
A\nceput anul 2013 cu o serie 
de emisiuni despre medicii 
din provincie [i l-a terminat 

cu o suit` de reportaje despre rom=n-
cele plecate la munc` \n str`in`tate, 
pentru a le oferi copiilor lor o via]` mai 
bun`. Pentru a descoperi aceste pove[ti 
emo]ionante, Irina P`curariu c`l`-
tore[te prin toat` lumea. {i pentru c` 
locuie[te la aproape 400 de km de 
ora[ul \n care lucreaz`, conduce foarte 
mult [i petrece mult timp \n ma[in`. 
Tot \n ma[in` am apucat s` [i vorbim 
despre proiectele [i familia ei, pe dru-
mul de la Televiziunea Rom=n` c`tre 
p`durea B`neasa, unde urma s` aib` 
loc [edin]a foto. 
|n aceast` var` ai dat startul unei noi 
emisiuni de reportaj, „Pove[ti \n Ha-
late Albe“. Care a fost provocarea la 
aceast` emisiune?
S` fii singur \mpotriva tuturor. Ini]ial, 
p`rea c` ceea ce \ncerci s` spui nu se 
va potrivi sigur cu opinia interlocuto-
rului. Indiferent c=t de elegant vorbe[ti 
cu medicii despre meseria lor, unii se 
simt leza]i [i [i-au pierdut complet 
umorul c=nd vine vorba de situa]ia \n 
care sunt. Ce m-a relaxat a fost faptul 
c` am aflat de un sondaj f`cut la cere-
rea Colegiului Medicilor, care este  
preocupat de felul \n care breasla este 
privit`. Una dintre \ntreb`rile sondaju-
lui a fost ce p`rere au pacien]ii din 
Rom=nia despre medicii de aici: sunt 
corup]i, sunt blaza]i, sunt dependen]i 

|n reportajele ei, prezint  ̀pove[ti neobi[nuite ale unor 
oameni obi[nui]i [i defectele unui sistem ineficient. {i ea este 
o femeie neobi[nuit ,̀ cu o familie obi[nuit  ̀[i o ma[in` 
extrem de eficient .̀ raluca tĂmaȘ Foto radu chindriȘ
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de telefonul, de cadoul sau plicul pe 
care \l a[teapt`? 98% dintre cei care au 
r`spuns au spus c` da, a[a arat` por-
tretul robot al unui medic rom=n. Tot 
aproximativ 98% au declarat c` fiecare 
dintre ei a fost norocos [i a cunoscut la 
un moment dat un medic foarte bun, 
care nu se \ncadreaz` \n majoritate. E 
clar c` breasla are o problem` de per-
cep]ie dar, pe de alt` parte, [i sistemul 
e departe de a fi perfect. Destinul aces-
tei emisiuni a fost s` g`sesc personaje 
care, dincolo de orice comentarii, \[i 
fac meseria cu jur`m=ntul lui Hipocrat 
pe viu, nu cu el pierdut undeva la un 
final de facultate. 

Ce te-a surprins cel mai mult la 
pove[tile pe care le-ai \nt=lnit?
Uluitor a fost s` v`d c` la ]ar`, \n 
Rom=nia, \nc` sunt zeci sau sute de 
medici care, pe salarii de mizerie, iau 
uneori [i c`ru]a dac` e nevoie de ei. 
|nc` nu-i doare dac` pleac` de acas` 
la orice or` din zi [i din noapte, atunci 
c=nd e nevoie de ei, \nc` sunt oameni 
care [i-au g`sit destinul \n dispensare 
pr`fuite. {i, de fapt, nici dispensarele 
nu mai arat` ca \n [abloanele pe care 
le avem despre medicina de la ]ar`. Nu 

e totul negru, cred c` e bine s` \nv`-
]`m c` griul este culoarea pe care tre-
buie s` o vedem \n general. 
}i s-a schimbat \n vreun fel percep- 
]ia pe care o aveai fa]` de sistemul 
medical rom=nesc?
A g`si 24 de pove[ti nu rezolv` \n  
niciun fel nici convingerile, nici ideile 
preconcepute. Pur [i simplu auzim \n 
fiecare zi istorii despre ce se \nt=mpl` 
\n spitale, despre diagnostice [i destine 
care par [tampilate de ceea ce hot`r`[te 
un doctor la un moment dat, despre o 
anumit` re]et` sau un medicament pe 
care l-ai primit. De foarte multe ori, ce 
]i-e scris, asta se \nt=mpl`, iar doctorul 
nu are ultimul cuv=nt de spus \n ceea 
ce vei tr`i. Pe de alt` parte, eu aveam  
o prejudecat` care era excentric` \n 
compara]ie cu cea a majorit`]ii. Am 
n`scut de ambele ori \ntr-un spital care 
st`tea s` se d`r=me, din care efectiv 
c`deau buc`]i de perete, pentru c` 
acolo era doctori]a \n care aveam \n-
credere. Din p`cate, \n Rom=nia lipsa 

de respect pentru medici nu vine de la 
pacien]i, ci \n primul r=nd de la auto-
rit`]ile care nu sunt capabile s` pl`-
teasc` efortul acestor oameni. Din 
punctul meu de vedere, medicii [i pilo- 
]ii de avion au cele mai grele misiuni 
profesionale pe care le poate avea ci-
neva. S` ai \n m=n` via]a unor oameni 
nu cred c` se poate compara cu nimic 
altceva. 
C`l`tore[ti des pentru reportaje \n  
]ar` [i \n str`in`tate sau \ntre Ia[i, 
ora[ul unde locuie[ti, [i Bucure[ti, 

ora[ul \n care lucrezi. Nu te saturi  
niciodat` de at=tea drumuri? 
C=teodat` m` satur, ca oricine. Dar 
cele mai rele zile nu sunt cele \n care 
sunt plecat`, pentru c` atunci sunt clar 
concentrat` la ceea ce am de f`cut [i 
am \ntotdeauna o agend` destul de 
plin`. Au ajuns destul de greu de su-
portat zilele care preced plecarea, fie 
c` e vorba de plecarea de acas` sau 
c`tre cas`. C=nd pleci de-acas` ai de 
preg`tit o mul]ime de lucruri – spre 
exemplu, cele opt feluri de m=ncare pe 
care le la[i c=nd copiii r`m=n doar cu 
tata sau cu doamna care mai are grij` 
de cea mic`. E bine c=nd vine mama, 
pentru c` atunci nu mai trebuie s` fac 
m=ncare pe termen lung, ur`sc s` fac 
asta! |mi place s` stau \n buc`t`rie [i  
\mi place s` g`tesc, dar savoarea unei 
m=nc`ri g`tite pe loc nu se compar` cu 
nimic. O alt` problem` cu plec`rile 
este c` trebuie s` \mi aduc lucrurile 
neap`rat necesare, s` le pun \ntr-o 
geant`. Nu am geanta aia care m` a[-
teapt` la u[`, gata s` fie ridicat`, care 
s` m` ajute indiferent unde trebuie s` 
plec [i c=t am de stat acolo. |ntotdeau-
na trebuie adunate lucrurile, ca [i cum 
ar fi primul bagaj pe care \l fac \n anul 
respectiv. Asta chiar nu \mi place de-
loc. Iar c=nd e vorba de \ntors acas`, 
ultima zi din deplasare e acea zi care 
ar trebui s` aib` 52 de ore, pentru c` 
24 sigur nu-mi ajung dec=t pentru \n-
c`lzire. |ncep s` dau gre[, sunt zile \n 
care chiar nu mai reu[esc. Poate c` \mi 
propuneam mai pu]ine mai demult, 
poate c` eram mai relaxat`, dar mi se  
\nt=mpl` s` m` g=ndesc c` e greu s` 
bifez tot ce mi-am propus \n doar 24 
de ore. Clar, se scurteaz` zilele pentru 
toat` lumea! 
{tiu c` fetelor tale le place foarte mult 
s` cutreiere mun]ii al`turi de tat`l lor. 
Ce alte activit`]i extra[colare au? 
Carina, cea mare, face pian [i chitar`, 
iar acum a \nceput s` \i plac` [i spor-
tul. E pasionat` de pictur`, pe care o 
face de c=]iva ani, de[i e o activitate 
care nu are nicio leg`tur` cu matema-
tica intensiv` pe care o face la [coal`. 
Cea mic` este at=t de ocupat` s` ne 
bat` pe noi la cap, \nc=t nu [tiu ce 
sport sau hobby ar putea s` aib`. Acum 

„dincolo de exilul acestor femei aici, \n românia, r`mân ni[te 
copii care \[i zdrelesc nasurile uitându-se pe geam, \n zare, \n 
speran]a c` mama lor va veni acas`.“
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emite cele mai mari preten]ii pentru 
Cr`ciun. Lista ei pentru Mo[ Cr`ciun 
are patru pagini. Printre multe altele, 
vrea o coad` de siren`, neap`rat!
Cine conduce c=nd pleca]i \n vacan]`?
Ticu! Eu nu pot s` conduc atunci c=nd 
e el l=ng` mine. (r=de) Dac` e o situa- 
]ie extrem`, dac` e obosit, dac` \l doa-
re tendonul de la tenis [i nu poate con-
duce, nu pot s` rezist cu el \n dreapta. 
Tot timpul se aude un zgomot \n 
dreapta, e ca un aparat de radio l`sat 
deschis, [i acela nu este radioul ma[i-
nii.  Sigur nu semnalizez c=nd trebuie, 
nu fr=nez la timp, nimic din ceea ce fac 
nu e bine, a[a c` mai bine conduce el. 
Este visul vie]ii mele s` fiu copilot,  
dar, din p`cate, mi-am obi[nuit familia 
s` fiu pilot. 
Hai s` vorbim pu]in [i despre ma[ina 
pe care o conduci acum. Ai cas` la 
munte, te plimbi foarte mult \n afara 
ora[ului, cu toate astea ai ales o 
ma[in` ecologic`, hibrid, potrivit` 
mai ales spa]iului urban. 
Da, suntem \n faza \n care pot spune 
c` ma[ina asta este my best friend. 
M-am obi[nuit at=t de mult cu ea,  
\nc=t dac` va fi vreodat` s` m` \ntorc 
la ma[inile clasice \mi va fi destul de 
greu. Uite, ne plimb`m acum [i este re-
confortant s` mergi cu o astfel de 
ma[in`. Nu auzi zgomotul din jur, nu o 
auzi nici pe ea – ceea ce poate fi ciudat 

pentru pietoni, plus c` nu \]i d` senti-
mentul c` ai vreo obliga]ie fa]` de ea. 
Ea tot timpul ofer`. Ma[ina asta te bate 
la cap foarte pu]in, trebuie s` \i pui 
benzin` rar [i este foarte econoam`. E 
exact ceea ce nu este o femeie adev`-
rat`. (r=de) Ea economise[te [i, din ce 
economise[te, mai d` [i \napoi. Aceste 
hibride se re\ncarc` [i merg foarte mult 
timp pe baterie electric`, baterie pe 
care tu nu trebuie s` o \ncarci la acest 
model, pentru c` pur [i simplu \[i ia 
energie din ce economise[ti sau c=nd 
fr=nezi. Benzin` pun foarte rar, nu aud 
niciun zgomot care s` \mi aduc` amin-
te c` sunt \n ma[in` [i am un pilot au-
tomat care, dac` prime[te anumite in-
dica]ii, \[i face singur set`rile. Este 
foarte u[or de condus [i \]i d` timp s` 
faci destul de multe lucruri \n ma[in`. 
{i, bine\n]eles, important este nu doar 
c` ea te respect` pe tine, ci [i c` tu  
respec]i mediul \n care tr`ie[ti. Polu-
eaz` foarte pu]in. 
E prima ta ma[in` eco?
Da, e prima dat` c=nd conduc o ma-
[in` eco. Sunt c=teva luni de c=nd se  
\nt=mpl` asta [i \mi pare r`u c` nu am 
\nceput mai demult. {i uite \nc` un 
motiv pentru care s` \mi par` r`u c` 
nu locuiesc \n America, unde deja un 
milion de oameni conduc ma[ini hi-
brid! Uite cum se adun` motivele pen-
tru emigrare! 

{i pentru c` ai adus vorba de emigrare, 
[tiu c` preg`te[ti o nou` serie de re-
portaje despre rom=nii pleca]i din ]ar .̀   
Da, preg`tim o evadare \ntr-o lume 
despre care [tim foarte pu]in [i care 
cred c` nici nu mai este foarte intere-
sant` aparent, pentru c` deja au trecut 
zece ani de c=nd rom=nii au \nceput s` 
plece masiv din ]ar`. Nu o s` uit nicio-
dat` replica unui politician invitat la 
emisiunea mea de atunci, „Poveste 
f`r` sf=r[it“, pe care l-am \ntrebat dac` 
\n zona administrativ` se caut` solu]ii 
pentru a-i convinge pe rom=ni s` 
r`m=n` \n ]ar`. S-a uitat extrem de  
plat la mine [i mi-a r`spuns: „De ce? 
Asta este epoca. Aici nu avem ce s` le 
oferim“. Asta e atitudinea care m` spe-
rie, m` \ngroze[te [i m` enerveaz`, 
c=nd v`d c` cineva care are puterea de 
decizie e la fel de neputincios ca [i noi, 
indivizii obi[nui]i din aceast` ]ar`. 
Replica „Asta e“ o aud foarte mult \n 
Rom=nia. 
Nu [tiu, am tot auzit-o de zece ani \n-
coace, sub diverse forme, [i mi se pare 
de neacceptat faptul c`, dup` ce se 

lupt`, c=[tig` alegeri, fac alian]e [i au 
guverne, tot nu reu[esc s` schimbe lu-
crurile putrede care existau \naintea 
lor. Totul se schimb` mult prea lent \n 
aceast` ]ar`, iar explica]ia nu mai este 
existen]a celor 40 de ani de comunism. 
Nu, deja este mo[tenirea celor 20 de 
ani de neputin]`.  
Care sunt pove[tile noii tale serii de 
reportaje? 
Ini]iativa a venit de la prietenii de la 
revista Avantaje, care au descoperit o 
doamn` plecat` la munc` \n Italia. 
Acolo aproape ajunsese la marginea 
pr`pastiei [i [i-a dat seama c` are un 
prieten, c` se poate \nc`rca \ntr-un fel 
la care nu se mai g=ndise. A \nceput s` 
scrie. De aici au luat na[tere ni[te texte 
de o for]` incredibil`, cea a unui scrii-
tor profesionist. Doamna respectiv` 
este o infirmier` din Rom=nia, care are 
grij` de o b`tr=n` \n Italia. {i ea, [i cei 
din jurul ei, tr`iau episoade dramatice 
\n Italia. Ca ea sunt zeci, dac` nu sute 
de mii de rom=nce care suport` un tra-
tament degradant, str=ng din din]i, \[i  
\nghit lacrimile [i o iau de la cap`t. Cei 
de la revista Avantaje au adunat texte-
le acestei doamne [i le vor publica \n-
tr-o carte numit` „Exodul mamelor“. 
Dincolo de exilul acestor femei, aici 
r`m=n ni[te copii, care \[i zdrelesc na-
surile uit=ndu-se pe geam, \n zare, \n 
speran]a c` mama lor va veni acas`. 
Am vorbit cu multe femei p=n` acum, 
am filmat [i \n Italia, iar acum film`m 
\n Rom=nia, [i este incredibil cum ma-
joritatea copiilor e absolut indiferent` 
[i la bomboanele, [i la ghiozdanele sau 
banii de caiete care vin din Italia. Este 
sf=[ietor s` vezi c` decizia adul]ilor, 
de[i este f`cut` pentru binele copiilor, 
\n realitate calc` \n picioare ceea ce \[i 
doresc copiii cu adev`rat. Va fi \nc` o 
serie emo]ionant`, care va provoca 
ni[te discu]ii, dar nu cred c` va avea 
un final fericit. Din p`cate pentru aces-
te mame nu exist` o solu]ie \n Rom=nia 
[i e foarte greu s` le convingi c` au de 
ce s` se \ntoarc`. 
|ntr-o perioad` \n care toate posturile 
de televiziune \n c`utare de audien]e 
mari sunt pline de emisiuni cu vede-
te, eroii emisiunilor tale sunt oameni 

obi[nui]i. De ce alegi s` spui pove[tile 
unor oameni care nu sunt celebri?
Noi nu am rupt niciodat` grilele de au-
dien]`, am fost \n limita a ceea ce poa-
te face o emisiune de reportaj. O emi-
siune de reportaj bine f`cut` r`m=ne o 
marc` pentru orice televiziune care 
[i-o permite. Dac` stau [i m` g=ndesc, 
[i britanicii, [i francezii, au emisiuni de 
reportaj care sunt locomotive pentru 
grilele lor de programe. Aici conteaz` 
[i strategia celor care fac grilele de pro-
grame, care pot s` creasc` spa]iul des-
tinat acestui gen TV. |n Rom=nia avem 
exemple c` se mizeaz` pe reportaje, nu 
a[ spune c` lucrurile mai stau ca acum 

c=]iva ani [i c` reportajul mai este 
Cenu[`reas` \n grile. Orice emisiune 
bun` de reportaj \nseamn` o marc` 
pentru institu]ia care o produce, e mai 
mult dec=t un jurnal de [tiri care \]i 
aduce audien]` constant`. Dac` e  
f`cut` bine, \]i aduce reputa]ie. 
Unde \]i petreci S`rb`torile? 
De Cr`ciun st`m \ntotdeauna acas`, la 
Ia[i, pentru c` vrem s` film al`turi de 
p`rin]ii no[tri. Iar de Revelion mergem 
la schi, avem p=rtia \n spatele casei. n
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„Cred c` se \ntâmpla prin 1995-1996, 
deci am mai mult de 15 ani de când 
conduc. Cred c` i-am fost foarte 
drag` instructorului – un domn \n 
vârst`, foarte calm, care \mi explica 
de zeci de ori lucrurile fundamentale 
pe care un [ofer trebuie s` le [tie. 
Totu[i, dup` ce am trecut de examen, 
eu nu [tiam foarte clar cum trebuie 
s` semnalizez când bag ma[ina \n 
mar[arier.“

De foarte multe ori, ce ]i-e  
scris, asta se \ntâmpl`, iar  
doctorul nu are ultimul cuvânt 
de spus \n ceea ce vei tr`i.

“

O emisiune de  
reportaj bine f`cut` 
r`mâne o marc` pen-
tru orice televiziune 
care [i-o permite.

“


