
10     F O R B E S     30 noiembrie 2009     tOp FilantROpi ROmâni

Persoane 
Fizice

2 Dimitrie SturDza

750.000 €

Impact maxim
Dimitrie Sturdza donează bani pentru cauze nobile: burse, ajutor medical ori 
salvarea animalelor. Condiţia este ca rezultatele să se vadă!  De Diana-Florina Cosmin
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c ând priveşte pe geamul biro-
ului său, principele Dimitrie 
Sturdza vede  doar pajişti elve-
ţiene de un verde perfect. Deşi 

localitatea în care se află sediul compani-
ei sale de cosmetice se situează la o arun-
cătură de băţ de Zürich, clădirea cochetă, 
cu două etaje, este înconjurată de câmpii 
înverzite cât vezi cu ochii.

Pare aproape o căsuţă din cuburi de 
Lego înfiptă, la întâmplare, pe o tablă de 
joc goală (şi verde!). Stăpânul de drept, şi cel 
mai vigilent paznic al nesfârşitelor pajişti, 
se numeşte... Mişu, un maidanez bucureş-
tean get-beget, devenit „cetăţean“ elveţi-
an cu acte-n regulă. Principele l-a găsit la 
Muzeul Satului şi l-a adoptat instantaneu, 
aducându-l să trăiască în Elveţia. Era un 
căţel amărât şi mort de foame, dar de când 
e aici „strâmbă din nas dacă-i dăm acelaşi 
fel de mâncare două zile la rând“, glumeş-
te Dimitrie Sturdza.

Bani cOntRa REzultatE. Mişu 
este doar unul dintre sutele de anima-
le pe care organizaţia Romanian Animal 
Rescue Inc (RAR), finanţată de către prin-
cipe, le îngrijeşte şi le găseşte o nouă fami-
lie, în România sau în străinătate. De RAR 
se ocupă Livia Brenner, o tânără cu multă 
iniţiativă, pe care Sturdza o susţine finan-
ciar pe proiecte punctuale. „Îi ajut să se aju-
te singuri, banii vin doar dacă fac treabă 
bună“, ţine să precizeze principele.

Această filosofie guvernează, de altfel, 
întreaga sa activitate caritabilă: banii 
„curg“ doar pentru cauze care merită cu 
adevărat efortul!  Suma de 750.000 de euro 
pe care a investit-o în 2008 în acţiuni de 
caritate a urmat întocmai aceste princi-
pii. Cea mai mare parte din bani s-a dus 
pe tratamentele a cinci oameni cu proble-
me grave de sănătate, pentru care Elveţia 
reprezenta ultima şansă. Unul dintre aceş-
tia, un tânăr student la Drept, suferise un 
accident de maşină în urma căruia medicii 
din Târgu Mureş vroiau să-i taie braţul.

„Cum să rămâi fără un braţ la 20 de 
ani?“, îşi aminteşte Sturdza şi se cutremu-
ră din nou. Tânărul a fost adus în Elveţia, 
pe contul principelui, iar zece doctori elve-
ţieni au lucrat, cu succes deplin, la reface-
rea braţului său.  Pe lângă cazurile medica-
le grave, tinerii inteligenţi şi cu mare poten-

ţial de viitor intră şi ei în „colimatorul“ 
lui Sturdza. În prezent, nouă dintre aceş-
tia fac şcoală - cu rezultate excelente! - pe 
banii principelui. Majoritatea vin singuri 
să solicite ajutor sub formă de burse, dar 
există şi cazuri recomandate de prieteni. 
Deşi în adâncul sufletului ar vrea să-i ajute 
pe toţi, Sturdza aplică şi aici pragmatismul 
tipic elveţian: „Totul depinde de ceea ce vor 
să studieze acei copii. Nu mă lasă inima să 
încurajez pe cineva, dacă ştiu că va muri 

de foame când termină facultatea“.  Printre 
proiectele sale de suflet se numără şi  preşe-
dinţia fundaţiei elveţiene FPAR (Fondation  
pour les personnes âgées en Roumanie), 
care are ca scop, în cuvintele lui Sturdza 
însuşi, „alinarea vieţilor celor mai necăjiţi 
bătrâni din România“. În ultimii zece ani, 
principele a cheltuit peste două milioane şi 
jumătate de euro în acest scop, iar proiectul 
rămâne aproape de sufletul său. 

implicat tRup şi SuFlEt. Din anii 
’90 şi până în prezent, Sturdza a sprijinit 28 
de spitale şi case de bătrâni, implicându-se 
şi dincolo de simplul act al semnării cecu-
lui de donaţie. „Am fost în fiecare dintre 
acele cămine sau spitale de cel puţin două 
ori“, afirmă el.

Pentru că moştenirea de familie se 
transmite din generaţie în generaţie, acti-
vităţile caritabile întreprinse de Dimitrie 
Sturdza sunt un altfel de tezaur familial, 
care nu face decât să continue munca înce-
pută de bunica şi mama sa. Bunica, Olga 
Sturdza, a ajutat 400.000 de 
orfani, după Primul Război 
Mondial, în timp ce mama 
principelui, de origine nor-
vegiană, a adus 30 de vagoane 
cu mâncare din Norvegia în 
Moldova, în perioada de foa-
mete de după cel de-al Doilea 
Război Mondial.

„De la Buzău şi până la Botoşani, mama 
a făcut cantine pentru copii. Pentru oameni 
a fost ceva incredibil: când ştii că-ţi moare 
copilul de foame, să vină cineva să-l hră-

nească!“, povesteşte Sturdza. Dorinţa de 
a-i ajuta pe cei aflaţi la nevoie a fost mereu 
o trăsătură de familie, însă momentul în 
care Dimitrie Sturdza s-a simţit cu adevă-
rat un continuator al acestei tradiţii a avut 
loc imediat după Revoluţia din decem-
brie 1989. Atunci, principele a venit la 
Timişoara cu un camion plin cu lapte praf 
pentru bebeluşii din spitalele româneşti.

Odată ajuns la spitalul judeţean, 
Sturdza a dat nas în nas cu directoa-
rea adjunctă de la acea vreme, prototipul 
„comunistei absolute“. „Când i-am spus 
că am venit cu ajutoare, mi-a zis să fac cale 
întoarsă, că spitalul are de toate“, reme-
morează el. Din fericire, în acel moment a 
intervenit directorul spitalului, un bărbat 
blajin, de vreo 70 de ani, care fusese marto-
rul scenei şi care i-a mărturisit lui Sturdza 
exact contrariul. „Nu aveau nimic, iar copi-
ii mureau de foame în spital!“, se revoltă 
principele, la aproape douăzeci de ani de 
la eveniment.

cERcul gEnEROzităţii. Pentru 
că faptele bune îşi găsesc ecoul chiar şi 
după zeci de ani, Sturdza a avut parte de 
o surpriză la care nici nu visa. „Pe direc-
tor l-a intrigat numele meu şi m-a între-
bat dacă am auzit de o doamnă pe nume 
Olga Sturdza“, îşi aminteşte, cu emoţie în 
glas, principele.

Bătrânul director al spitalului s-a dove-
dit a fi chiar unul dintre cei 400.000 de 
orfani de război care-şi pierduseră ambii 
părinţi şi pe care bunica sa i-a ajutat să 
supravieţuiască şi să-şi continue şcoala. O 
coincidenţă extraordinară, care l-a convins 
încă o dată pe Sturdza că se află pe drumul 
cel bun, călcând pe urmele bunicii şi mamei  
sale. „Când faci donaţii, nu te baţi cu pum-

nul în piept! De asta nici nu 
mi-a fost uşor să vă poves-
tesc ce băiat bun sunt eu“, 
glumeşte principele. Pentru 
România, însă, puterea exem-
plului poate fi un motor de 
dezvoltare a spiritului carita-
bil, mai ales în rândul oame-
nilor care au puterea financi-

ară de a schimba ceva. „Responsabilitatea 
socială se educă şi se transmite din genera-
ţie în generaţie, asta trebuie să înveţe copiii 
noştri“, concluzionează Sturdza. F

Îi ajut să se ajute 
singuri, banii vin doar 
dacă fac treabă bună
principele dimitrie sturdza

2,5 mil. €

este suma investită 
de către Sturdza  
în Fundaţia FPAr,  
în ultimii zece ani
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