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Cuvânt înainte

Fundaţia Lufkin pentru Antreprenoriat şi Migraţie a fost încă
de la început dedicată atât românilor plecaţi în străinătate cât
şi celor rămaşi acasă. studiile făcute până acum în cadrul
FLAMe au avut ca scop înţelegerea fenomenului migraţiei şi
găsirea unor rezolvări la problemele puse de acesta. 

Lucrarea de faţă reprezintă un proiect de suflet, foarte drag
nouă, cu şi despre români. 

când am început acest proiect n-am ştiut exact la ce să ne
aştep  tăm. Am plecat la drum cu scopul de a găsi românii de
peste hotare, cei ce au plecat din ţara lor pentru a munci în
stră inătate spre a-şi îndeplini visurile şi pentru o viaţă mai bună.

din informaţiile de până atunci, credeam că vom găsi oameni
care au renunţat la comfortul propriu şi au sacrificat timpul
petrecut cu familia pentru maşini scumpe şi case ce se învârt
după soare.

Rezultatul, după cum veţi vedea şi în paginile ce urmează, a
reuşit să ne surprindă într-un mod plăcut.04



Am găsit oameni de toate vârstele, plecaţi la muncă pentru un
scop comun: o viaţă mai bună pentru ei şi cei dragi. Am fost
plăcut impresionaţi să aflăm că pentru ei succesul are o
însemnătate mult mai profundă şi că la baza oricărui sacrificiu
făcut stă familia.

Am întâlnit oameni puternici şi muncitori, cu mare dor de
casa şi de ţara lor. de la părinţi care muncesc pentru copiii
lor la tineri plecaţi pentru a-şi clădi un viitor şi a-şi susţine
familia, toţi cei pe care i-am întâlnit ne-au primit cu braţele
deschise. 

Am mers în comunităţile de români şi am întâlnit oameni
minunaţi, uniţi de muncă şi dor, care au găsit acolo sprijinul şi
puterea necesară pentru a merge înainte. deşi departe de casă,
românii n-au renunţat la tradiţii şi au întemeiat aceste comu -
nităţi tocmai pentru a rămâne în strânsă legătură cu ţara lor.

veţi găsi în paginile ce urmează o selecţie de poveşti ale
câtorva români întâlniţi de noi, ce reprezintă pentru fiecare
dintre ei pe lângă o poveste de viaţă şi o poveste de succes. 05



Liniştea din 
lucrurile simple
Marcela P., 47 ani, Nurenberg

Am avut o copilărie frumoasă. Părinţii mei erau oameni mo -
deşti, iubitori, care au muncit o viaţă întreagă pentru mine şi
fraţii mei. Am crescut alături de şase fraţi şi surori. Nu ne-a
lipsit niciodată nimic şi mereu i-am apreciat pe părinţii mei
pentru asta. Acelaşi lucru mi-am propus să fac şi eu când voi
avea familia mea. Numai că lucrurile nu ies mereu aşa cum ne
propunem.

când l-am întâlnit pe soţul meu, situaţia financiară din
România nu se înrăutăţise încă. Am făcut un credit şi ne-am
luat o casă. La ceva timp a venit pe lume şi fetiţa noastră. era
greu, dar ne descurcam. În 2008, când a lovit criza, soţul meu
şi-a pierdut locul de muncă iar eu am pierdut un sfert din
salariu. A fost o lovitură grea. Ăla a fost momentul în care am
început să-mi fac griji pentru noi şi pentru viitorul fiicei mele. 

tot atunci m-am gândit pentru prima dată serios la un job în
străinătate. Nu era uşor nici acolo, dar cu siguranţă aveam mai
multe şanse decât în România. Aşa că mi-am luat inima in dinţi06
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şi după îndelungi cercetări, am plecat în Germania. Acasă
lucrasem ca asistent medical în spitalul de urgenţă Floreasca
din Bucureşti. Nu mă aşteptam să fac acelaşi lucru în
Germania, ştiam cât de greu e pentru un străin, mai ales când
nu cunoaşte limba. Am avut noroc şi am găsit un loc liber
într-un azil de bătrâni. 

eram bucuroasă şi speriată în acelaşi timp. Nu ştiam la ce să
mă aştept. Mi-a fost greu, foarte greu. singură, departe de
casă, fără să cunosc limba. În fiecare seară după muncă
mergeam acasă şi plângeam. Am ţinut-o aşa câteva luni.

Într-o zi eram la muncă şi am cerut ajutorul unei colege,
străină şi ea. A fost foarte rece cu mine şi mi-a spus că nu e
treaba ei să mă ajute şi că dacă nu mă descurc, să plec acasă.
Primul instinct a fost să mă supăr şi să plâng, desigur. Abia
apoi am realizat că deşi eram mâhnită, avea dreptate. dacă eu
nu mă ajutam, nimeni nu avea s-o facă pentru mine.

cred că acela a fost momentul în care am realizat cu adevărat
unde sunt şi de ce. Plecasem din Romania cu un scop: să-mi
ajut familia şi să îi ofer fetei mele cea mai buna educaţie. 

M-am înscris la cursuri de limba germană şi uşor, uşor, nu mai
era totul atât de gri. Privind în urmă, îi mulţumesc colegei mele
pentru că nu m-a ajutat în ziua aceea. Într-adevăr, ce nu te
ucide te face mai puternic.

Am reuşit să îi găsesc şi soţului meu de muncă şi de luna
viitoare începem amandoi. Acum merg în concediu acasă. Fata
mea a terminat facultatea şi pleacă în cabo cu prietenul ei. Mă
bucur că am putut face asta pentru ea, e un copil cuminte şi
muncitor, merită să-i oferim tot ce-i mai bun.

de ce nu m-am dus şi eu? Mi-e dor de România şi de casa
mea. Am un fotoliu vechi, primit de la bunica mea cadou de
casă nouă. tot ce-mi doresc acum e să stau liniştită pe fotoliu
şi să-mi ţin pisica în braţe. 07



Să dăruieşti 
fără să aştepţi ceva
în schimb
Mihai V., 38 ani, Stuttgart

viaţa mea nu a început ca o poveste frumoasă. 

din motive ştiute poate numai de ea, femeia care mi-a dat
viaţă a ales să mă abandoneze. M-a lăsat în spitalul unde m-a
născut şi a fugit. chiar şi aşa, nu am motive să mă plâng. Am
avut mereu un acoperiş deasupra capului şi o masă caldă. 

Pe la vârsta de 10 ani am fost adoptat de o familie de doctori.
Abia atunci am înţeles că un copil are nevoie de mult mai mult
decât de o masă caldă şi un loc de dormit. 

știu că am fost un copil norocos. Părinţii mei adoptivi, de
fapt, singurii pe care i-am considerat părinţi mi-au oferit tot
ce le-a stat în putinţă, m-au ajutat şi mi-au fost alături în
toate mo men tele vieţii. Nu m-am simţit niciodată altceva
decât copilul lor. 08
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Fiind amândoi medici, cred că mi-au insuflat cumva impor -
tanţa unui stil de viaţă cât mai sănătos. Pasionat fiind şi de
sport, am urmat studiile unei facultăţi cu profil sportiv,
sperând cumva să le pot îmbina pe amândouă. voiam să fac
ceva cu viaţa mea, să am o carieră, să-mi pot face părinţii
mândri de mine. Pentru că acest lucru nu a fost posibil în
România, am decis să plec în străinătate. 

Prin urmare am plecat în spania, unde am lucrat doi ani într-un
restaurant. Nu era nici pe departe ce-mi doream eu să fac. cu
banii strânşi la restaurant, am plecat în Germania. Pe cât de
uşor mă acomodasem în spania, pe atât de greu îmi era aici.
oamenii erau diferiţi, totul era diferit. chiar şi aşa, eram dispus
să lupt până la capăt pentru visul meu.

M-am angajat ca asistent la o sală de sport. Nu făceam mare
lucru, căram echipamente, mai ajutam la curăţenie sau îi
îndru mam pe clienţii începători când ceilalţi erau ocupaţi.
după aproape doi ani, am învăţat limba şi am reuşit să obţin
certificatul de instructor. eram aşa mândru de mine! În sfârşit,
toată munca depusă începea să dea roade. La cursurile de
limba germană am cunoscut mulţi străini, iar cu unii dintre ei
m-am şi împrietenit. Aşa am aflat de un centru de copii unde
era nevoie de cineva ca mine. Am simţit asta ca pe o chemare,
mai ales că ştiam ce înseamnă să fii orfan. 

Prima şedinţă ca instructor calificat am avut-o cu acei copii.
Nu pot descrie în cuvinte ce înseamnă să ajuţi pe cineva care
nu poate face nimic pentru tine. Atunci am inţeles ce-au simţit
părinţii mei când au ales să mă adopte şi asta m-a făcut să fiu
şi mai recunoscător faţă de ei. cu ajutorul lor şi cu banii strânşi
de mine am reuşit să îmi deschid propria afacere aici în
Germania. ofer cursuri de fitness şi nutriţie la domiciliu, iar în
timpul liber sunt voluntar la centrul de copii. 

Poate nu e mult, dar pentru mine e important. Fac ceea ce-mi
place şi reuşesc să dau şi ceva înapoi. iar zâmbetele copiilor
sunt cea mai bună răsplată pentru mine. 09



Viaţa e o continuă
aventură 
Viorel I., 58 ani, Dusseldorf

Am avut o viaţă atât de plină, încât nici nu ştiu de unde să
încep. copil fiind, n-am ştiut niciodată ce-o să mă fac când voi
fi mare. Nu mă atrăgeau meseriile de care erau încântaţi prie -
te nii mei. cumva, cred că totul a plecat de la tatăl meu, care
era pasionat de avioane. Petreceam ore întregi în pivniţă ascul -
tându-i poveştile despre primii piloţi, primele echipamente de
zbor. deşi le ştiam pe de rost, astea erau momentele mele
preferate. el muncea foarte mult şi câteodată nu apucam să-l
văd decât la sfârşit de săptămână, aşa că aşteptam nerăbdător
să-i ascult poveştile. 

Îmi amintesc şi acum ziua în care i-am spus că vreau să devin
pilot; nu cred că a fost mai mândru de ceva în viaţa lui. după
terminarea şcolii, mi-a fost practic imposibil să-mi găsesc de
muncă, aşa că am decis să fac altceva o perioadă. eram tânăr
şi aveam nevoie de bani. Prin urmare, m-am angajat la un
restaurant, ca ajutor. Acolo am cunoscut-o pe cea ce avea
să-mi fie soţie. Am ştiut pe loc că ea este aleasa. după doi ani
de curtat a acceptat să ne căsătorim şi mai târziu să-mi ofere10
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o fetiţă. simţeam cumva că îmi găsesc echilibrul şi că viaţa
mea devine din ce în ce mai frumoasă.

după 1989 m-am angajat la forţele armate române şi am avut
marea ocazie de a conduce chiar avionul prezidenţial. câţiva
ani mai târziu, am fost angajat de o companie aeriană ce avea
curse regulate din România în Germania. unul din cele mai
grele momente din viaţa mea a fost atunci când avionul pe
care îl pilotam împreună cu un coleg s-a prăbuşit. știţi mo -
men tul ăla de care toţi spun că îţi vezi viaţa prin faţa ochilor?
e real. e un amestec de imagini şi simţiri care te ameţesc. din
fericire, am scăpat cu răni minore atât eu, cât şi colegul meu.
o perioadă n-am mai lucrat. Mă îngrozeam până şi când
vedeam avioanele zburând deasupra casei mele. Gândul că aş
putea să-mi las fetiţa fără tată nu-mi dădea pace. 

Familia mi-a fost alături necondiţionat şi cu ajutorul lor am
putut trece mai uşor peste cele întâmplate. chiar dacă nu
puteam zbura, aveam o familie de întreţinut, aşa că atunci
când mi s-a oferit oportunitatea de a pleca în Germania, am
accep tat. un bun prieten de-al meu îşi deschisese un restau -
rant şi avea nevoie de ajutorul meu pentru a-l pune pe picioa -
re. La început mi-a fost foarte greu. Meseria de pilot mă ţinuse
departe de familie, dar niciodată atât de mult ca atunci. Primul
an a fost greu pentru că în paralel cu munca la restaurant
făceam şi cursuri de limba germană. deşi era un job stabil şi
lipsit de stres, simţeam că ceva lipseşte. știam că locul meu
nu era acolo.

Aşa că am decis să fac din nou ceea ce îmi place, lucrul care
ma reprezintă cel mai bine şi m-am angajat din nou ca pilot,
dar de data asta nu pentru o companie, ci ca pilotul personal
al unei familii din Germania. uşor, uşor programul a devenit
mai lejer, astfel că soţia şi fiica mea mă puteau vizita mai des.
În prezent, sunt tot în Germania, în căutarea unui nou loc de
muncă. Asta va fi ultima aventură, înainte de a mă întoarce
acasă, pentru a-mi petrece timpul alături de familia mea, de
data asta definitiv. 11



Aşchia nu sare
departe de trunchi
Alexandra P., 33 ani, Munchen

Am fost un copil singur la părinţi. de fapt, singur la părinte.
tatăl meu a ales să plece când eu m-am născut, aşa că mama
mea m-a crescut singură, cum a ştiut ea mai bine. Mi-a oferit
toată iubirea de care era capabilă şi a făcut în aşa fel încât mie
să nu-mi lipsească niciodată nimic. A fost şi mamă şi tată.

Încă de mică o vedeam cum se chinuia să ţină câte două, chiar
trei locuri de muncă pentru a-mi oferi mie cea mai bună viaţă.
Îmi amintesc că serile stăteam mereu împreună, povesteam
despre ziua ce trecuse şi făceam planuri pentru viitor. visul
meu era să o pot ajuta pe mama mea, pentru a nu mai fi
nevoită să muncească atât de mult. Îmi spunea mereu că dacă
eu sunt fericită, atunci şi ea e fericită. 

Înainte să intru la liceu a plecat la muncă în spania, pentru a
mă putea ajuta cu meditaţiile. Aşa am intrat la un liceu renumit
cu predare în limba germană. era greu, dar ştiam că tot efortul
depus va da roade într-o zi. La nouăsprezece ani, după termi -
narea liceului, am plecat singură în Germania şi am intrat la o12
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facultate cu profil economic. deşi ştiam limba, mi-a fost greu
până m-am acomodat. cred că cel mai mult îmi lipsea mama
mea şi serile noastre petrecute împreună. chiar dacă ea
plecase de caţiva ani din ţară, nu am realizat de fapt ce greu
îmi era până nu am plecat din România.

Am ajuns în Germania, singură printre străini. Am avut mare
noroc că ştiam limba şi cred eu că asta m-a ajutat să mă
integrez mai uşor. o mare problemă am avut-o cu tempera tu -
rile scăzute. cred că mi-a luat cel puţin un an să mă obişnu -
iesc cu frigul şi vremea specifică Germaniei şi să reuşesc să
nu mai răcesc la fiecare două, trei săptămâni. Pentru că limba
germană nu era o problemă pentru mine, pe timpul facultăţii
mi-a fost uşor să-mi găsesc de muncă pentru a mă putea
întreţine. Nu m-am ferit niciodată de muncă şi am lucrat ca
ospătăriţă, traducător şi chiar PR pentru formaţii muzicale la
început de drum. cea mai mare pasiune a mea era să călăto -
resc, iar atunci când s-a ivit posibilitatea unui job în domeniu,
nici nu am stat pe gânduri. 

A fost greu la început, dar am şase ani de când sunt înso -
ţitoare de zbor şi nu regret nicio secundă decizia luată. Am
avut ocazia să văd locuri la care doar visam când eram copil,
precum tibet, india sau America de sud. Aşa mi-am descoperit
şi pasiunea pentru yoga şi importanţa unui echilibru în viaţă.
după doi ani de cursuri şi cercetări, am obţinut  certificarea
de instructor şi am reuşit să îmi deschid propriul studio. știu
că toate astea i le datorez mamei mele, nu numai pentru că
m-a susţinut financiar, deşi ăsta a fost un mare ajutor. dar
dacă n-aş fi văzut la ea ce înseamnă să fii un om muncitor,
dedicat familiei tale, dispus să te sacrifici oricând pentru cei
dragi, ştiu sigur că nu aş fi fost omul care sunt astăzi. sunt o
femeie puternică şi am succes datorită ei şi modului în care
m-a crescut. 

dorinţa mea mare acum este să reuşesc în ceea ce mi-am
propus să fac, sa o aduc să locuiască împreună cu mine, să
putem sta iar la poveşti, ca în copilărie. 13



Când socoteala de acasă
nu se potriveşte cu cea
din târg 

Laurenţiu G., 26 ani, Koln

Am fost pasionat de mic de calculatoare. Nu a fost o surpriză
pentru nimeni când am intrat la un liceu de profil şi mai târziu
la facultate. chiar şi aşa, anii de facultate au fost cei mai grei
pentru mine. dar am muncit mult şi am reuşit să trec cu brio.
Ambiţios din fire, în paralel cu facultatea am învăţat şi limba
germană. era un lucru destul de comun în cercul meu de
cunos cuţi. credeam noi că în Germania vom putea să ne dez -
vol tăm mai bine în domeniul ales şi că ne va fi mult mai uşor.
Planul meu era ca după facultate să plec din ţară şi să-mi
găsesc un super job. Zis şi făcut. 

de plecat în Germania, am plecat, însă super jobul a întârziat
să apară. Nu credeam că va fi atât de greu. tot ce ştiam până
atunci s-a dovedit a fi total diferit de realitate. ca şi în
România, locurile de muncă se găseau greu. deşi vorbeam
limba germană la un nivel avansat, în primul an mi-a fost
impo sibil să-mi găsesc un job în domeniu. Nu aveam prea
multe variante, fie îmi găseam altceva, fie mă întorceam în
România cu coada între picioare. 14
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Pentru că nu mi-a stat vreodată în fire să renunţ, nu am luat
asta ca pe un eşec, ci mai degrabă ca pe o lecţie. sau cum îmi
spunea bunica mea, să-mi fie învăţare de minte. Am mers
înainte şi am decis să îmi măresc aria de căutare şi să iau în
considerare un job într-un domeniu diferit de ce voiam eu şi
afară din zona mea de confort. Pentru că perseverenţa e cheia
reuşitei, am ajuns, după multe încercări să mă angajez ca
tradu cător. experienţa mi-a prins bine pentru că aşa mi-am
perfecţionat şi limba germană şi m-am angajat mai târziu ca
operator call center. Fiind un job destul de stresant, era cerere
mare şi din nou am luat asta ca pe o provocare.

experienţa asta m-a ajutat să înteleg mai bine cum stau
lucrurile în străinătate pentru cei la început de drum în carieră
şi să mă gândesc serios ce vreau să fac pe viitor. se spune că
norocul apare atunci când pregătirea se întâlneşte cu oportu -
nitatea. ei bine, norocul meu a fost că în timp ce lucram la call
center, unul din programele în care noi operam s-a defectat
iar persoana responsabilă era plecată în pauza de masă. Ăsta
era momentul meu! Mă pregătisem toată facultatea pentru
asta, aşa că am intervenit. i-am cerut permisiunea coordo na -
torului de proiect şi am reuşit să depistez problema înainte de
a se întoarce colegul din pauza de masă. unul din asociaţi m-a
remarcat atunci şi m-a chemat pentru un interviu. Aşa am
reuşit, abia după doi ani de stat prin Germania, să mă angajez
în domeniul pentru care am studiat atât. 

Perioada asta mi-a prins bine, am căpătat experienţă şi acum
ştiu ce greşeli să evit. Am învăţat şi m-am dezvoltat foarte
mult. A fost o provocare şi o perioadă frumoasă. cred că mai
stau doi ani cel mult aici. vreau să mă întorc în Romania, deja
am câteva idei pentru a pune pe picioare o afacere. 

să fiu singur printre străini m-a facut să realizez că mama mea
avea dreptate atunci când îmi spunea că orice lucru pe care îl
faci în viaţă e mai frumos în doi. Acum pot spune că sunt
pregătit să îmi întemeiez o familie şi împreună să ne clădim
un viitor frumos. 15



A doua şansă 
Grigore N., 61 ani, Munchen

Mereu am fost de părere că prin muncă şi dăruire poţi face
orice în viaţă. Aşa m-au crescut pe mine părinţii şi aşa mi-am
crescut şi eu copiii la rândul meu. Nu am dat niciodată înapoi
şi nu am refuzat vreun loc de muncă, indiferent cât de greu
era.

Am plecat de jos şi lucram şi în câte trei locuri diferite deodată
dacă era nevoie. Pentru că voiam să le ofer un viitor cât mai
bun copiilor mei, am zis să-mi încerc norocul în străinătate.
Am lucrat prin mai multe ţări până când, pe la patruzeci şi trei
de ani am ajuns în Germania.

Nu a fost deloc uşor la început, mai ales că nu ştiam limba.
Printr-o firmă românească am reuşit să mă angajez în con -
struc ţii, domeniul în care eram cel mai priceput. dacă în
România lucrasem ca dulgher calificat, în Germania nu prea
ţinea nimeni cont de asta. La început făceai de toate, până
demonstrai că eşti om serios şi muncitor. 

N-a fost deloc uşor, de ce să vă mint? Munceam şi câte două -
spre zece ore pe zi să iasă totul bine, trebuia să îndurăm frigul
şi ploaia, dormeam câte trei, patru colegi într-o cameră, dar16
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ştiam pentru ce mă chinui. voiam un viitor mai bun pentru
copiii mei şi o bătrâneţe liniştită pentru mine şi soţia mea. 

uşor, uşor am dovedit că sunt om serios şi muncitor şi mi-am
făcut un renume. Am dus-o aşa cam zece ani, timp în care
mi-am ţinut cei doi copii în şcoală şi i-am luat fetei cadou de
nuntă o casă chiar în satul vecin. Ba chiar am reuşit să pun un
ban deoparte pentru zile negre, cum zice românul. 

din păcate, zilele negre au venit mai repede decât credeam.
soţia mea s-a îmbolnăvit de cancer şi în mai puţin de un an a
murit. Nu te pregăteşte nimeni pentru momentele astea. Nicio
muncă, oricât ar fi ea de grea nu se compară cu pierderea cuiva
drag. ce era să fac? văduv la cincizeci şi patru de ani. 

Rămas singur, m-am închis în mine şi am refuzat orice contact
cu cei lalţi. Părea că cel mai uşor lucru de făcut era să îmi înec
ama rul în băutură. cel mai uşor poate, dar nicidecum cel mai
bun.

Aşa am ajuns ca, după o ceartă cu fata mea, să vând casa pe
care i-o cumpărasem. Am reuşit în câteva luni să pierd toţi
banii pe care îi muncisem cândva cu greu. și m-am trezit într-o
zi mai singur ca niciodată. Ăla a fost momentul în care am
spus, gata! 

Am şase ani de când mă ţin departe de acel viciu greu şi tot
atât de când m-am întors la muncă în Germania. cu greu am
reuşit să îi iau fetei casa înapoi. Ăsta e ultimul meu an aici,
printre străini, departe de casă. cred că ăsta e cel mai dificil,
de fapt. Nici munca, nici condiţiile grele de trai nu te rănesc
atât de rău ca singurătatea. 

dar am doi copii care mă aşteaptă acasă şi un nepoţel pe
drum. Abia aşept să-mi petrec timpul cu ei, aproape de familie,
că destul am stat printre străini.
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Puţin din fiecare
Loredana M., 42 ani, Berlin

Întotdeauna am fost un om al extremelor. Niciodată nu m-am
mulţumit cu ce mi s-a oferit, întotdeauna am vrut mai mult de
la viaţă, de la mine.

Am fost pasionată de frumos încă de mică. Îmi amintesc cu
drag cum mă îmbrăcam mereu cu hainele mamei mele, îmi pu-
neam mărgele şi accesorii şi defilam în faţa prietenelor mele. 

când am mai crescut puţin, îmi confecţionam singură rochii
din lenjerii sau fuste din feţele de pernă. Nu de puţine ori am
fost certată pentru că decupam bucăţi întregi din draperiile
mamei. deloc surprinzător am ajuns să studiez artă şi design
vestimentar. Am fost pasionată întreaga mea copilărie de asta
şi cumva, deşi făceam ceea ce-mi plăcea, nu eram pe deplin
mulţumită. ceva lipsea.

Pentru că am fost mereu orientată spre oameni şi înţelegerea
lor, am decis să fac facultatea de sociologie şi asistenţă
socială. două domenii destul de diferite pentru cei din jur dar
care pentru mine se îmbinau perfect şi mă completau. Nu mi-a
fost uşor deloc, pe niciun plan. Pe de-o parte aveam mult de
studiat, pe de altă parte erau cheltuielile destul de mari.18
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În timpul facultăţii, pentru a mă întreţine, am lucrat pentru o
revistă de modă. Nu câştigam mult, dar făceam două lucruri
care îmi plăceau. după terminarea facultăţii, jobul mult visat
s-a lăsat aşteptat. sinceră să fiu, nici nu ştiam exact care era
acesta prin urmare, atunci când prietena mea care era psiho -
terapeut mi-a propus să plecăm împreună în Germania, am
acceptat fără să stau prea mult pe gânduri.

ea primise un job la un institut ce studia cazurile de abuz
psihic şi era convinsă că îmi va găsi şi mie ceva. Îndrăzneaţă
din fire, am privit asta ca pe o nouă oportunitate şi am plecat,
speram eu, în căutarea jobului mult visat în Germania. A fost
mult mai greu decât mă aşteptam eu la început. În primul
rând, pentru că nu vorbeam limba. Apoi, eu am fost mereu o
persoană deschisă, şi eram obişnuită să socializez cu toată
lumea, iar în Germania m-am lovit de un zid la început. Înainte
de a apuca să mă acomodez cum trebuie, prietena mea a ple -
cat în Los Angeles iar eu am rămas singură, fără bani, job sau
casă. era genul ăla de situaţie din care nu ştii cum vei scăpa.

Faptul că ştiam limba engleză şi experienţa de la revistă m-au
ajutat foarte mult şi aşa am reuşit să mă angajez ca şi consul -
tant vestimentar pentru o revistă online. Nu era mult, dar era
exact începutul de care aveam nevoie pentru a mă aduce pe
linia de plutire.

după doi ani am învăţat şi limba şi am decis să-mi continui
studiile începute în România. ce am învăţat de când sunt aici?
ca străin, este important să dublezi, chiar să triplezi efortul pe
care îl depui pentru a fi luat în seamă. dar asta nu e un lucru
neapărat rău. Mie mi-a prins bine. 

de când sunt aici am reuşit mai mult decât speram. Lucrez ca
şi consultant vestimentar, am terminat un master şi în prezent
lucrez la o lucrare sociologică despre femeile europene şi
diferenţele dintre bărbaţi şi femei. Poate că până la urmă, nu
e aşa rău să fii omul extremelelor.
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Când ai alături
persoana potrivită 
Alina şi Aurel S., 47 şi 51 ani, Koln

Ne-am cunoscut într-o vară, în vacanţă la bunici. eu eram mai
mare ca ea cu 4 ani şi nu aveam cea mai buna reputaţie în
grupul ei de prieteni. dar îmi plăcea prea mult persoana ei,
pentru a mă lasa descurajat din prima. Prin urmare mi-am
petrecut fiecare sfârşit de săptămână la poarta ei, încercând
s-o conving să iasă cu mine.

Într-un final, la sfârşitul verii, a acceptat. Am mers împreună
la sărbătoarea recoltei şi atunci am ştiut, femeia asta va fi soţia
mea. Aşa a şi fost. șase luni mai târziu ne-am căsătorit şi mai
târziu au apărut şi copiii. doi băieţi şi o fată. 

Am fost un om muncitor de când mă ştiu şi am luptat mereu
să le ofer o viaţă cât mai bună copiilor mei. când lucrurile nu
au mai mers cum trebuie în România am ştiut că trebuie să
facem ceva.

Aşa am decis împreuna să plecăm în Germania, întâi eu, apoi
ea. La început am făcut naveta între casă şi străinătate.20
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Aveam o afacere cu mezeluri şi produse din carne în România
şi m-am gândit că asta ar merge şi în Germania. Astfel a luat
naştere ideea de a deschide un magazin cu produse româneşti. 

Am început în Austria, aveam deja pe cineva care ne putea
ajuta cu locaţia acolo, cel puţin până ne puneam pe picioare.
În primul an a mers foarte greu, chiar pe minus. Lumea nu ştia
de noi sau poate, pur şi simplu, nu era interesată.

dar nu voiam să ne dăm bătuţi, astfel am vândut ce se putea
din Romania şi cu ultimele economii am mai deschis un maga -
zin în Germania. e greu să începi o afacere în ţara ta, cu atât
mai mult într-o ţară străină.

Pentru că nu ştiam limba sau legile lor, ne-am lovit de tot soiul
de probleme, ba chiar am fost în pericol să pierdem afacerea.
Avantajul în Germania este că atunci când demonstrezi că eşti
om muncitor şi serios, ei vin şi te ajută. Îţi spun unde ai greşit
şi ce ai de făcut ca pe viitor să nu repeţi greşeala.

deşi la început a fost la fel de greu, cu timpul lucrurile s-au
mişcat şi au început să meargă mai bine. Lumea a aflat de noi
iar acum avem oameni care vin şi din alte localităţi pentru
produsele noastre. 

oricât de greu a fost, soţia mea mi-a fost mereu alături. de o
lună de zile este şi ea în Germania şi încercăm să punem pe
roate un al treilea magazin. 

copiii noştri ne dau putere să mergem mai departe, astfel că
efortul depus nici nu mai pare aşa mare. știu că suntem încă
la început de drum şi mai avem mult de parcurs, dar nu ne
putem da bătuţi acum. 

copiii noştri au nevoie de modele de urmat în viaţă, au nevoie
să ştie că prin muncă orice se poate realiza.

21



După muncă, 
şi răsplată
Dragoş S., 32 ani, Munchen

cumva, cred că m-am pregătit toată viaţa pentru Germania.
Am studiat limba germană încă din clasele primare. tatăl meu
a murit când eu eram copil şi am rămas doar cu mama. i-a
fost foarte greu să mă crească singură şi a muncit pentru ca
mie să nu-mi lipsească nimic. ea îmi spunea mereu să învăţ,
să reuşesc în viaţă. 

Am urmat un liceu cu profil economic, dar am continuat să
învăţ şi limba germană. deşi era grea, ceva mă atrăgea la ea.
după liceu am făcut un pas mai mare şi am plecat în Bucureşti
la facultate, unde am studiat managementul. Mi-a plăcut
foarte mult tot ce am studiat şi am ştiut imediat că ăsta este
do meniul în care vreau să lucrez. Pentru a mă întreţine, în
facultate am lucrat la o firmă de pază şi mai târziu pentru
Mcdonald’s. Nu era situaţia ideală, dar nu voiam ca mama mea
să se necăjească şi mai mult pentru mine, de teamă că nu
m-ar putea ajuta cu banii. deşi ştiam exact ce vreau să fac
după facultate, mi-a fost imposibil să găsesc un job în do -
meniu atât de repede. 22
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Aşa că m-am angajat la o agenţie de turism, unde timp de doi
ani am învăţat mai mult decât aş fi crezut. când mama mea
s-a îmbolnăvit, am ştiut că trebuie să fac mai mult pentru a
putea avea grijă de ea. Aşa am decis să plec în Germania.

după trei luni de căutări neîncetate, am reuşit să-mi găsesc
un job ca recepţioner la un hotel de trei stele din Frankfurt.
tot ce învăţasem până acum mă pregătise pentru acest mo -
ment, facultatea, limba, totul. sau aşa credeam eu. 

cum socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg, nici
situaţia mea nu a fost mai diferită. tot ce învăţasem eu îmi era
de folos, dar nu de ajuns. eu ştiam noţiunile tehnice, acum era
momentul să mă ocup şi de cele practice. deşi mi-a fost greu
la început pentru că eram singur şi trăiam cumva cu teama că
nu mă voi ridica la nivelul aşteptărilor, am mers înainte cu
inima deschisă. M-am acomodat foarte repede şi fiind o fire
veselă şi sociabilă, mi-am făcut prieteni cu uşurinţă. 

În timpul liber îmi place să cânt la chitară şi mi-am găsit
prieteni cu care împart această pasiune. Aşa am cunoscut-o
şi pe soţia mea, într-un bar de amatori unde mai cântam din
când în când. cred că talentul meu a cucerit-o pe loc. Ne-am
căsătorit anul trecut în România, iar mama mea ne-a fost şi
ea alături. Am muncit mult la visul meu şi asta a dat roade. de
câteva luni am fost promovat la funcţia de manager, lucru pe
care mi-l doream încă de când am ajuns în Germania. 

N-aş putea spune exact unde este acasă pentru mine. cred că
acasă e acolo unde te simţi cel mai bine, unde îi ai pe cei dragi
alături de tine.

Mă gândesc ca pe viitor să o aduc şi pe mama mea să stea cu
noi. A muncit o viaţă întreagă şi acum e momentul să fie
liniştită. cred că va fi foarte încântată. Nu i-am spus încă, dar
soţia mea mi-a făcut cea mai frumoasă surpriză şi în curând
voi fi tătic. vreau să-i pot oferi copilului meu cea mai bună
viaţă şi toată dragostea din lume. 23



Oamenii care ne
schimbă viaţa 
Ioana M., 34 ani, Berlin

se spune că medicina în sine este un domeniu foarte greu şi
complex şi că numai cei puternici reuşesc. În prima mea
amintire dintr-un spital apar eu, o fetiţă blonduţă, firavă, cu
un genunchi julit şi sângerând.

Aveam în jur de şase-şapte ani, eram la bunici la ţară şi mă
plimbam cu fratele meu cu bicicleta. o clipă de neatenţie şi o
groapă şi, mai târziu, eram pe jos cu piciorul prins sub
bicicletă. Nici nu ştiu ce simţeam mai tare, durerea de la picior
sau teama că voi fi certată. Bunicii mei m-au dus imediat la
spital, unde l-am întâlnit pe cel ce avea să-mi influenţeze
viitorul. era un medic în vârstă, dar cu o răbdare incredibilă. A
ştiut ce să-mi spună să mă simt mai bine şi durerea n-a mai
părut aşa mare. 

și uite aşa am ajuns, câţiva ani mai târziu, după terminarea
liceului, să mă înscriu la facultatea de medicină. Au fost cei
mai grei ani, cu nopţi întregi nedormite şi multe momente în
care nu credeam că voi reuşi. cred că asta m-a făcut ca în anul24
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doi de rezidenţiat la cardiologie, să mă decid să plec din ţară.
situaţia medicilor din România nu era prea roz şi voiam ca
munca mea să nu fie în zadar, să pot ajuta oamenii şi să devin
un medic cât mai bun. 

și am plecat în Germania. odată ajunsă acolo, primul instinct
a fost să plec înapoi. dacă în România îmi fusese greu, aici era
infinit mai rău.

Faptul că eram un străin şi nu vorbeam limba foarte bine nu
m-a ajutat deloc la început. oamenii au tendinţa să respingă
lucrurile noi, necunoscute. Aşa eram şi eu, un medic străin, din
România. Parcă îi auzeam pe ceilalţi spunând, de ce n-a stat
la ea acasă? Fiind străin, cauţi mereu să te integrezi, să le
demonstrezi celorlalţi că poţi mai mult şi că eşti demn de
aprecierea lor. Aşa am ajuns să îmi petrec aproape tot timpul
la spital. dacă nu făceam gardă pentru mine, sigur ţineam locul
altcuiva. se spune că atunci când faci ceea ce-ţi place nu simţi
greutatea lucrului respectiv. cumva cred că asta s-a întamplat
şi în cazul meu. Altfel nu cred că aş fi rezistat.

oricât de greu a fost, nu am dat înapoi şi, cu trecerea timpului,
lucrurile s-au îmbunătăţit. deşi nu am vorbit despre asta
niciodată, simt că am câştigat în sfârşit respectul şi aprecierea
cole gilor mei. Acum îmi este mult mai bine, am colegi de dife -
rite naţionalităţi cu care m-am împrietenit şi împreună cu care
petrec puţinul timp liber pe care îl am. În plus, am mulţumirea
că pot face ceea ce îmi place şi sunt şi apreciată pentru asta.
N-am uitat nici de România, merg acasă ori de câte ori am
ocazia. și peste ani, atunci când va fi momentul potrivit, îmi
doresc să mă întorc. Aş vrea să deschid un cabinet, sau poate
chiar o clinică şi să fac în continuare ceea ce îmi place, să ajut
oamenii şi să le ofer alinare.

Îi voi fi veşnic recunoscătoare domnului doctor pentru răbda -
rea pe care a avut-o cu fetiţa speriată cu genunchiul julit şi
mi-aş dori să pot transmite mai departe căldura şi bunătatea
de care dumnealui a dat dovadă. 25



Despre muncă 
şi reguli
Marian N., 43 ani, Essen

Am muncit de când mă ştiu. Am crescut alături de cinci fraţi
şi surori, eu fiind cel mai mare. cumva am simţit mereu că e
de datoria mea să am grijă de ei, dar asta nu m-a deranjat
niciodată. deşi am fost o familie numeroasă, părinţii mei au
muncit pentru noi şi ne-au ajutat, atât cât au putut. 

Am terminat şcoala generală la noi în cartier, după care am
urmat un liceu cu profil tehnic. deja după liceu nu mai aveam
răbdare. voiam să am banii mei şi să îi pot ajuta şi pe ceilalţi
fraţi. Astfel am ajuns să mă angajez pe rând la un abator, o
fabrică de ambalat şi mai târziu la un restaurant. Nu era rău,
dar ştiam că se poate şi mai bine. 

cum munca n-a fost nicio da tă o problemă pentru mine, la
douăzeci şi patru de ani am decis să plec din ţară, să-mi încerc
norocul prin străinătate. 

era la modă atunci să lucrezi afară, sau cel puţin aşa mi se
părea mie. Am dus-o aşa vreo doi ani, prin mai multe ţări,26
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muncind în diverse domenii. din ce câştigam trimiteam celor
de acasă, dar încercam să pun şi ceva deoparte. Prin anul 2000
un prieten m-a rugat să îi cumpăr o maşină din Germania.
când mi-a cerut ajutorul şi a doua oară, mi-am dat seama că
aş putea face ceva bani din treaba asta şi am continuat. o
perioadă a mers foarte bine, dar la un moment dat, piaţa s-a
saturat şi am ştiut că e momentul să mă opresc. 

cu banii strânşi am deschis un mic bar pe lângă Berlin. Aşa am
cunoscut-o pe soţia mea, la un interviu pentru postul de
barman. după multe nopţi nedormite şi sute de poveşti de
pahar din partea clienţilor, mi-am dat seama că nu e de mine. 

Mie nu-mi place alcoolul şi nici oamenii băuţi. Mie îmi place
să gătesc. Aşa că am renunţat la bar şi împreună cu soţia mea
am deschis un restaurant.

La început găteam doar eu. Făceam asta cu mare drag şi ştiu
că ăsta este unul din motivele pentru care lucrurile merg bine.
când pui suflet în ceea ce faci este imposibil să nu reuşeşti.
Acum am lăsat pe altcineva la bucătărie, avem tot mai mulţi
clienţi şi vreau să fiu în sală, să-i întâmpin personal şi să ştiu
că sunt mulţumiţi. dar chiar şi aşa, nicio farfurie nu pleacă din
bucătărie fără s-o verific.

A fost foarte greu la început. trebuie să înveţi regulile în
Germania, care sunt stricte. Ai făcut o greşeală, trebuie să
plăteşti. 

de exemplu, eu mi-am pierdut permisul de conducere acum
doi ani şi de atunci tot încerc să-l recuperez. e greu, dar dacă
eşti om serios şi munceşti, până la urmă îţi va fi bine. 

Acum muncesc pentru familia mea, am doi copii iar soţia este
din nou însărcinată. știu că nu e încă momentul, dar vrem să
ne întoarcem acasă într-o zi. vreau să îmi mut afacerea în
România şi să ne ocupam cu toţii de ea ca şi până acum, ca o
familie. 27



Totul pentru copii
Maria S., 43 ani, Munchen

Am crescut într-un sătuc din România, Lunca cernii, la câţiva
kilometri depărtare de Hunedoara. oamenii erau mereu săritori
şi dornici să te ajute. Aşa am fost crescută şi eu, o fire veselă
şi sociabilă. 

după terminarea liceului, l-am întâlnit pe soţul meu şi după
ceva timp ne-am căsătorit. La douăzeci şi unu de ani a venit
pe lume fetiţa noastră. Am lucrat într-o fabrică de confecţii
până aceasta s-a închis şi mai apoi ca barman într-un
restaurant. 

Munca nu a fost o greutate pentru mine, mereu am vrut să-i
ofer fetei mele tot ce-i mai bun, chiar şi după ce eu şi soţul
meu ne-am separat. Aşa a venit şi decizia de a pleca din ţară.
Mi-a fost greu să mă despart de cei dragi, dar ştiam că trebuie
să fac asta dacă vreau să-i asigur un viitor mai bun fetei mele.

Am lucrat în italia, Franţa şi într-un final am ajuns în Germania.
Am lucrat atât în domenii cunoscute mie, cât şi în unele
complet diferite. Am fost croitoreasă, am lucrat în restaurant,
întâi ca ospătar, apoi ca barman, am fost dădacă, am făcut şi
menaj pentru familiile respective.28

Po
rn

it
 d

in
 H

U
n

Ed
o

Ar
A



Nu am dat niciodată înapoi indiferent de greutatea jobului. cu
toate astea, cel mai greu mi-a fost în Germania.

La dorul de casă şi familie s-a alăturat şi răceala celorlalţi când
te văd străin. oamenii erau diferiţi, nu se asemănau celor de
acasă, cu care eu eram obişnuită. dar nu m-am lăsat descu -
rajată. Am învăţat limba germană de la televizor şi încet, încet
am început să mă integrez. oamenii sunt reticenţi la început
pentru că nu te cunosc dar dacă înveţi limba şi te arăţi
binevoitor, vei reuşi să dărâmi acel zid. Fiind o fire sociabilă şi
comunicativă de fel, mi-am făcut repede prieteni, atât români,
cât şi de alte naţionalităţi. unul din ei chiar m-a ajutat cu
locuinţa şi cu locul de muncă. 

Acum lucrez la un magazin românesc şi interacţionez zi de zi
cu românii veniţi la muncă în Germania. chiar dacă suntem
departe de casă, ne-am făcut cu toţii o comunitate unde ne
ajutăm şi ne sprijinim reciproc. 

v-am spus că tot ce-am făcut a fost pentru fetiţa mea. Anul
acesta mi-a făcut cea mai mare bucurie, a obţinut o bursă de
studii la o facultate de renume. 

drept răsplată, am organizat o excursie pentru noi două prin
câteva oraşe din europa. Fericirea ei este şi fericirea mea. Banii
pe care i-am strâns i-am investit tot în viitorul nostru. Asta
vreau să fac, să mă întorc acasă. Am ridicat o pensiune în
România care, sper eu, va fi gata într-un an sau doi. Mi-a plăcut
mereu să fiu înconjurată de oameni şi ştiu că m-aş descurca
de minune.

Lângă pensiune este şi o podgorie, mi-ar plăcea tare mult
să-mi fac şi o cramă. Am citit multe cărţi de viticultură şi cred
eu că sunt pregatită să fac un vin bun. Acum să vedem ce spun
şi clienţii de la pensiune. 

dar toate astea în timp, am învăţat să am răbdare. știu că
lucrurile bune se întâmplă la momentul potrivit. 29



Împreună, 
la bine şi la rău
Alin şi Marilena G., 45 şi 40 ani, Berlin

viaţa m-a învăţat că oricât ai munci, totul este în zadar dacă
nu ai pe cineva alături să-ţi ofere sprijin. 

Am ştiut mereu că soţul meu este omul acela. Am muncit
amândoi de mici şi visul nostru a fost să putem realiza ceva
pentru noi şi să le clădim un viitor frumos copiilor noştri.

Am încercat să facem asta în România, am lucrat în diverse
domenii, ba chiar am avut şi un magazin alimentar. din păcate,
lucrurile nu au mers aşa cum ne doream noi. Prin 2004, sora
mea care era stabilită în America de mulţi ani, ne-a chemat la
ea. Am văzut asta ca pe o oportunitate şi nu am stat prea mult
pe gânduri. 

când am ajuns acolo abia am realizat că celebrul vis american
e departe de a fi vis şi că trebuie să munceşti din greu pentru
a sta pe linia de plutire şi abia mai apoi să reuşeşti să realizezi
ceva. dar munca nu a fost o problemă pentru noi nici în
România şi nu aveam de gând să ne împotmolim aici. 30
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după ani de trudă şi răbdare multă am reuşit până la urma să
obţinem şi mult râvnita cetăţenie americană. Pe lângă cetăţe -
nie, cea mai mare bucurie şi realizare pentru noi a venit din
partea băiatului nostru. ce mândrie mai mare poate fi pentru
părinţi decât aceea de a-şi vedea copiii călcându-le pe urme. 

Aşa a făcut şi claudiu, băiatul cel mare care, după multă
muncă şi sârguinţă a reuşit să obţină o bursă de studii la
cambridge, una din cele mai renumite universităţi din Anglia.
cât despre noi, după zece ani petrecuţi acolo, nu ne simţeam
în niciun fel legaţi de America şi nici ca acasă. 

Aşa am decis că e momentul să încercăm altceva şi am plecat
în Germania. cu banii strânşi în America am reuşit să ne cum -
pă răm o casă într-un cartier select din Munchen şi să începem
o nouă afacere în domeniul serviciilor alimentare. cel mai greu
la început cred că a fost cu oamenii, care ne-au perceput ca
intruşi şi nici nu ne salutau pe stradă. chiar îmi amintesc că
într-o dimineaţă m-am întâlnit pe stradă cu o vecină, o doam -
nă bine îmbrăcată şi cu influenţă în cartier. crezând că am s-o
impresionez, m-am grăbit să o salut într-o germană de începă -
tor, doar ca să primesc din partea dumneaei o privire încrun -
tată şi un negativ semn făcut din cap.

dar zilele au trecut şi acum e mai bine, am început să ne
cunoaş tem unii cu alţii. Ba chiar vin în restaurantul nostru cu
plăcere şi încearcă produsele româneşti. În viaţă trebuie să ai
răbdare, niciun lucru bun nu se întâmplă peste noapte.
suntem mulţumiţi cu ce am realizat până acum. 

Partea bună în Germania este că atunci când vrei să faci ceva,
eşti ajutat de toate instituţiile statului. ei îţi spun unde ai gre -
şit prima dată şi te sfătuiesc cum să faci să fie bine pe viitor.
depinde doar de tine dacă alegi să respecţi regulile sau nu. 

chiar dacă suntem de doar un an în Germania, noi suntem
optimişti. vom munci la fel de mult în continuare şi poate cine
ştie, peste câţiva ani vom avea afaceri în toată europa. 31



Când o uşă se
închide... 
Cătălin S., 37 ani, Frankfurt

Am vrut mereu mai mult de la viaţă. Am o soţie minunată şi
doi copii frumoşi şi sănătoşi. Nu m-aş fi gândit vreodată că o
să ajung prin Germania sau că voi avea această meserie. 

Am fost pasionat de cifre şi calculatoare încă de mic. Am
urmat un liceu cu profil matematică-informatică. după liceu,
facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică
mi s-a părut cea mai bună alegere. Nu am reuşit să mă angajez
în domeniul dorit de mine după facultate aşa că am decis
să-mi încerc norocul în străinătate. 

cu economiile pe care le aveam am plecat în Germania şi
împreună cu un prieten am închiriat o casă pe care am trans -
format-o într-un restaurant. ca orice investiţie, este nevoie de
timp pentru a fi amortizată. se spune că dacă vrei ca un lucru
să iasă bine, trebuie să îl faci cu mâna ta. 

Pentru că soţia mea abia născuse, avea nevoie de mine să îi
fiu alături ei şi celui mic. Nu am crezut niciodată că am să32
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plătesc atât de scump pentru timpul petrecut alături de
familia mea. Mergeam destul de des acasă în România, dar
nu-mi făceam griji pentru că ştiam că în Germania afacerea
rămâne pe mâini bune. de fiecare dată partenerul meu de
afaceri şi prieten din copilărie rămânea să se ocupe de orice
problemă ar fi intervenit.

cel puţin aşa credeam eu. În realitate, lucrurile stăteau diferit.
Prietenul nu s-a mai dovedit a fi în continuare alături de mine,
afacearea noastră de care avea grijă a devenit numai a lui. Aşa
am ajuns să rămân singur şi îndatorat, după ce a plecat şi a
luat toţi banii cu el. 

Astfel, am rămas nu numai extrem de deza măgit, dar mai ales
cu un munte de datorii pe cap. În acel moment am realizat că
nu mă mai pot împărţi în continuare între familie şi restaurant,
aşa că mi-am adus şi familia să locuiască împreună cu mine. 

La început a fost foarte greu. Fără bani, cu un copil abia
născut, într-o ţară străină şi fără prieteni care să mă ajute. La
toate acestea se adăugau şi datoriile care creşteau pe fiece zi.
dar ştiam că nu trebuie să renunţ. și ajutorul a venit de unde
nici nu mă aşteptam. Proprietara casei unde era şi restaurantul
nu a rămas indiferentă la drama mea şi mi-a făcut o ofertă
pentru a cumpăra casa, cu plata în rate. 

Acela a fost momentul în care am ştiut că lucrurile se vor
îmbunătăţi. Restaurantul a început să meargă din ce în ce mai
bine şi aşa am reuşit să îmi deschid o linie de producţie
mezeluri. Majori tatea angajaţilor sunt români şi au contracte
de muncă în România, vreau ca toate taxele să ajungă acolo. 

Nu vreau să rămân în Germania, mie îmi place ţara mea. A
trebuit să rămân mai mult pentru a plăti datoriile, dar familia
mea este deja înapoi acasă. Momentan stau două săptămâni
în Germania, două în România. Nu e situaţia ideală, dar ştiu că
în curând mă voi putea întoarce în ţară şi îmi voi continua
aface rile de acasă, alături de familia mea. 33



Un nou început
Mihaela I., 28 ani, Bonn

Povestea stabilirii mele în Germania e tristă şi fericită în ace -
laşi timp. Am părăsit România şi tot ce se afla în ea, cu gândul
să dau uitării evenimentele tragice, dureroase, pot spune, ce
veniseră tăvălug peste mine. o familie destrămată, un prunc
de abia născut pierdut, lipsa unui suport material şi probleme
din ce în ce mai multe.

Am decis să plec şi să încerc să iau totul de la capăt într-o altă
lume. Aşa am ajuns în Germania. Atât de multe lucruri diferite
de ce aveam noi acasă, o altă limbă, alţi oameni, alte legi,
m-am trezit parcă în mijlocul unui joc în care se schimbaseră
brusc regulile. Într-un fel asta a fost salvarea mea, eram atât
de prinsă de noutate şi încercam să învăţ, să cunosc, să înţeleg
încât am lăsat în urmă uşor, uşor, toată povestea mea.

Într-o primă fază mi-am căutat o locuinţă în care să stau
pentru o vreme, la comun cu alţi oameni pentru că venitul
nu-mi permitea să trăiesc de una singură. Îmi aduc aminte că
lucram mult şi greu, zile întregi, mă trezeam foarte de dimi -
neaţă şi plecam spre casă foarte târziu. Mergeam în fiecare zi
într-un atelier de croitorie şi trăgeam ore în şir la maşină metri
întregi de materiale şi de gânduri. 34
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eram mai tot timpul înconjurată de oameni străini, de mai
multe naţionalităţi ceea ce a fost un lucru bun pentru că tre -
buia să comunic şi astfel să asimilez limba cea noua. În ordinea
deprinderilor învăţate au fost mai întâi limba, apoi rânduiala
locului, după care au urmat zonele, obiceiurile şi tradiţiile
oraşului meu. 

În cele din urmă, mi-am cunoscut viitorul soţ, la biserica la
care obişnuiam să merg în fiecare duminică. și de atunci,
lucru rile au început să se schimbe. Am avut norocul să întâl -
nesc un om excepţional, cald, înţelegător şi puternic, care m-a
sprijinit şi m-a iubit din prima zi. curând ne-am decis să
locuim împreună, să împărţim timpul, apartamentul şi toate
clipele vieţii.

A urmat venirea pe lume a băieţelului nostru şi implicarea din
ce în ce mai mult în comunitatea românească din care făceam
parte. Mergeam regulat la evenimente culturale, la slujbe reli -
gi oase dedicate românilor, la zile onomastice şi alte mani -
festări sociale din localitatea noastră. Ne-am făcut astfel mulţi
prieteni şi suntem atât de fericiţi în rândul lor.

Am urmat cursuri de asistentă medicală pentru a mă angaja în
cadrul unui spital de stat, dar încă nu mi-am depus resume-ul
pentru a găsi un job pentru că stau acasă cu david în concediu
de maternitate. după ce va mai creşte puţin, îl voi înscrie la
creşă, iar eu voi merge la serviciu.

Acum viaţa mea a intrat pe un făgaş şi-i mulţumesc lui
dumnezeu pentru această a doua şansă. sunt înconjurată de
tot ce mi-am dorit vreodată: familia mea numeroasă, prieteni
buni, o ţară care m-a primit într-un mod prietenos, locuri
frumoase şi bine organizate. 

Îmi place Germania, am găsit aici o deosebită ordine, disciplină
şi mai ales oameni corecţi. Nu sunt cei mai vorbăreţi sau ve -
seli, dar sunt cinstiţi şi de cuvânt. Mă bucur pentru tot ce am
şi sunt sigură ca în viitor lucrurile vor fi din ce în ce mai bine. 35



O viaţă pentru 
a povesti 
Ioana S., 50 ani, Berlin

viaţa mea în Germania a început cu mult timp în urmă, cu
aproape douăzeci de ani. eram o tânără traducătoare, îndră -
gostită iremediabil de limba germană, dornică să conversez şi
să-mi exersez cunoştinţele lingvistice cât mai mult. 

uneori eram şi ghid pentru câte un grup de tineri care vizitau
ţara noastră şi doreau să ne descopere cultura şi civilizaţia,
însoţindu-i prin România şi prezentându-le cele mai frumoase
obiective turistice. de asemenea, în Germania am călătorit
destul de des în acea perioadă, vizitând oraşe diverse precum
Berlin, Munchen, stuttgart, Koln.

În tot acest du-te vino dintre ţări, l-am cunoscut pe soţul meu,
german get beget, cu doisprezece ani mai în vârstă decât mine.
La scurt timp, m-a cerut de nevastă şi mi-a propus să ne sta -
bilim în Berlin, oraşul său natal. el era inginer, avea o casă dră -
guţă la periferie şi iubea câinii. Îl iubeam foarte mult dar gân dul
că ar fi trebuit să trăiesc definitiv în altă ţară mă înspăimânta
puţin.36
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În cele din urmă am acceptat şi astfel m-am trezit cu valizele
doldora de lucruri româneşti părăsind viaţa şi ţara cu care
eram obişnuită. N-am să uit niciodată ziua plecării din
România, singură, într-un pardesiu brodat, pe un aeroport care
până atunci îmi fusese drag, cu toată viaţa mea împachetată
în două bagaje, făcând cunoştinţă cu necunoscutul.

totul mi-a plăcut enorm de la început: noua locuinţă, aşezată
într-o oază de verdeaţă, situată la câţiva kilometri de centrul
oraşului, noul job la cea mai faimoasă universitate din Berlin,
mai întâi pe postul de asistent, apoi, cu trecerea timpului, pe
cel de profesor, colegii, vecinii, chiar şi magazinele. 

La un an şi jumătate a apărut şi primul nostru copil, o fetiţă
Maria, apoi după încă doi ani, băieţelul Andrei. și de atunci
toată atenţia noastră a mers către ei. Mă împărţeam între fa -
cul tate şi copii. iubeam ce făceam, fiind înconjurată de stu -
denţi sârguincioşi şi colegi devotaţi meseriei lor. desfăşuram
diverse activităţi în cadrul universităţii şi eram implicată în
multe proiecte. 

copiii mei au crescut, acum Maria e şi ea o tânară studentă la
me dicină, iar Andrei în an terminal de liceu, urmând să-şi alea -
gă universitatea către care va merge. Maria frecventează şcoala
în alt oraş şi nu pot spune că nu-mi este greu să o ştiu depar -
te, singură şi fără ajutorul meu. dar, pe de altă parte, ştiu că a
crescut şi că e timpul să zboare cu propriile aripi. În curând va
urma Andrei şi atunci voi rămâne doar cu studenţii mei.

cu toate acestea, nu există an fără să revin în România, să-mi
vizitez rudele, părinţii şi casa părintească. Mi-am dus copiii
încă de mici în România să cunoască meleagurile pe care am
crescut şi m-am format, să-şi vadă bunicii şi verii, să-şi for -
meze o opinie despre patria mamei lor.

Amândoi înţeleg şi vorbesc perfect româneşte. Am păstrat
întotdeauna legătura cu ţara în care m-am născut, aşa m-am
simţit confortabil, să nu-mi reneg rădăcinile. 37



Acasă e acolo 
unde e familia
Victor D., 48 ani, Stuttgart

când am plecat din ţară eram prea tânăr şi cam crud la minte,
nu ştiam niciun cuvânt în germană, nu ştiam bine nici măcar
ce vreau de la viaţă sau de la noua ţară. Îmi amintesc doar că
voiam să muncesc, să câştig bine, să nu mă mai întorc în satul
meu, în care tot ce puteam să fac era să mă ocup de muncile
din gospodărie, să-mi petrec mare parte din timp în compania
animalelor din ogradă. voiam să răzbesc mai întâi eu, să-mi
ajut fraţii rămaşi acasă, părinţii, să le trimit bani, să le fac viaţa
mai uşoară. 

când munceşti mult şi greu acasă, nu ţi se mai pare complicat
nici în străinătate. dacă eşti serios şi-ţi vezi de treabă, îţi
merge bine, nu ai nicio problemă nici cu oamenii, nici cu
autorităţile. Am avut diverse job-uri de când am venit aici: mai
întâi am lucrat la o fabrică de ambalat, apoi la distribuit marfă
pentru magazine, la gestionat produse, contabilitate, în cele
din urmă mi-am deschis propria afacere. Lucrurile au mers din
ce în ce mai bine o dată cu învăţarea limbii germane. Am mers
la cursuri pentru perfecţionare, mi-am făcut prieteni şi cunos -38
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cuţi printre germani, mi-am creat legături apropiate cu colegii
pentru a conversa mult.

Acesta este sfatul meu pentru oricare român care se decide
să plece din ţară: să se înzestreze cu îngăduinţă, să fie rezis -
tent în orice împrejurare. să nu cedeze primului impuls de a
deznădăjdui, de a da înapoi, de a se întoarce acasă. Nu există
să nu reuşeşti, lucrurile sunt în aşa fel organizate în ţara asta,
încât nu ai cum să nu izbândeşti. totul e bine pus la punct,
autorităţile şi instituţiile statului sunt astfel create pentru a
te sprijini şi a-ţi oferi suport.

Acum alături de mine au venit şi fraţii mei şi alţi cunoscuţi din
satul din care am plecat. La rândul lor, şi-au adus familiile,
soţiile, copiii, şi-au gasit job-uri, şi-au format o altă viaţă. de
câţiva ani sunt antreprenor, conduc un depozit de produse
româneşti, aduse direct din România. Am depăşit etapa de a
căuta un job bine plătit. Mă întreb cum să fac să-i ajut pe
românii care vin în stuttgart şi nu ştiu încotro s-o apuce. toţi
cei care lucrează pentru mine sunt români, m-am gândit că
sunt obligat să ofer o şansă celor care sunt nou veniţi, pentru
a beneficia şi ei de experienţa şi cunoştinţele mele. soţia mea
mă sprijină în tot acest demers de a crea oportunităţi pentru
românii nou veniţi la noi în localitate şi s-a decis să pună
bazele unei publicaţii româneşti, cu ştiri, informaţii, îndrumări,
anunţuri şi alte elemente de interes pentru aceşti români.

Am prins rădăcini în aceste locuri, ne preocupă binele comun
al compatrioţilor noştri, vrem să ne implicăm inclusiv la nivel
local pentru a purta un dialog deschis cu autorităţile germane
în vederea unei bune integrări a comunităţii româneşti în
societatea gazdă. 

Aceasta e viaţa mea din Germania, după cum vedeţi, departe
de a fi monotonă, plictisitoare sau săracă. dimpotrivă, pot spu -
ne că am avut succes, dar din propria mea experienţă succesul
simplu nu ajută la nimic, contează şi partea umană pe care o
implici. Mulţi oameni fac bani, prea puţini îi fac cu suflet. 39



Români uniţi, chiar
şi peste hotare 
George M., 36 ani, Munchen

sunt în Germania de doi ani, imediat după ce am divorţat. eu
am terminat facultatea de medicină dentară şi am lucrat în
ţară ca tehnician dentar. Îmi plăcea foarte mult ce făceam, dar
m-am hotărât în cele din urmă să emigrez şi să o iau de la
început.

Aici, de cum am ajuns, am început să lucrez într-un restaurant,
mai întâi la bucătărie, apoi ca ospătar. A fost greu, obositor şi
destul de neplăcut. Plecasem de la o meserie frumoasă,
pentru care învăţasem mult, şi ajunsesem la o activitate plicti -
sitoare, total neintelectuală. dar ca să mă pot întreţine, mai
ales că altă alternativă nu aveam din cauza limbii pe care nu o
cunoşteam, am acceptat-o în mod tacit.

Fratele meu trăia în Germania de mai mulţi ani, prin urmare
cunoştea locurile, se descurca bine şi situaţia lui îi permitea
să mă ajute în cazul în care aş fi ramas fără job. Nu a fost însă
nevoie să apelez la el, pentru că am avut noroc să-mi găsesc
imediat un loc de muncă.40
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Probabil ca mulţi alţi români aflaţi departe de casă, singur,
m-am aruncat în muncă, petrecând ore întregi în restaurantul
italienilor, efectuând tot soiul de alte activităţi. de altfel,
patronul Antonio, era un bătrânel simpatic şi foarte generos.
Aveam mâncarea asigurată în fiecare zi, plus cazarea gratuită,
două camere mobilate şi curate chiar deasupra localului. era
locul perfect pentru mine.

Mi-am făcut curând şi prieteni cu care îmi petrec timpul liber,
sărbătorile şi week-end-urile. ieşim vara în spaţiile de agre -
ment special organizate pentru recreere la un grătar sau înot,
la concerte sau evenimente organizate pentru români. 

Aici în Munchen pot spune că există o comunitate românească
destul de omogenă, comunicăm mult şi pe Facebook, ne
sunăm şi ieşim împreună în oraş la o pizza. 

de exemplu, săptămâna trecută un prieten a postat pe pagina
comunităţii noastre un anunţ prin care informa că urma să
plece în România cu maşina lui proprie şi întreba dacă era
cineva interesat să meargă împreună cu el. oferea posibilitatea
cuiva să ajungă în ţară fără să plătească vreun bilet. Aşa e în
străinătate, ne ajutăm unii pe alţii. Asta îmi place foarte mult.

Aici o să întâlniţi des oameni care povestesc despre faptul că au
fost ajutaţi de prieteni. când nu mai au unde să stea, când nu
mai au bani, speranţă sau loc de muncă. de fapt, aşa au şi ajuns
în Germania, marea majoritate spun că au venit la un prieten.

Nu ştiu cât timp voi mai sta aici, nu m-am gândit serios la
acest aspect. 

ce ştiu este că voi încerca să realizez ceva, voi încerca să
lucrez în domeniul meu, chiar am depus un cv la o clinică den -
tară pentru a mă angaja acolo. Acum că ştiu cât de cât limba,
mi se schimbă perspectivele. ce a fost mai greu a trecut, nu
pot aştepta decât lucrurile bune. cu siguranţă, după atâta
strădanie, vor veni şi rezultatele. 41



Plecat de jos 
Petruţ V., 42 ani, Koln

Am fost, cum s-ar zice în zilele noastre, un copil problemă.
copilăria mi-am petrecut-o la bunicul meu la ţară. cei mai
frumoşi ani din viaţa mea. copiii din ziua de azi nu mai ştiu să
copilărească, cu toată tehnologia asta la îndemână.

eu mă trezeam dimineaţa la primul cântat al cocoşilor şi până
nu apunea soarele nu-mi stăteau picioarele. Mergeam la
scăldat, făceam bombe din noroi sau băteam mingea până îmi
toceam genunchii şi tălpile. Asta când era de joacă. În restul
timpului, bunicul meu mă lua cu el cu oile sau la câmp. Am
învăţat de mic ce înseamnă munca şi responsabilitatea şi toate
astea numai de la el. În serile târzii şi reci de toamnă stăteam
în jurul focului şi îmi recita poezii, acompaniat de chitara lui
veche şi hodorogită.

Anii au trecut, eu am crescut şi o dată cu mine a crescut şi
pasiunea pentru muzică, cred eu moştenită de la bunicul meu.
M-am desprins cu greu de el când am plecat la Bucureşti
pentru a studia la școala Populară de Artă. Am plecat de acasă
cu gândul de a deveni un mare muzician şi a-l face  mândru
de mine. Anii de studiu au trecut şi succesul meu s-a lăsat42
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aşteptat, aşa că am luat decizia de a-mi încerca norocul peste
hotare. Mi-am făcut planul şi am pornit la drum.

Aşa am ajuns într-un orăşel din Germania, fără bunicul meu,
prieteni sau măcar cunoştinţe. Bineînţeles că planul meu de
pe hârtie nu avea nicio legătura cu realitatea. Pentru că trebuia
să mă întreţin cumva, m-am angajat la un restaurant ca
spălator de vase. când nu ştii limba şi nu ai nici experienţă,
ăsta e cel mai bun job pe care îl poţi găsi.

Primele luni au fost groaznice de-a dreptul. Nu aveam prieteni,
nu puteam socializa, abia mă descurcam cu traiul de zi cu zi.
dar nu aveam de gând să mă întorc acasă cu coada între
picioare aşa că am mers înainte. Ajutat de legislaţia Germaniei,
m-am înscris la cursuri de limba germană. Ziua mergeam la
şcoală, iar seara la job.

Am învăţat de la bunicul meu că munca nu e niciodată în zadar.
Aşa s-a întâmplat şi cu mine când, într-o noapte după munca
la bucătărie, am profitat că eram singur şi m-am jucat puţin
cu chitara unui coleg. spre surprinderea mea, managerul
restaurantului era încă acolo şi a asistat la mica mea
reprezentaţie. Încântat de ce auzise, mi-a propus pe loc să mă
alătur băieţilor din trupă. Am acceptat fără să stau pe gânduri.
chiar dacă salariul nu era cu mult mai mare decât înainte, era
un pas în faţă pentru mine şi o ocazie să fac ceea ce îmi
doream.
Au trecut mulţi ani de atunci dar îmi amintesc ca şi cum ar fi
ieri. Acum predau la un liceu cu profil muzical din Koln şi
lucrurile sunt cum nu se poate mai bine pentru mine. 

Îi mulţumesc lui dumnezeu pentru că a fost lângă mine în tot
acest timp şi bunicului meu pentru că mi-a transmis un dar
minunat, dragostea pentru muzică. 
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Să faci din pasiune...
meserie 
Daniel N., 34 ani, Karlsruhe

Încă de când eram mic, mi-a plăcut enorm istoria. uite cum o
pasiune îţi hotăreşte destinul! eu mă aflu în Germania pentru
că dintotdeauna am vrut să mă fac arheolog, numai că în
România nu poţi trăi din această meserie. Nici nu ştiu câţi
arheologi are România la ora actuală.

ideea e că am vrut să-mi păstrez activitatea de zi cu zi cumva
în strânsă legatură cu pasiunea, şi am ales astfel domeniul
construcţiilor. La fel ca în arheologie întâlnim clădiri, planuri,
pietre şi mult... praf.

sunt în Germania de nouă ani, imediat după terminarea facul -
tăţii de construcţii şi instalaţii, şi am pornit mai întâi ca şef
de punct de lucru (polier) apoi, când am observat care sunt
respon sabilităţile şi sarcinile de lucru, am zis că mă pricep
foarte bine ca şef de echipă în cadrul diferitelor lucrări de pe
şantierele de aici. Acum am în subordine în jur de o sută de
oameni, unii de vârsta părinţilor mei, alţii foarte tineri.44
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Împărtăşesc alături de ei atât bucurii cât şi tristeţi, griji, dor
de casă, de familii, de cei dragi. Încerc în fiecare zi să le fiu
aproape, să-i ajut când se iveşte câte vreo problemă sau când
nu se descurcă, unii nu ştiu limba germană. 

una peste alta, îmi place în Germania, câştig destul de bine,
am câţiva prieteni buni, şi români şi nemţi, călătoresc oriunde
vreau. este unul dintre motivele pentru care am decis să
trăiesc aici: din oraşul meu pot ajunge foarte uşor aproape
oriunde în europa. În fiecare week-end îmi place să fac dru -
meţii sau să-mi iau bicicleta şi să colind pe cărările munţilor
din apropiere, să savurez un croisant franţuzesc alături de o
„chocolat chaud” în inima strasbourg-ului sau să pornesc la
drum către Zurich. este extrem de plăcut să te trezeşti într-o
sâmbătă dimineaţă şi să te gândeşti: astăzi unde aş vrea să
merg? În elveţia? Belgia? Franţa?

iubesc muntele şi senzaţia de descătuşare pe care ţi-o oferă,
iubesc muzica, până-n-tracolo încat parcurg sute de kilometri
pentru a fi în atmosfera concertelor date de formaţiile mele
preferate, iubesc independenţa şi posibilitatea de a acţiona
după propria voinţă sau dorinta. de aceea sunt suma peisa -
jelor, imaginilor, oamenilor, întămplarilor, sunetelor şi  mires -
melor pe care le-am adunat în mine.

de asemenea, iubesc locurile frumoase de oriunde ar fi ele,
oraşe montane, cocoţate pe culmi de munţi francezi sau elve -
ţieni, târguri colorate pline ochi cu turişti nerăbdători, cascade
edenice izvorâte din stânci ascuţite, părţi de natură care să-ţi
minuneze ochii, cred ca tot ce-i frumos mă emoţionează. Aş
putea vorbi ore în şir despre încântările pe care le-am văzut şi
le-am trăit. ultima oara mi-am încărcat bateriile în ţara
gheizerelor şi am ajuns la concluzia că numai dacă plecam din
România puteam ajunge să văd şi să trăiesc atâtea.

Încerc să surprind lucrurile bune pe care mi le dă străinătatea,
pe lângă bani, şi pot spune că se câştigă bine ca inginer în
construcţii. 45



eu la 26 de ani îmi construisem în România propria casă,
aveam o maşină bună şi toate condiţiile unui trai decent. Mă
gândeam să-mi asigur viitorul. să am unde să mă întorc. Îmi
doresc ca peste ani să-mi deschid un bar în stil bavarez, în
care să se bea bere bună şi să se asculte muzică adevărată.

Prin urmare, viaţa în altă ţară mi-a adus un venit mai mare,
multă libertate, experienţe diverse, şi bune şi rele, din care
întotdeauna am învăţat ceva. Pe de altă parte, am avut şi
situaţii dezagreabile: faptul că am fost departe de familie şi
prietenii apropiaţi. Probabil acest aspect este cel mai acut,
restul sunt oarecum mai uşoare, faptul că nu cunoşti bine
limba la început, nu ştii regulile, regulamentele, locuieşti pe
unde apuci, lucrezi la început mai greu etc. 

sunt etape pe care le parcurg toţi cei care trăiesc în altă ţară
decât cea natală şi care îi ajută, datorită dificultăţilor, să devină
mai puternici, mai temerari, mai ambiţioşi.

Acum sunt un om fericit, împlinit, împăcat cu toate. Am
experi mentat tot felul de lucruri, am străbătut prin diverse
locuri, am întâlnit oameni şi am cunoscut culturi. din toate
acestea, simt că am câştigat. sunt în prezent, omul mult mai
complex decât cel de dinainte de a pleca de acasă.
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