îmi place să fac sport și îmi place să
alerg. Nu pot spune că am alergat doar că să iau probele, pot spune că
alergatul este un sport care ne dezvolta atât fizic cât și psihic. Am alergat
cel mai mult 100 de km și pot spune că a fost o adevărată luptă dacă să
continui sau să renunț, pentru că simțeam anumite dureri musculare. Dar
să ne gândim că putem face orice, noi să credem cu tărie în ceea ce vrem
să facem și sunt sigur că vom reuși orice.  Sportul este și un generator de
endorfină. Eu nu pot programa dacă sunt trist sau stresat, și după ce
alerg sunt mult mai productiv. 

Am avut nevoie de o lună și jumătate să introduc acest ritual, îmi puneam
telefonul să sune pentru a merge să alerg și îi dădeam amânare de foarte
multe ori sau anulam de tot. E foarte usor să renunți, doar că am
descoperit că sportul ne ajută și pentru o minte sănătoasă, dar poate
sparge multe bariere de orice natura, ne ajuta să ne disciplinam și să ne
conectăm cu alții. 
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Viitor
În următoarea perioada vreau să termin facultatea, mai am un an, și vreau
să coroborez aceasta terminare a facultății cu activități extra. Auzim că
avem nevoie de lideri, însă nu pot fi un lider daca nu fac și activități
extra, dacă nu mă gândesc și la ceilalți. Vreau să îi învăț pe ceilalți, să
rămân ca profesor, dar de asemenea vreau să merg și în misiuni. Eu ca
inginer de comunicație trebuie să asigur comunicațiile criptate celor care
participa în misiune. 

Îmi iubesc tara dar nu trebuie să o demonstrez doar la nivel local, iar
România are un rol foarte important în menținerea securității globale, o
poziție strategica la Marea Neagră și la Estul Europei, și consider că
aceasta participare în operații ar pune o cărămidă la contribuția României
pentru pacea globală. se pot face lucrurile dorite, că vor reușit. Să creadă
în ei. Aș vrea că în timpul liber să vin în Varasti să fac mai multe activități
în comuna pentru a conecta oamenii și a da mai departe ce am
descoperit. 

Aș vrea să le spun vărăștenilor să creadă că nimic nu este imposibil, să se
implice în activități de grup, organizate de către primărie sau de către
scoală, să lase individualismul și să fie mai optimiști, să creadă că se pot
face lucrurile dorite, că vor reușit. Să creadă în ei.
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ANTREPRENORIAT
LOCAL

P O V E Ș T I  C U L E S E

V Ă R Ă Ș T I
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Din Mihăiță a început acum 30 de ani să facă cruci. A văzut pe cineva
lucrând și a decis să facă și el pentru bunici, pentru că s-a văzut mereu o
persoană inventivă. Și-a construit recent o hală și a cumpărat utilaje cu
fonduri europene și „este mult mai ușor cu tehnologie”. A absolvit cursurile
de antreprenoriat și a câștigat un proiect prin care a reușit să își
tehnologizeze afacerea și să lucreze mult mai ușor.

Prima dată a făcut crucile bunicilor, apoi pentru niște vecini, apoi „s-a
auzit, afacerea s-a extins” și toți au început să vină la el. Și-a făcut singur
tiparele, inspirate de la  altcineva și a trecut la treabă, doar are avantajul a
fi singurul din comună cu o asemenea afacere. În perioada pandemiei nu a
fost prea afectat, doar că nu a avut atât de multe comenzi față de alți ani,
când oamenii erau mai liberi, puteau merge la cimitir, puteau face
parastase. Pentru mulți dintre cei care au murit în perioada aceasta, crucile
se vor face la un an, spune Dinu. Se așteaptă ca după pandemie, să fie
destul de aglomerat, dar s-a pregătit în avans cu cruci deja făcute.

CREATORUL DE CRUCI

antreprenoriat local

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Dinu Mihăiță e între două afaceri: Când nu face cruci pentru înmormântările din
comună, cultivă roșii și vinete.
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În paralel, domnul Dinu este și legumicultor - activitate de tradiție la el
în comună, așa că își ajută, când are timp, familia să culeagă din solare
roșii și ardei, din câmp vinete și fasole pe care le vinde en-gros,
însă.restricțiile pandemiei au venit într-un moment în care nu aveau
legume de vândut.. Una dintre problemele actuale e că la piață ar trebui
să stea cineva să vândă marfa și nu are cine.

În Vărăști nu au fost cazuri confirmate de îmbolnăviri cu coronavirus,
astfel că oamenii din comunitate au fost liniștiți, fiecare ieșea atunci când
avea nevoie cu declarație pe propria răspundere. Singurul loc unde se
fereau era magazinul din sat, unde era nevoie de mască și mănuși.

Mihăiță are doi băieți, de 32 și de 30 de ani,fiecare pe drumul lui. În
comunitate cei mai afectați, crede domnul Dinu, au fost bătrânii, care
ieșeau pe fugă din casă, între anumite ore. La cruci lucrează singur - de
la cumpărarea materialelor până la realizare. Le face din marmură,
mozaic și alte materiale. O nepoată îl ajută cu trecerea textelor pe stick și
de acolo se descurcă singur.

La viitor se raportează cu optimism, „este o meserie care nu poate da
faliment niciodată”, pentru că, spune Mihăiță, omul trebuie să treacă și de
partea cealaltă. 
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Dacă va veni un nou val, va face același lucru ca acum: va lucra în avans,
pentru că are libertatea de a lucra: hala este în curtea unde locuiește.

Într-o zi obișnuită lucrează aproximativ 4-5 ore, la fel ca înainte de
pandemie.A lucrat la București aproape 23 de ani, la Energoreparații la
București și după ce „s-a terminat treaba pe acolo” a venit la țară și s-a
apucat de legumicultură și ulterior de cruci.Viața și-a urmat cursul firesc,
oamenii au muncit la fel ca înainte. Pentru domnul Dinu, faptul că nu a
avut prea multe comenzi a însemnat și că i s-au redus veniturile, dar
datorită fondurilor din proiect a putut să acopere taxele către stat și să
continue să lucreze. Pentru că a apărut acest proiect, a putut să își
modernizeze afacerea și s-a simțit sprijinit de  cei care au implementat
proiectul.

În viitor se gândește să angajeze pe cineva care să-l ajute pentru că vrea,
pe lângă cruci, să facă și gărdulețe pentru morminte, lampadare și alte
accesorii pe care oamenii le vor în jurul mormintelor celor dragi.
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Sunt Cristina Drăgan, am 34 de ani, locuiesc aici de 12. Locuiam în
București înainte și ne-am hotărât să luăm ceva mai mare pentru copil.
După ce am plecat din București, a venit criza imobiliara, însă între timp eu
cu familia mea am apucat să găsim o casă aici și fără să avem niciun contact
cu aceasta localitate, am hotărât să rămânem. În sat am încercat să evit să
îmi iau joburi care presupun deplasarea capitală. Autobuzul îl aștepți mult,
autostopul nu funcționează, așa că mi-am adaptat programul să lucrez cât
mai mult în zonă.

Am fost plecată patru ani și jumătate în Germania și am lucrat pentru a
câștiga mai mulți bani pentru investiții. Pentru a le oferi copiilor un loc
decent de trai am strâns bani din ceea ce munceam în Germania și le-am
construit ce aveau nevoie. În Romania nu aș fi reușit acest lucru, deoarece
cu greu ne ajungeam banii pentru nevoile de baza. Este destul de greu să
pui bani deoparte și să construiești ceva. M-am întors în țară în urma cu
doi ani, după care am reluat cursul vieții de aici.

În urmă cu un an și trei luni am făcut un curs de antreprenoriat, în care am
participat la un concurs, iar din cele 70 de persoane interesate să devină 

O RULOTĂ CU MÂNCARE
PENTRU VĂRĂȘTI

antreprenoriat local

Povestit Dianei Vestineanu

„Am ales împreună să trăim în perioada aceasta cu venit mai mic, însă să ne simțim
în siguranță" , ne spue Cristina Drăgan. 
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antreprenori am rămas printre cei 40 care au mers mai departe. Eu am
fost selectată printre cele mai bune 12 proiecte din Varasti, cu idei de
afaceri ce s-ar putea dezvolta la nivel local. Am primit 25.000 euro
nerambursabili pentru a investi în afaceri. Mi-am făcut o rulota fast-food.

M-am gândit că este cel mai potrivit proiect pentru mine și familia mea,
și cu siguranță va fi întotdeauna cerere pentru mâncare. Am realizat
planul cu necesarul rulotei: amenajare interioară și exterioară, utilități,
electricitate, sisteme de prindere, siguranță. Aceasta rulota vă fi atașată
de o altă mașină pentru a mă putea deplasa oriunde am nevoie să gătesc
și să vând mâncarea.

Înăuntrul rulotei văd un mic restaurant. Aparatura este mult mai potrivit
pentru spații mai mai, și chiar dacă nu mi-am dat seama de dimensiunea
lor când am comandat, specialistul care le montează mi-a dat speranțe că
vor încăpea toate.

Rulota vă fi poziționată pe strada principala, aproape de primăria din
Vărăști, în apropierea spălătoriei, realizată tot prin intermediul
proiectului de antreprenoriat. Dorința este că aceasta rulota să fie
poziționată într-un loc prin care trec oameni, și cei care traversează
satul, eventual din alte zone. Va fi o rulota cu vedere până în bucătărie,
având mare parte din aparatură la vedere, printr-un geam transparent,
pentru a vedea în același timp condițiile în care se gătește. 
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Vă fi o vitrina caldă cu mâncăruri la rotisor, grill, fripuri, sandvișuri,
clătite, vafe, băuturi calde.

Din câte am încercat să descopăr până acum din secretele bucătăriei din
spatele unei rulote de fast-food, am descoperit că nu prea este ușor să
ajung la persoane care doresc să împărtășească secretele lor, pare că nu
vor să le dezvăluie. Aparent nu e foarte dezvoltată piața rulotelor cu
mâncare în România, iar cei care au deja, merg în special la târguri, prin
țară.

În perioada pandemiei mi-a mers un pic mai rău. Soțul meu lucra cu
oameni și putea intra în acces destul de ușor cu persoane infectate, dar
și-a luat concediu pentru a avea grija de copilul nostru care s-a născut cu
o problemă de sănătate. Am ales împreună să trăim în perioada aceasta cu
venit mai mic, însă să ne simțim în siguranță.

Îmi doresc să pornesc cât mai curând afacerea cu rulote de mâncare, să
fiu activă, să iau contact cu oamenii. De aceea am și doi copii, mi-am
dorit să fiu între oameni, în sânul familiei, fie el zgomotos sau liniștit.
Acum s-au mai liniștit lucrurile în lume: mai puțină poluare și oameni mai
liniștiți. Poate oamenii învață să aprecieze mai mult alți oameni, simțind
lipsa lor timp de câteva luni, și poate au realizat că noi toți formăm o
echipă.
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O zi obișnuită din perioada asta începe la 5.30-6.00 cu o cafea și o țigară la
punctul de lucru. Apoi ”intră în pâine”. Cântărește făina, așează rafturile,
vitrina, aparatul de cafea. „Întotdeauna se găsește ceva de făcut” în
patiseria pe care Cosmin Țane a deschis-o la Vărăști. Când erau școlile
deschise, venea la muncă la 3:00 a.m. pentru a pregăti ce avea nevoie
pentru copii. Dar e obișnuit să se trezească dimineața de când era puștan
și, se trezea pe la 2:30-3:00 ca să meargă la târguri la Dobreni.

Afacerea a deschis-o la început de 2020 și era ceva ce își dorea. A stat
acolo trei ani, deși inițial plecase pentru câteva luni să își cumpere o
mașină. Își dorea să se întoarcă acasă la familie, așa că venit din Anglia
exact atunci când au început niște cursurile de antreprenoriat care urmau
să-l ajute cu finanțarea afacerii și așa a reușit să deschidă patiseria din
centru, de lângă școală.

Face covrigi, pateuri, felii de pizza, ștrudele, cafea, ceai, hot-dogi. Pentru
început. Vrea să înceapă să facă pâine și să își diversifice gama de produse,
să facă el la patiserie o parte din produsele pe care acum le aduce din altă
parte. Deja a adus înghețată și vrea să aducă și prăjituri.

PATISERUL ELEVILOR

antreprenoriat local

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Cum înveți în pandemie că „patiseria e ca farmacia”, ne spune Țane Cosmin.
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În cele două luni și jumătate de stat acasă în starea de urgență a fost
dificil pentru toată lumea, și pentru micii afaceriști și pentru cei mai
mari, „două luni chiar s-a simțit”, spune Cosmin. Faptul că s-a închis
școala a contat pentru afacere, a fost nevoit să reducă cantitatea de
produse și programul de lucru, iar acum se bazează pe clienții care trec
prin zonă. Nu s-a pus problema să închidă afacerea, „acolo puțin, cât
este, funcționează”, crede Cosmin. Unii dintre clienți vin special pentru
un hot-dog cald, alții se opresc în drum spre muncă dimineața, iau o
cafea și doi covrigi. „e leagă una cu alta”.

Când a început afacerea, tatăl lui l-a ajutat cu materiale, „la cărat” și
orice a mai avut nevoie, iar soția cu moralul și înțelegere, pentru că
uneori era obosit; au mai pus umărul câțiva prieteni și colegi din cadrul
proiectului. A angajat o doamnă în vârstă care face covrigii pe care apoi el
îi vinde. Acum a început și el să facă covrigi. Au redus programul de
lucru, dar este mulțumit că „nu l-au închis”.

În pandemie, a fost îngrijorat din cauza deplasărilor la diferite magazine
de unde își face aprovizionarea. Ar fi putut intra în contact cu cineva care
era infectat cu coronavirus, atât pe drumuri, cât și la patiserie. Dar a avut
tot timpul grijă să poarte mască, mănuși, să folosească dezinfectant. 

Faptul că a fost nevoie de măsuri suplimentare de igienă l-a învățat pe
Cosmin să își țină afacerea „ca o farmacie”. 
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Și chiar dacă a avut mai mult timp liber, a găsit mereu ceva de făcut la
„punctul de lucru”, cum numește Cosmin patiseria.

În comunitate, a livrat oamenilor care sunau și îi cereau să le aducă
diferite produse, dar a și donat parte din ele. A făcut 30-40 de deplasări
către vârstnici, de la bunici la vecini, cu covrigi și merdenele. „Sunt
clienți fideli pe care nu poți să îi refuzi”.

Izolarea la Vărăști nu s-a simțit ca-ntr-un apartament cu balcon închis,
spune Cosmin.  Aici oamenii au avut întotdeauna activitate, au evitat
deplasările și s-au concentrat mai mult pe ce au avut de făcut local. La
început a simțit și el, ca mulți alții, presiunea legată de interzicerea
deplasărilor, dar s-a adaptat, și-a făcut adeverință și a continuat cu
treaba. „La început totul ți se pare ciudat”.

Pentru viitor, planurile pentru patiserie sunt în ton cu normele de
distanțare și cu stat mai mult la aer liber. Vrea să pună două mese și
patru scaune în fața patiseriei și să aducă mai multe produse. Viața merge
înainte.
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Eu lucrez în confecții metalice, am deschis firma anul trecut în martie.
Lucrurile le-am început de jos, trebuie să înveți foarte multe lucruri,
trebuie să ții cont de multe aspecte: de la comunicarea cu oamenii până la
produsul finit.

Sunt născut în București și crescut de mic în Vărăști. Liceul l-am făcut în
satul vecin, facultatea am făcut-o, dar nu am terminat-o. Lucrez o perioadă
și ca agent de vânzări în București și este mai dificil cu naveta. Este mult
mai avantajos aici în sat, văd altfel viață decât la oraș, ai mai mult spațiu,
libertate, oamenii sunt mai receptivi situațiilor, este o comunitate, chiar
daca este mai restrânsă. Viață este mai bună.

Suntem două persoane care lucram în această firmă, în familie. Lucrurile
decurg conform planului acum, însă când a apărut situația aceasta cu
COVID-19 am fost puțin îngrijorat. În martie am intrat oficial pe cont
propriu într-un proiect finanțat (adică trebuie să generez veniturile 100%)
și s-a suprapus chiar cu perioada de restricții. Salariul și utilitățile au fost
decontate anii trecuți, iar acum s-a făcut trecerea la ceva nou. Însă au
început lucrurile să se miște din ce în ce mai bine.

OAMENII AR TREBUI SĂ-ȘI
FACĂ VIAȚA MAI UȘOARĂ

antreprenoriat local

Povestit Dianei Vestineanu

Pandemia a venit, fierarul vărăștean Marius Grigore s-a obișnuit. Acum pune
balustrade în continuare și face mentenanță.
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Dimineața, transportul în comun era problema, căci trebuia să fac câte un
drum din Vărăști spre București, să îmi las soția la munca. Apoi în funcție
de ce am programat în ziua respectivă, câte o vizionare în ziua
respectivă, acestea fiind în Ilfov și București. Urmează un site, însă
majoritatea lucrurilor sunt promovate pe toate grupurile de rețele de
socializare, sunt grupuri dedicate pe fiecare cartier în parte.
Funcționează foarte mult și pe recomandări, iar online-ul ne-a ajutat
destul de mult.

Zona se dezvolta mai mult pe legumicultura, dar avem și de construit:
balustrade, garduri, grilaje, mereu se găsește ceva de făcut în zona
Varasti; avem de lucru. De multe ori este mai constisitor ca oamenii să-și
facă ei singuri lucrările în casa, așa că preferă să cheme un om specializat
în acel domeniu să îi ajute.

La începutul pandemiei ne-am bucurat că au fost mai multe cereri pentru
serviciile noastre, chiar s-a construit. Recent, în Popești-Leordeni am
văzut o scara de acces pentru un cabinet de pediatrie, au primit
autorizație de la primărie, se face intrarea prin balconul de la parter și au
nevoie de o scara de acces cu rampă pentru persoanele cu dizabilități și o
copertină. Noi ne ocupăm și de partea de mentenanță pentru Mega
Image. Am început cu niște lucrări mici, niste suporți metalic, iar de
acolo au decurs lucrurile. Continuăm să colaborăm pentru partea
metalică: balustrade din inox, copertine, rastele pentru bicicleta.
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Eu am lucrat foarte mult timp modelism, am construit cam tot ce
înseamnă machetă: catapulte, baliste, piese turnate din plumb, arbalete,
arme medievale. Totul a pornit de la o prietenă care avea copil mic și care
căuta pe cineva care să îi facă o balustradă. De acolo lucrurile și-au
urmat șirul natural. Cum Varastiul este o comunitate restrânsă, nu este
nevoie de o mare promovare. Se afla destul de repede.

De pandemie am fost mai protejați aici în Vărăști, neavând un flux mare
de oameni. Am lucrat conform condițiilor solicitate, cu mască și mănuși,
iar deplasările pe baza declarației. La noi e o zonă în care majoritatea se
ocupă cu agricultura, târgurile de desfacere ale produselor
agroalimentare și piețele nu știu cât de bine au funcționat, au fost și
oameni afectați, dar se resimte altfel aici la sat. Probabil vă fi o perioadă
de criza, în care ar trebui să fim solidari, chiar dacă lucrurile sunt la nivel
mai mare, să se consume mai mult de la nivel loca. Să se mențină un
circuit consider că ar ajuta.

Oamenii ar trebui să aibă mai multă încredere în ei și să învețe să facă
lucrurile puțin diferit fata de cum sunt învățați să le facă de obicei. Să
aibă încredere în oameni care atrag diverse proiecte pe aria noastră de
acțiune. Să-și facă viața mai ușoară. Încredere, simplitate și
corectitudine!
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După starea de urgență, Petruța crede că este mai calculată și simte că
nimic nu va mai fi la fel. O anume stare de teamă a rămas, chiar dacă s-a
întors la muncă cu drag. După 15 mai a revenit la treabă, „presată” de clienți
netunși, dar adevărul e că abia aștepta să se întoarcă. Își iubește meseria și
o practică de 32 de ani. Financiar, a trecut cu bine pentru că a primit un
ajutor de la stat, iar perioada nu a fost atât de lungă.

Coaforul este în aceeași clădire din anul 2000 și are clienți care nu au mers
niciodată în altă parte. Din cei 32 de ani de meserie, ultimii 30 au fost în
Vărăști. A ajuns s-o practice pentru că au fost câțiva profesori de la Școala
din Vărăști care au ales-o pentru unul dintre cele două locuri disponibile
atunci. Bănuiește că au făcut bine și nu s-au înșelat, pentru că face aceeași
meserie de atâta vreme, în continuare cu plăcere. „A fost șansa mea”, spune
Petruța, „pe vremea aia nu toată lumea avea acces la școală”.

Spune că meseria este frumoasă, dar nicidecum ușoară, în primul rând
pentru că trebuie să fii prezent atunci când omul are nevoie.Înainte, lucra
mult mai mult, inclusiv duminicile, dar a decis că are nevoie de mai mult
timp petrecut cu familia, așa că a renunțat.O bună parte din munca ei a
însemnat coafuri pentru evenimente, vedetele fiind nunțile.

COAFEZA COMUNITĂȚII

antreprenoriat local

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Petruța Matache este coafeză în Vărăști de 30 de ani și n-a fost nevoie să-și facă
niciodată reclamă.
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Comunitatea din Vărăști este diversă, spune Petruța, iar romii sunt o
bună și importantă parte din clientela salonului. Timp de 10-15 ani a
coafat foarte multe mirese și și-a adaptat stilul cerințelor clientelor. În
Dobreni există un salon unde se fac nunți, dar mulți oameni aleg să le
facă acasă. „Sunt nunți mari, frumoase, la cort, unii aleg să meargă la
restaurant, alții cum era odată, tradițional; acasă”. „Mă miram și eu de ce
îmi ieșea din mâini”, spune Petruța, care este mulțumită de munca pe
care a făcut-o.

Știe că își face treaba bine pentru că atunci când oamenii au un
eveniment important, o caută, deci o validează. Lucrează doar pe
recomandări, pentru că mereu s-a dus vestea din om în om, deci
niciodată n-a avut nevoie să-și bată capul cu reclame. 

Când a reînceput activitatea a avut câteva săptămâni aglomerate, când a
încercat să mulțumească pe toată lumea care a venit la ea cu cereri. Acum
totul a revenit la normal. Cei mai mulți oameni din localitate lucrează în
grădină și le cunoaște programul, se mulează pe timpul lor liber.
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Din familie de muzicieni, Ninel este a treia generație de lăutari. Bunicul
său, Nicolae Obedeanu a fost „unul dintre cei mai mari violoniști ai țării”,
tatăl său a fost și el lăutar, a cântat la contrabas, iar acum Ninel continuă
tradiția și crede că muzica este ceva nativ.  La rândul lui, băiatul îi calcă pe
urmă, cântă și el la clarinet. 

„Sunt un om optimist, sunt o fire foarte foarte pozitivă și sper că în absolut
orice domeniu e loc pentru fiecare să poată să își întrețină familia, copiii și
să facă orice vrea omul ăla să facă”, spune Ninel. Trebuie doar să vrei să pui
„osul la muncă”.

Ninel a terminat Liceul de Muzică ”Dinu Lipatti”, a încercat mai multe
instrumente - pian, contrabas - dar clarinetul este instrumentul lui
preferat, care oferă cele mai mari satisfacții. Cântă la evenimente private,
colaborează cu Taraful Turmenii și Leo de la Roșiori, după câțiva ani în care
a cântat cu Taraful de la Clejani.

În perioada stării de urgență a stat acasă cu familia, a reușit să se descurce
cu resursele pe care le avea, au supraviețuit. Restricțiile i-au prins bine
pentru că a stat mult mai mult aproape de copii, de familie, de regulă este
mare parte din timp plecat, soția se ocupă de copii, de educație, de casă și
familie.

LĂUTARUL VĂRĂȘTEAN

antreprenoriat local

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Ninel Obedeanu a vrut să fie fotbalist, doar că soarta și tatăl lui l-au adus pe drumul
muzicii.

P A G  6 0



„Perioada asta m-a ținut mai mult acasă, am stat mai mult cu ei, m-am
bucurat de ei mai mult decât că până acum”. 

De la 12 ani cântă, este o persoană activă, este obișnuit să stea treaz
noaptea și să doarmă ziua, iar situația de a fi „închis” n-a fost ușoară
pentru el, însă dintr-o dată spune că și-a văzut copiii mari, pentru că din
concerte nu a avut cum să îi vadă crescând. Dar nu regretă nimic pentru
că a lipsit cu un scop și încă nu și-a terminat planul.

Ninel are doi copii, un băiat și o fată. Fata are 16 ani și este elevă la liceu
în Hotarele, iar băiatul are 13 ani și merge la școală în Vărăști. Ninel crede
că studiul este cel mai important, „cu cât mai mult, cu atât mai bine”.
Copilăria lui s-a terminat la 10 ani, când a intrat la Liceul de Muzică și a
început să studieze multe ore în fiecare zi, uneori îl prindea dimineața
exersând.

Spune că îi datorează totul lui Dumnezeu și tatălui lui, care nu l-a lăsat
„în treaba lui”, deși pe atunci l-a văzut că pe cel mai mare dușman. Acum
știe că felul în care s-a ocupat tatăl lui de el l-a făcut ceea ce este acum
și crește copiii prin propriul exemplu: ca o persoană care a avut parte de
foarte multe ispite - cazinouri, droguri - dar a fost un om cu frică de
Dumnezeu și a putut să le refuze pe toate. 

Perioada prin care a trecut l-a schimbat că mentalitate, crede că acum
este „mai cu capul pe umeri” și vrea să se pună la adăpost, pentru că nu
știm când se poate întâmpla ceva. Ninel, persoană credincioasă, crede că
Dumnezeu știe cel mai bine ce este bun și ce nu pentru fiecare dintre noi.
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Marinela are doi copii, un băiat de aproape doi, o fată de aproape șase. A
lucrat acasă cu fata, după ce educatoarea trimitea pe telefon temele. Au
comunicat zilnic cu ea și i-au trimis desene. Fata a vrut să învețe, să
deseneze, să descopere, Marinela a încurajat-o să facă singură. 

După ce s-a terminat școala, copiii au petrecut mult timp afară, cu
bicicletele.Soțul a lucrat toată această perioadă, muncește în construcții în
zonă, astfel că nu s-a schimbat ceva în felul cum își trăiesc viața.

Este casnică și are mai multă treabă decât cineva care merge la muncă. Se
ocupă de copii, de casă și soț, dar face și alte lucruri: a terminat școala de
șoferi și urmează să dea examenul pentru carnet. A absolvit cu 10 un curs
de agent de securitate și se gândește că în câțiva ani ar putea lucra, atunci
când băiatul va merge la grădiniță. 

ACASĂ, 
CU GÂNDUL LA MUNCĂ

echitate

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Pentru Marinela Toma zilele seamănă unele cu altele și pătrățica ei îi face bine.
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Mama ei o ajută cu copiii și deja se gândește să-i lase cu ea și cât timp ea

ar merge la muncă. Acum au ales ca ea să stea acasă pentru a se putea

ocupa de copii, de casă, de soț pentru că vrea să o găsească acasă când

vine de la serviciu.

Zilele ei seamănă una cu alta, are grijă de familie și casă, merge la

magazinul din zonă, merge de câteva ori pe zi la mama ei, cu care își bea

cafeaua și unde își petrece mult timp. „Mă simt bine în pătrățica mea”,

spune.

Este căsătorită de nouă ani cu un prieten din copilărie și spune că a

realizat multe în viață datorită soțului cu așteptări mari de la ea. Se

susțin reciproc și fac în așa fel încât să le fie bine. Se iubesc la fel ca la

început și speră că și pe viitor va fi așa.
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„Am stat mai mult cu copiii, ne-am apropiat mai mult”, povestește Georgeta
despre începutul pandemiei. Soțul obișnuia să plece dimineața și să se
întoarcă seara, obosit, când cel mic deja dormea. De când cu imposibilitatea
de a merge la muncă, copiii s-au obișnuit și cu celălalt părinte, cer să stea
și cu tati, să le dea să mănânce.

Familia are solarul lângă casă, iar Georgeta se ocupă de copii și muncește la
solar. Dar cele două luni în care nu s-a putut lucra au creat un context
pentru tatăl copiilor de a se apropia mai mult de familie, mai ales de copii.
Au doi: o fată de șase ani și un băiat care bate spre doi și care se desprinde
cu greu din brațele mamei. A fost mai ușor să treacă cu toții peste perioada
pandemiei pentru că au o curte mare, animale, solare lângă casă.

Lucrurile le-au împărțit, au avut timp și pentru ei, să se bucure de
momentele în care observă cum copiii fac lucruri noi, cum învață să
meargă, să mănânce, să vorbească. Au avut timp să îi observe cum cresc,
„prostioarele” pe care le fac, cum se iubesc și se joacă.

MAMĂ ÎN PANDEMIE,
ÎN GRĂDINĂ

echitate

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Georgeta Chiriță este mamă, legumicultor, soție și mai nou, educatoare pentru fetița
ei de șase ani.
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La solare dar și cu copiii, pe Georgeta o mai ajută mama ei. În rest,
programul zilnic este destul de bine organizat în funcție de copii și de
grădină. Soțul este zidar, lucrează pe cont propriu, își găsește singur
lucrările. Acum, că se poate merge la muncă, se așteaptă la o perioadă
mai aglomerată, când vor veni mai multe cereri pentru lucrări.

„A fost teama aia”, spune Georgeta despre starea generală care a
caracterizat cele două luni.  Teama că soțul ieșea și ar fi putut
interacționa cu cineva bolnav și să vină acasă cu virusul, unde au copii și
un bătrân. Soțul ieșea la cumpărături pentru că era mai ușor pentru el să
plece fără copii și uneori erau vecini mai în vârstă care aveau nevoie de
diverse precum pâine sau apă.

Cu învățătoarea au lucrat pe telefon, pe WhatsApp. Doamna le trimitea
temele și ea îi trimitea înapoi poze sau clipuri video cu ceea ce lucrau
împreună. A fost un pic cam greu, spune Georgeta, mai greu cu explicatul
și înțelesul, dar s-au descurcat. „Doamna ne spunea pe ce caiete, ne
dădea temele și noi citeam. Ne-am pus să citim povești și să scriem.
Suntem la început, a trebuit să învățăm alfabetul.”

Georgeta participă și la un curs de lucrător în comerț pe care l-a început
în octombrie. A făcut o lună și jumătate de școală și tot atât de practică. A
luat de multe ori copiii cu ea la cursuri, câte șase ore într-o zi, uneori și
la practică.
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Speră că atunci când vor crește copiii să se angajeze, pentru că grădina
este o treabă „de pe o zi pe alta” și nu îți asigură o pensie. Primăvara este
perioadă de răsaduri, în iulie a ieșit prima fasole, iar toamna au venit
ardeii. Pe lângă ardei și fasole, în solar mai au verdeața cu care merge la
piață mama sau soțul ei.

„Toată lumea pleacă pentru ceva de acasă, pentru o pâine, pentru ceva,
adică să câștige ceva” spune Georgeta despre perioada când a lucrat la
București, în urmă cu șapte ani. Urma să nască primul copil, a vrut să
pună bani deoparte, însă a renunțat pentru că își primea banii cu
întârziere de câteva luni, iar cu transportul la București este dificil și
costisitor. A preferat să rămână acasă și să se ocupe de copii și de
grădină. Georgeta nu vorbește despre ce va fi, ci despre ce speră să fie: să
nu mai fie virusul, ”să fie ca acum”, să nu mai fie măști și să înceapă
școala.
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De mulți ani nu au curent electric și nici apă. Ionela aduce apă de la o
vecină și speră că anul acesta să își facă puț. Câștigă 50 lei pe zi și mai are
alocațiile copiilor, din care trăiesc cinci persoane. A reușit să strângă bani
ca să își cumpere lemne pentru iarnă, pentru puț și a renovat camera în
care stau: ușă, fereastră nouă, sobă. A îmbrăcat copiii și a reușit să
plătească o amendă de 3.700 de lei la lumină. A muncit un an să strângă
bani pentru amendă și acum speră ca anul ăsta să se branseze la rețeaua
electrică.

Ionela a muncit în toată perioada pandemiei, spre liniștea ei. A fost
îngrijorată că nu i se va permite să iasă din casă și că nu va avea bani să își
întrețină familia. Iarna muncește mai puțin, câteva zile pe săptămână. Are
trei copii: un băiat de aproape 11 ani, o fată de opt, un alt băiat de șase.
Fata, spune Ionela, este „mai dezghețată, mai deșteaptă” și ea îl învață pe
băiatul cel mare, care merge la școală, dar nu poate ține pasul din cauza
unor probleme de sănătate.

Nu cunoaște literele și a aflat de la psiholog că are nevoie de tratament.
Speră să poată strânge bani să îl ducă la București la un specialist. 

MAMĂ SINGURĂ

echitate

Povestit de Gabriela Teodorescu 

Ionela Mitoșeriu are trei copii, muncește cu ziua la solar și are grijă de familie și
casă. 
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Fiind mamă singură care muncește toată ziua, are puțin timp să se ocupe
de copii și mai ales de cel mare, să îl ducă la terapie. Speră ca anul viitor
să se poată ocupa de el, să-l ajute să învețe să scrie și să citească.La
școală, doamna nu se poate ocupa în mod special de el, pentru că sunt
mulți copii și ar însemna să îi lase pe ceilalți deoparte.

Muncește de la 6:00 dimineața până la 20:00-21:00, în funcție de când
termină treaba. Când ajunge acasă mai lucrează cu fata la teme, uneori
până la 23:00. Dar celei mici îi place școala și e ambițioasă. „Ea dacă scrie
și nu face o literă cum trebuie”, spune Ionela, o șterge și până nu îi iese
perfectă, nu se lasă. Și îmi place asta la ea”. 

În pandemie, învățătoarea le-a trimis temele pe telefon, au făcut
împreună și le-au trimit înapoi. Uneori scriau câte două pagini la română
și două la matematică și fata se plângea că îi amorțește mâna. „Este și un
pic greu pentru că nu avem curent, ne făceam temele la lanternă. Alți
copii care nu au curent nu își fac temele, dar ea vrea să și le facă, spune
Ionela. „Are silința aia, când vrea să facă ceva, face”. Apoi, fata îi arată și
celui mic, care vă începe pregătitoarea, cum să facă litere, să deseneze.

Uneori copiii merg cu ea la muncă, stau pe lângă ea, îi vede când se joacă,
alteori îi lasă acasă cu tatăl ei, ca să poată munci liniștită. Nici la muncă
nu e ușor, trebuie să care baxuri cu legume. Uneori pune câte cinci
baxuri cu roșii în roabă și are dureri de spate seara.
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Când se întoarce soțul de la închisoare, speră „să fie un tată cum
trebuie”, să nu mai plece cu prietenii și să nu îi mai asculte. Înainte
obișnuia să stea mult cu „anturajul”, umbla prin cluburi, făcea ce voia el.
Acum copiii suferă, mai ales cel mare, pentru că sunt alți copii care râd
de el că are tatăl la închisoare. Tot el a văzut ce s-a întâmplat când l-au
arestat pe tatăl lui, când au venit „mascații” și a avut un șoc. Ionela nu
știe când va ieși. Ii spune că mai are un an și jumătate, dar asta zice de
ceva vreme. Ultima oară înainte de pandemie l-a vizitat în ianuarie și mai
vorbesc uneori la telefon, însă se ceartă, la fel ca înainte.

Când a fost pusă în situația să aibă grijă de copii singură, Ionela a început
să lucreze cu ziua și au trecut de-atunci cinci ani și contează enorm
pentru ea că ajută copiii. Fata „își curăță singură cartofii” și bunicul îi
prăjește, își face singură patul, dă cu mătura și îl învață pe mezin diferite
lucruri. Ea și fratele ei mai mare stau aproape toată ziua pe stradă cu
bicicletele, „nici mâncare nu le mai trebuie”. Ionela face slalom între
muncă și acasă. uneori, acasă stă la poartă, bea un suc cu vecinii,
mănâncă semințe și se relaxează. Așteaptă să treacă și de ziua de mâine.
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În pandemie, am trecut de la o activitate intensă, desfășurată în cadrul
comunității, mai ales în centrul PAPI pe care îl coordonez în Vărăști, la o
activitate statică, nedefinită, simțită că o reducere a tuturor perspectivelor.
Am fost descumpănit, am încercat să înțeleg ce ar trebui să facem. Ceea ce
a trăit umanitatea nu a avut un precedent anterior, și trebuie să privim
această stare ca un prim experiment uman, o stare netrăită. Iar omul are
capacitatea de a se adapta la această stare medicală, schimbare socială,
economică.

Și istoric și psihologic poporul română rezistă mult mai bine la stările
acestea de o anumită încărcătură. România a fost poziționată mereu la
intersecția marilor puteri și se pare că românul se adaptează. Nici
vărăștenii nu au făcut excepție, s-au adaptat la trei luni de instabilitate. În
primul rând suntem țărani și există ceva în filosofia țăranului de a rezistă.
Probabil aici, în mediul rural, Pandemia a fost mai puțin resimțită ca în
mediul urban, omul de aici și-a văzut de treaba așa cum a făcut
întotdeauna.

ÎNCET, AM DEVENIT
 FOARTE BUNI ÎMPREUNĂ

facilitatori de
dezvoltare comunitară

Povestit Dianei Vestineanu

Într-un centru care în mod normal ar fi fost plin cu copii gălăgioși, Cosmin
Constantin, coordonatorul lui, a găsit timp, în primele luni din pandemie, să se uite

și-n interiorul lui.
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Cu foarte mulți ani în urmă, aproximativ 30, am părăsit Bucureștiul, și am
și experiența această a adolescenței în Capitală, iar la 21 de ani am făcut
acest pas destul de temerar pentru anii 80, de a pleca din București și de
a venit să locuiesc la țară. Am făcut-o dintr-o convingere personală, îmi
place să locuiesc în locul acesta firesc, legat de natură, legat de oameni.
La vremea respectivă toată lumea mă acuza de decizia luată, iar acum, în
pandemie, a fost confirmarea că a fost cea mai bună decizie. Viața la oraș
presupune o anumită artificializare a modului de a fi, de a trăi, pe când
aici în mediul acesta rural lucrurile sunt de altă factură, oamenii sunt
altfel, socializează mai mult, interacționează mai mult, încă mai păstrează
din firea această de a fi a țăranului, care s-a mai diminuat, dar nu a pierit.

Cei mai afectați în starea de urgență au fost, probabil, copiii. Centrul
PAPI lucrează foarte mult cu ei, și dacă înainte copiii veneau foarte des
aici, ne-am trezit dintr-o dată fără niciunul. Ei probabil ar fi vrut să iasă,
însă din teama generală a părinților, nu au făcut-o.Am încercat pe cât am
putut să socializez cu oamenii, să le înțeleg trăirile, stările de spirit, iar
oamenii au fost așa mai temători, păstrau distanța. Există în schimb
anumite categorii care într-adevăr trebuiau protejate și să stea izolate. A
fost în pandemie ca în proiectele de dezvoltare durabilă: Gândește global,
dar acționează local.

Înainte de pandemie, a fost o perioada foarte intensă la PAPI.
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Decembrie a fost o luna plină, ianuarie și februarie la fel, și ne-am oprit
cu activitățile chiar pe 8 martie, când am organizat o zi specială de Ziua
Femeii, după care totul a căzut. A intrat totul pe o linie moartă și pentru
prima dată în viață am primit o legitimație de serviciu pentru a circula.

Proiectele noastre nu au fost mutate virtual, doar am venit în ajutorul
școlii. Am fost nevoiți să trecem în mediul online, Ministerul Educației a
început acest proiect al școlii online după o perioada de 3-4 săptămâni și
a fost un experiment inedit atât pentru profesori cât și pentru copii, căci
dintr-o dată tot ceea ce știam noi despre școala clasică s-a modificat
substanțial. Am descoperit că există și categoria de profesori care se
împacă foarte bine cu tot ceea ce înseamnă tehnologia, dar există și
categoria care se descurcă mai greu, aproape deloc, și ne-am axat pe a
ajuta această categorie de profesori, de a da o mâna de ajutor atât pentru
ei, cât și pentru unii dintre elevii care nu se descurcau online. 

Totul se desfășura pe rețelele de socializare, pe WhatsApp, mulți ne
solicitau ajutorul în a rezolva anumite probleme, a existat un feedback de
ambele părți și am trecut cu bine de această poveste. Școala online a
continuat, cei mici au intrat în vacanță, cei mari au dat examenele. Oricât
am încerca să schimbăm învățământul spre online, umanitatea nu poate
renunța la cea clasică. Pentru conducătorii educației, a fost un
experiment binevenit, dar ca o concluzie, sistemul clasic trebuie să
primeze.
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Atâta vreme cât am ajutat anumiți colegi să treacă peste o anumită
perioada pentru desfășurarea orelor, am văzut că sistemul online nu are
pârghiile pregătite. Experimentul a venit dintr-o dată și a avut avantajul
că semestrul I s-a desfășurat clasic și relaționarea dintre profesor-elev
nu a început de la zero.

Deși Centrul PAPI, prin definiție are ca obiect central mediul IT, online,
consider că mediul acesta poate fi folosit ca un mijloc și atât. Pentru a
îmbunătăți sistemul de predare folosindu-te de această predare online
zic că este OK, dar să te bazezi numai pe acest sistem, am avea o
problema atât la nivel local, cât și național. A și există o categorie de elevi
care nu au putut ține pasul pe partea digitală și tehnologică.

Din modul de lucru, nici telefoanele și nici tabletele nu pot fi folosite în
procesul didactic, deoarece capacitățile lor sunt prea mici, iar volumul de
informație este destul de mare, și atunci am apreciat copiii care
dispuneau de un laptop, s-au descurcat altfel. Pentru a-și rezolva temele
elevul avea nevoie și de un editor de text și de un Powerpoint. Nu mi se
pare o școală online în a scrie tema pe caiet și a trimite o poză pe
whatsapp. 

Copiii din localitate care sunt la licee de prestigiu din Capitală, care lu-
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-crau pe platforme gândite și elaborate, unde răspundeau la întrebări,
aveau interacțiune video cu profesorii. În schimb la noi s-a lucra într-un
sistem la clasic, pe Whatsapp, și conform zicalei „ochii care nu se văd se
uită”, elevii nu s-au simțit într-un mediul educogen bine definit,
pierzându-și motivația. Copiii au fost puși într-o situație neplăcută de a
petrece multe ore în fața calculatorului, lucru care poate să le afecteze
sănătatea, aspectul fiind corelat și cu faptul că au stat blocați în casă.

Ne-am adaptat și raportat la interdicțiile impuse de autorități, și
activitatea noastră s-a redus la întreținere, la aspecte nerezolvate
anterior și care așteptau de ceva timp să fie rezolvate. Însă tot timpul ne
gândeam cum să facem să ne îmbunătățim activitatea. Această experiență
te pune oarecum pe gânduri, deoarece întotdeauna trebuie să gândești un
plan B, însă nu am văzut altceva în afară de ceea ce făceam în mod firesc
cu oamenii.

Chiar în dezvoltarea personală se spune că în momentul în care ai o
situație de criză, cea mai bună soluție este să încerci tu, să elaborezi alte
strategii, și chiar dacă nu a există ceva fizic, în afară de lucratul cu copiii
și cu profesorii online, am descoperit că cea mai bună soluție în perioada
de criză este să ne întoarcem la noi, să vedem ce mai este de lucrat pe
plan personal, ca ulterior să relansezi tot ce ai făcut înainte.
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Mulți oameni au ieșit cu un psihic zdruncinat după trei luni, și zic eu că
ancorarea aceasta era necesară în secolul vitezei în care uneori nu mai ai
timp de tine.

Să vezi ceea ce este în ține, să te raportezi la propria persoană, și atunci
perioada asta a fost și una de regăsire. Dacă tot nu mai avem voie afară,
cea mai înțeleaptă soluție a fost să intrăm în interiorul nostru, să găsim
resurse. Iată că ușor vom intra într-o normalitate, și în așteptarea ei, zic
eu că am găsit în noi motivațiile de a merge mai departe. 

Pe plan local oamenii și-au văzut de activitățile lor specifice, lucrurile
sunt bine definite, țăranul știe ce trebuie să facă în orice situație, și
acesta este marele avantaj. Să nu uită că foarte mulți au recomandat că o
soluție pentru viitor este traiul acesta în mediul rural, mult mai sigur și
sănătos.

Viață noastră trebuie să se desfășoare într-un firesc cu toți și toate, și
marele avantaj al țăranului este că trăiește acest firesc. Copiii de la țară
trăiesc concret acest firesc. Eu zic că acesta este marele avantaj al
țăranului. Este mai ancorat în real.
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MEDIC LA SAT

facilitatori de 
dezvoltare comunitară

Povestit Dianei Vestineanu
Scris de Gabriela Teodorescu 

Doina Teodorescu a fost medic de întreprindere, a lucrat în industria farmaceutică și
a fost medic de familie în București. De la finalul lui 2019 este medic de familie în

Vărăști.

Doina Teodorescu crede că a avut multe de învățat din anii post
Revoluție, în care a fost medic de familie și întreprindere într-o zonă
minieră din Prahova. Cu toate că era mulțumită de munca ei, a fost dificil
să împace viața de familie de la București cu cea profesională, astfel că a
revenit în Capitală și a intrat în industria farmaceutică. Însă „oricât de
interesant ar fi, oricâte studii clinice ai face, oricâtă cercetare”, spune
Doina, „dacă ești de vocație medic, până la urmă vii la pacient”. A revenit
la medicina de familie, cu un cabinet la care erau înscriși aproape 2500
de pacienți, în care a lucrat peste doi ani.

Pentru că s-a mutat la țară, în Vidra, departe de sunetele orașului, a decis
că ar fi mai bine să își găsească un loc de muncă aproape de casă, la țară,
acolo unde oamenii chiar au nevoie de medici, după cum chiar tatăl
dânsei i-a sugerat cu ani în urmă, pe vremea când trăia. La Dobreni este
medic de familie din decembrie 2019. A început să cunoască oamenii și a
observat că există nevoia unui cardiolog și a unui neurolog, pentru că
oamenii muncesc în condiții foarte grele și sunt afectați devreme de
diferite boli din cele două sfere.
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Atunci când a fost nevoie ca noul dispensar să fie dotat, cei de la Primărie
au cerut Doinei o listă cu ceea ce este necesar, astfel că acum cabinetul
are aparatură necesară pentru a diagnostica o multitudine de boli. 

Vechiul cabinet din Dobreni nu era funcțional pentru că nu a existat
doctor de aproape 10 ani, iar până la deschiderea noului dispensar, pe 21
mai 2020, cele mai multe consultații s-au realizat la domiciliu sau
telefonic/online. Pandemia nu a schimbat prea multe legate de munca ei.
Lucrează și într-o clinică de terapie a durerii și realizează consultații
online, astfel că era obișnuită să lucreze la distanță.

Își dorește să aducă specialiști în noul dispensar construit anul trecut,
pentru că este un loc cu potențial, cu spațiu disponibil pentru cabinete
de specialitate, într-o comunitate în care este nevoie de medici.

„Oamenii vin la doctor fie când sunt bolnavi, fie când au nevoie de o
adeverință. „Utilitatea unui cabinet de medicină de familie este pentru
prevenție. Noi nu ar trebui să facem terapie”, spune Doina. „O faci pentru
că nu ai încotro, pentru că nu s-a făcut prevenție.” Consideră că
prevenția este soluția pentru o populație sănătoasă și că este nevoie să se
înceapă cu educația, care poate schimba mentalități în timp. Pentru a
face educație pentru sănătate este nevoie de timp, timp care ar putea fi
folosit primordial pentru educația mămicilor. „Dacă înveți o mămică cum
să își crească copilul OK, șansele ca acel copil să ajungă un adult mai
sănătos și cu niște obiceiuri de viață mai bune sunt mult mai mari”.
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Legat de educație și schimbat mentalități, doamna doctor ne dă exemplul
unui proiect pentru grădiniță și școală integrate, în care s-a implicat din
2005. Grădinița este un succes, cu toate că au existat reticențe, iar între
timp  au înființat și o școală care găzduiește copii cu dizabilități și copii
tipici. O mare satisfacție în proiect a fost momentul în care au fost
invitați să îi învețe pe cei din Olanda cum pot implementa acest tip de
sistem de educație.

O problemă pregnantă a mediului rural, vede Doina, este cea a alcoolului,
care, îmbinată cu alte probleme sociale și de sănătate, a distrus mulți
oameni obosiți și îmbătrâniți înainte de vreme. Crede că există o
mentalitate defectuoasă a românilor legată de îmbătrânire, românii nu
știu să îmbătrânească frumos. „Avem educația asta, că bătrânețea și
perioada de pensie devin o perioadă în care nu mai suntem de folos
nimănui, cumva ne auto-pedepsim. În loc să realizăm că este o perioadă
în care trebuie să ne căpătăm răsplata pentru cât am muncit” și că la
pensie este timp pentru a face lucrurile care nu s-au putut face în
perioada vieții profesionale active.

Mentalitatea se poate schimba, dar în timp, „trebuie să ai răbdare, totul
se schimbă”. Dar mai ales este nevoie să începi devreme, cu cei mai mici.
Mulți nici nu știu că pot beneficia de asigurări de sănătate, de
indemnizații sau pensii, spune Doina, nu știu că au acest drept sau nu fac
demersurile necesare de a-și accesa drepturile.

P A G  1 2P A G  8 2  



P A G  1 2

A constatat că există în zonă o incidență mare a cazurilor de diabet,
hipertensiune și boli reumatice. Se așteaptă ca după perioada pandemiei
să existe o explozie de cazuri de depresie. Cu ajutorul asistentului, speră
ca în curând să își cunoască mai bine comunitatea și să își poată contura
o idee realistă despre starea de sănătate a pacienților proprii. „Să fim
sănătoși, să ne vedem preventiv”, încheie doamna doctor din Vărăști, „și
nu curativ”.
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TOT CE FACEM E 
PENTRU COMUNITATE

facilitatori de 
dezvoltare comunitară

Povestit Dianei Vestineanu
 

Primarul comunei, Adrian Radu Mahalean, își dorește să se digitalizeze toate actele și
să vadă mai multă forfotă pe terenurile de sport.

Mental, văzând la televizor ceea ce se întâmplă în China, eram pregătiți.
Însă chiar dacă mental eram pregătiți cu informații, a trebuit să mă supun
legilor de aici. A venit starea de urgență, a trebuit să facem ceea ce e de
făcut pentru sănătatea populația în fruntea căreia am fost ales.

Am căutat să gestionăm pandemia cât mai bine, însă a avut un impact
puternic asupra comunității noastre, deoarece specificul este
legumicultura, iar legumele sunt marfa perisabilă. Nu poate fi așteptată
pandemia să treacă pentru a fi comercializate, iar în interiorul acestei
stări de urgență a fost făcut un culoar pentru comercializarea legumelor.
Totuși, teama de necunoscut a rămas: „Cu toții credem în Moș Crăciun,
dar nimeni nu l-a văzut”, așa este și cu pandemia. Ne ferim, dar nu știm
de unde a venit, cum, și în ce fel.

S-a trecut mult mai ușor peste asta în mediul rural, datorită faptului că
omului i s-a permis să meargă la activitatea zilnică, cu mici restricții cu
mersul la magazin pentru cei de peste 65 de ani. Declarația, intervalul de
ore. Peste restul s-a trecut prin munca.

Au fost probleme cu legumele aici, în comunitate. 
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Piața nu a mai absorbit, a fost un val de provizii de legume, cu câteva
excepții, fiind perisabile. Chiar dacă aveam voie să mergem la piață să
vindem, nu mai exista cumpărătorul final, marfa nu mai avea pentru ce fi
culeasă, nu aveai unde o duce. Cu acest lucru ne-a ajutat Cooperativa
Vărăști pe care o avem pe raza comunei. La inițiativa unui grup unor
fermieri s-a realizat aceasta legătură cu Carrefour, o gura de oxigen.

Cei de la Carrefour ne-au oferit suport, dar s-a schimbat relația
producător - cumpărător în perioada pandemiei, neavând cumpărător pe
segmentul acesta de piață tradițională ca a noastră, unde cumpărătorii
sunt 70 -80% pensionarii și muncitorii. Neavand acces la piață, toață
populația s-a orientat către supermarket, și au livrat marfa mai eficient.

Informațiile despre restricții au fost puse la dispoziție pentru oamenii din
comunitate, și la primărie și la centrele comerciale și pe site. Cetățenii
chiar dacă au fost informați, tot au primit amenzi pentru care s-au plâns.
Au mers fară declarație, au primit avertismente, apoi amenzi.

Am realizat comitetul local pentru a gestiona aceasta situație: școală,
sănătatea, preoții comunei, primăria și agenții economici care
gestionează magazine pe raza comunei. Împreună am analizat
informațiile, cazurile și cetățenii despre care eram informați de IGSU și
DSP. Am gestiona foarte bine situația comunicând cu ei pentru pentru
cele câteva cazuri pe care le-am avut.

Am observat că se poate lucra și de la distanță cu ANAF-ul. 
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Mai puțină hârtie consumată și mai multă comunicare prin online. 
Am rămas plăcut surprins că se poate lucra online, și mi-a oferit un gust
amar faptul că nu se prea vrea implementarea online-ului pe termen lung,
chiar dacă se pierde atât de mult timp pe hârtii, adeverințe fiscale,
transport între localități pentru o virgulă. S-a lucrat foarte bine în
aceasta perioada, însă văd cum revenim la obiceiurile „Trimiteți și în
format electronic, dar, și pe hârtie”. Acesta este acel moment zero de
implementat acest lucru definitiv.

Pentru că Programul Tomata 2020 s-a suprapus cu sesiunea pentru APIA,
a fost o muncă infernală. Nu s-a mai dus cetățeanul și la centrul APIA cu
adeverința în mână, nu s-a mai dus la direcția AVICOLA cu dosarul în
mână, ci le-am transmis noi online, le-am centralizat, și totul a fost OK.
Dar cu toate acestea, nu suntem noi factorul de decizie și nu putem lua
măsuri. Acum cetățeanul trebuie să meargă cu dosarul și dovada în mână.
În hotărârea de guvern spune că actele se vor depune la sediile direcțiilor
agricole, așa că acest paragraf împreună cu starea de alertă nu îmi permit
să le trimit online, și să nu creez cozi infernale pentru a procesa câte
două-trei persoane.

Școlile au fost închise, iar profesorii au vrut să se adapteze. Principalul
meu obiectiv și o chestie de suflet când am fost ales și când am venit aici
la conducere a fost învățământul cu tot ce presupune el, inclusiv sportul.
Dar după 26-27 de ani, a fost premeditat ceea ce este învățământul
românesc astăzi. 
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Desele schimbări de programe școlare, prin manualele alternative, prin
pregătirea cadrelor didactice, prin politica de salarizare, vârfurile
facultăților care trebuiau să vina, să îi atragă meseria de dascăl s-au dus
către alte domenii.

Au terminat o facultate, au visat ca adolescenți să devina dascăli și s-au
trezit în viață reala după terminarea facultății că nu le ajung banii din
meseria respectivă și nu-l trage sufletul către o alta. Iar suplinitorii,
continuându-și studiile, puteau ajunge titulari astăzi și să ne modeleze
copiii.

Iar standardul trebuie să fie mult mai înalt: prin ținută, prin
comportament, prin bagajul și prin implicare totala în comunitate. Să te
pregătești înainte de a intra la oră zi de zi, să te dezvolți, să înveți. Nu
este permis unui dascăl să se trezească că nu știe răspunsul, că îi dă un
răspuns ambiguu sau care îl duce în alta parte, mai ales că acum, copilul
are acces la informații și nu știi cum își pierde încrederea în litera de lege
a profesorului când le verifică online.

În perioada Pandemiei, târziu s-a început scoala online, doar la ordinul
ministrului, însă modelarea viitoarea nației se poate modala prin
intermediul online. Copiii sunt viitorul nostru, investind în învățământ, în
sport, este totul direct proporțional cu sănătatea. Cu cât investești mai
mult acum în sport, cu atât vei investi mai târziu în sănătatea, vei avea o
nație mai sănătoasă.
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Neinvestind acum în toate acestea, așteptând cu indiferență, se mărește
procentul de obezitate, spre sfârșitul vârstei vei avea nevoie de mult mai
multe resurse pentru sănătate.
Degeaba investim în teren dacă copilul dacă nu este modelat de mic. În
acești trei ani de când am venit au teren sintetic, toalete moderne,
inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati, însă toate aceste lucruri
trebuie întreținute, modelate.

Profesorii de sport sau învățătorul trebuie să țină acele ore prin
implementări motrice, să îi motiveze să ajungă acolo unde trebuie să
ajungă, să simtă că face mișcare, să se joace cu ei făcând mișcare fără să-
și dea seama, iar produsul finit este mișcarea. Trebuie făcut ca și
alfabetul și respectul de acasă, curățenia. Responsabil. Acum avem
terenuri sintetice peste tot, se vă face și o sala mare de 102 locuri, ba
chiar mai mult, avem și unul dintre cele mai frumoase stadioane din
județ.

Terenul de la Obedeni este deschis și disponibil pentru toată lumea, iar la
Dobreni la fel, urmează să fie finalizat în câteva luni, un teren sintetic al
comunității. Acele investiții sunt ale școlii și comunitatea beneficiază de
ele. Tot ceea ce am făcut a fost pentru acești copii, iar ei trebuie să
aprecieze ceea ce se face. S-au realizat investiții pentru ca ei să rămână
în comunitate, să aprecieze, să respecte. Dar în momentul în care tinerii
își iau zborul din comunitate sunt liberi, dar trebuie să respecte locul de
unde au plecat și ce au învățat. Să aducă înapoi o fărâmă în cadrul acestei
comunități care le-a dat aripi.
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FEMEIA DIN POLITICĂ

facilitatori de 
dezvoltare comunitară

Povestit de Gabriela Teodorescu 
 

Când a venit valul oamenilor din diaspora la începutul pandemiei, mulți au întrebat-
o pe Mirela Marin cum să pornească o afacere în localitate.

Odată cu criza declanșată de Covid a existat un val de oameni reveniți
acasă din diaspora care au avut nevoie să se reintegreze în comunitate și
care au căutat răspunsuri de cum să-și refacă viața acasă. „Sunt tot
locuitorii comunei Vărăști, sunt oameni care nu au servicii, care au lucrat
afară, s-au întors și nu știau încotro; nu au beneficiat de șomaj tehnic, de
absolut nimic”, spune Mirela. „S-au întors pentru că nu mai aveau ce să
facă acolo”. Toți căutau un loc de muncă, erau interesați să poată
participa la un curs” și mulți au aflat că în Vărăști se derulează un proiect
cu fonduri pentru afaceri locale și au vrut să afle cum pot beneficia de
oportunitate.

Mirela a putut fi acolo pentru acești oameni care au avut nevoie de
sprijin. Din 2013 Mirela s-a implicat în politică. A ales un partid de
dreapta, în care se regăsește, Partidul Mișcarea Populară. Politica
reprezintă un context complex, în care se implică pentru că vrea să
schimbe ceva. În calitate de președintă PMP Filiala Giurgiu, acum
colaborează cu diferite firme de consultanță pentru accesarea de fonduri
europene. Nu e în politică de ieri, de azi, ci a candidat în 2014 la alegerile
locale din Vărăști pentru postul de primar, apoi la Consiliul Județean
Giurgiu. 
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Astăzi este președinta Organizației de femei PMP Giurgiu și a PMP
Vărăști.

Politica îi place pentru atunci când vine cu o propunere este luată în
considerare. Ca femeie în domeniul ăsta crede că trebuie să ai „coloană
vertebrală”, capul pe umeri și atunci poți face față cu brio și să fii
respectat. Mirela consideră cu că în politică, „în general, la noi în țară,
există o mică, mică discriminare între femeie și bărbat”. Nu s-a dat
bătută, a știut să le țină piept și așa a ajuns să fie azi în funcțiile pe care
le ocupă. Nu i-a fost ușor ca femeie singură, fără o familie care să o
susțină, dar în același timp a fost și un avantaj, pentru că nu ar fi putut
face față stilului de viață pe care l-a ales și responsabilităților unei
familii.

Acțiunile pe care le-a inițiat din postura de om politic sunt „atipice
pentru politică”. A organizat un concurs de poezie, o vizită la un muzeu, a
dus copiii să viziteze portul, a organizat Sărbătoarea iei, un concert cu
Grigore Leșe, au făcut cuști pentru câinii din adăposturi. Așa consideră ea
că poate veni în sprijinul oamenilor din poziția pe care o are. Își oferă
serviciile gratuit și în sediul partidului, împreună cu o colegă avocată. La
alegerile locale din toamnă candidează la Primăria Sectorului 1 pentru
funcția de Consilier.

De-a lungul vremii, Mirela a participat la mai multe cursuri de formare
profesională, iar în urma unuia dintre ele, „Femeia antreprenor” - și-a  
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deschis un salon de coafură, manichiură și pedichiură, în 2011, care a
funcționat până în 2013.

 În prezent este angajată în proiectul din Vărăști în funcția de
Coordonatoare al parteneriatului social. Este implicată în mai multe
afaceri, în Focșani, în Buzău și în mediul virtual.

A terminat facultatea în acest an, Administrație Publică la zi. Când ar fi
vrut să facă facultatea, părinții nu au avut posibilitatea să o susțină, așa
că și-a spus că atunci când va avea un loc de muncă își va continua
studiile.
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Gabriela Teodorescu
Timp de 2 luni, am întâlnit oameni din Vărăști, de cealaltă parte a
mesei, în fața unui microfon, ascultându-le poveștile de viață. Cu
căștile pe urechi, am vrut să știu cum a fost viața lor în contextul
actual, dacă s-a schimbat ceva, cum au trăit perioada restricțiilor, cum
s-au descurcat emoțional, familial și economic în pandemie. În general,
oamenii au făcut ceea ce făceau și înainte, însă câțiva, care lucrează în
domenii în care nu s-a putut munci au "primit" o perioadă de respiro de
la cotidian și au petrecut timp cu familia, s-au bucurat de copii și
nepoți, așa cum nu reușeau să o facă înainte. Aproape toți au găsit o
parte pozitivă în perioada când au fost nevoiți să stea acasă, iar timpul
petrecut cu familia a fost pe primul loc. M-am bucurat să aflu poveștile
vărăștenilor, gândurile și emoțiile lor. Le mulțumesc că m-au primit în
viața lor și mi-au dezvăluit lumea lor! Vă invităm să îi descoperiți!
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Diana Vestineanu
„Am trăit o experiență minunată în mijlocul vărăștenilor, am simțit că mi-au
deschis poarta sufletelor lor și m-au poftit înăuntru, să accesez lumea lor
dintr-o altă perspectivă. Sunt foarte recunoscatoare acestui proiect că mi-a
oferit oportunitatea de a invita vărăștenii să împărtășească o parte din ei
pentru a inspira comunitatea (și mai ales pe mine). Am descoperit lucruri
superbe despre omenire, despre cum vede și simte omul în profunzime în
viața de zi cu zi, despre trăiri atât de asemanatoare și cu ale mele, și mai ales
despre a fi, si a lucra cu pasiune. La început a fost mai greu până stabileam
conexiunea dintre mine și omul resursa care era intervievat, apoi intram
într-o lume mirifică a destăinuirilor, sincere, profunde din perspective cât
mai “colorate”. A fost delicios să simt puterea cu care poate conecta o
poveste, niște oameni necunoscuți: pasiunea din vocile lor, sclipirea din ochi
la subiecte delicate dar totuși curajoase, fâstâcirea corpului la împărtășirea
celor mai puternice sau stânjenitoare trăiri. Cel mai plăcut a fost să simt
energia din încăperea de unde se lua interviul, atunci când exista deschidere
de ambele părti de a împărtăși si asculta calitativ, ca și necesitate umană, de
care cu toții avem atâta nevoie zi de zi. Am simțit că oamenii aveau atâta
nevoie de a interacționa dupa o așa pandemie, și de a împărtăși fără să fie
judecați, de a se simți în siguranță că ceea ce împărtașesc ei pot fi de folos și
altora. A fost fascinant să accesez atât de multe perspective din timpul
pandemiei, cum fiecare, atuci cand voia, găsea atât de multe beneficii unei
perioade atât de neplăcute. A fost atât de plăcut sa întâlnesc oameni
deschiși la schimbări și dornici să îmbunătațească comunitatea în care
trăiesc, cu speranța puternică în suflet ca fiecare dintre noi să facem O
LUME MAI BUNA!”
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Echipa care a contribuit la
realizarea acestei reviste:

Ana- Maria Ilie - Coordonare Partener 4
Anca Iosif - Editare și creare text

Diana Mihaela Vestineanu - Intervievare și colectare povești
Gabriela Teodorescu -  Intervievare și colectare povești

Raluca Mareș  - Grafică și tehnoredactare
Sound Shine Studio - Înregistare și procesare material audio
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Dintre reușitele proiectului 
“Împreună pentru o viață mai bună”

Pentru copii 0 – 3 ani

Perioada de desfășurare a proiectului este de 36 de luni, a început în 
 martie 2018 și se va finaliza în luna martie a anului următor, 2021. 

Proiectul este inițiat de Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în
parteneriat cu SC Info Grup SRL Giurgiu, Fundația pentru Dezvoltarea
Serviciilor Sociale, FUNDAȚIA ’’ROMA EDUCATION FUND ROMANIA’’,
Asociația A.R.T. FUSION, Primăria Vărăști și Școala Gimnazială nr. 1 Vărăști. 

Obiectiv general al proiectului este scaderea  riscului de saracie si
excluziune sociala pentru 620 de persoane care locuiesc in  zone
marginalizate in care exista  populatie roma din comuna Varasti, judetul
Giurgiu, prin realizarea si implementarea unor masuri destinate  dezvoltarii
locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, coreland și
asigurand complementaritea intre investițiile în infrastructura si cele
destinate dezvoltarii capitalului uman.

Rezultatele intermediare obținute în perioada 05.03.2018-04.03.2020
sunt:

EDUCAȚIE:
- 2 evenimente comunitare cu 57 de participanți;
- 818 persoane informate si constientizate de la nivelul comunitatii Varasti;
- 1 ghid pentru părinti tipărit si diseminat;

- 20 de copii de vârsta ante-preșcolară, au participat la activități de
învățare educative și inovative; au beneficiat de kit-uri de nutriție și igienă,
jocuri și jucării, pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte;
- Părinții / tutorii, au participat la Școala Părinților si au primit ghidul
’’Cum să fiu un parinte bun’’, masa caldă oferită zilnic pentru participarea la
activitățile educaționale;
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Pentru copii 3 –  6 ani

Pentru copiii din clasele a IV-a 

Pentru copiii din clasele a VIII-a 

- Sesiuni de instruire si mentorat didactic pentru cadre didactice /
personal auxiliar;
- Biblioteca de jucării;
- Dotare spațiu de joacă pentru copii;

- 20 de copii de vârstă preșcolară, au participat la activități care au vizat
pregătirea pentru învățământul primar în cadrul programului ‘’Prichindeii’’,
au beneficiat de masă caldă; au primit jocuri si jucării, ghiozdane și
rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte;
- Părinții / tutorii au participat la Școala Părinților și au primit ghidul
’’Cum să fiu un părinte bun’’, masă caldă oferită zilnic pentru participarea la
activitățile educaționale; 
- Sesiuni de instruire și mentorat didactic pentru cadre didactice /
personal auxiliar;
- Biblioteca de jucării;

- 20 copii au participat la programul Școală după școală, au primit o masa
calda, materiale educationale, biciclete;
- 20 de părinți au beneficiat de servicii de consiliere la Școala Părinților, au
primit ghidul ’’Cum să fiu un parinte bun’’, masă caldă oferită zilnic pentru
participarea la activitățile educaționale;
- Dotare sala de clasă cu mobilier, tablă interactiva, catedră, tabla; 
- Sesiuni de instruire și mentorat didactic pentru cadre didactice /
personal auxiliar;
- Biblioteca de cărți (dotarea bibliotecii școlare cu 50 de volume de cărți în
2 exemplare (100 bucăți) și un set de CD-uri cu continut e-learning);

- 20 copii au participat la programul Sprijin Educațional Intensiv (SEI), au
primit o masă caldă, materiale educaționale, biciclete; 
- 20 de părinți au beneficiat de servicii de consiliere la Școala Părinților, au
primit ghidul ’’Cum să fiu un parinte bun’’, masa caldă oferită zilnic pentru
participarea la activitătile educaționale;
- Dotare sala de clasă cu mobilier, tablă interactivă, catedră, tabla;
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- Sesiuni de instruire și mentorat didactic pentru cadre didactice /
personal auxiliar;
- Biblioteca de cărți (dotarea bibliotecii școlare cu 50 de volume de cărți în
2 exemplare (100 bucăți) și un set de CD-uri cu conținut e-learning);

OCUPARE
- 112 de persoane au participat la cursuri de calificare subvenționate (5
lei/oră curs) și masă caldă în fiecare zi de curs;
- 21 de persoane s-au integrat pe piața muncii;
- 70 de persoane au participat la cursul ‘’Competențe antreprenoriale’’ –
subvenție 5 lei/oră de curs și masă caldă în fiecare zi de curs;
- 12 afaceri înființate și subvenționate în urma unui concurs (25.000 Eur);

SERVICII SOCIALE 
- s-au realizat anchete sociale pentru 380 de persoane;
- s-a înființat și operaționalizat Centrului de Consiliere si Sprijin pt Părinți
și Copii – 68 copii si 62 parinti beneficiază de sprijin;
- s-a înființat și operationalizat Serviciului de Îngrijire și Asistență la
Domiciliu – 20 persoane vârstnice/vârstnici cu dizabilități primesc pachet
de alimente lunar;
 SERVICII MEDICALE 
- 86 de persoane au beneficiat de analize generale de laborator;
- 71 de persoane au participat la Campania ‘’Stil de viata sănătos’’ în cadrul
căreia au primit kit-uri cu suplimente nutritive;
ASISTENȚĂ JURIDICĂ
- s-a oferit sprijin către 20 de persoane pentru întocmirea documentelor
de identitate, obținerea drepturilor de asistență socială, reglementarea
situației locuințelor;
IMPLICARE ACTIVĂ A COMUNITĂȚII
- Formarea și activarea Parteneriatului Social format din 15 reprezentanți ai
comunității – 17 întâlniri organizate si 10 seminarii;
- Organizare cursului “Promotor dezvoltare rurala” pentru membrii
Parteneriatului social;
- Infiintarea Consiliul Consultativ Cetatenesc (CCC) – în cadrul căruia au
avut loc 11 întâlniri organizate și 10 seminarii;
- Organizarea de seminarii în vederea combaterii discriminării și
segregării;
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Inființare și dezvoltare Centru Integrat pentru găzduirea activităților
proiectului și care, după finalizarea proiectului, va rămâne comunității; 
Igienizare si dotare dispensar Vărăști;

Masuri inovative, nonformale si informale de combatere a discriminarii,
segregarii si promovarii multiculturalismului – 306 persoane
participante:
- Au participat 100 de persoane la ateliere de teatru social;
- Au fost implicate activ 173 de persoane la activitățiile din luna
multiculturalitatii;
- Au fost culese 20 de povesti tradiționale din comunitate, s-au tipărit 100
de exemplare a primul nr. al revistei;
- S-au realizat proiecții de  filme la care au participat 135 de persoane;
- A  avut loc tabăra multiculturalității care a găzduit 33 de persoane;

Felicitări, dragi vărășteni pentru caldele gânduri și acțiuni pe care le dăruiți
comiunității!  
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