
fost primită la sediul primăriei de domnul 
Constantin Constantinescu, edilul şef al 
municipiului, prilej cu care au fost prezentate 
preocupările pentru dezvoltarea urbei şi 
rezolvarea problemelor cetăţenilor. 
 Desigur, în cadrul discuţiilor, un loc 
central l-au avut problemele pensionarilor care 
reprezintă un procentaj semnificativ din 
populaţie.  
 În ziua lucrărilor, Colegiul Naţional 
Gheorghe Roşca Codreanu ne aştepta intr-o 
atmosferă de sărbătoare, creată de gazde, 
prin inimosul director, profesorul Augustin 
Tomescu. 

 Alături de membrii Consiliului Naţional 
au participat ca invitaţi primarul municipiului 
Bârlad şi reprezentanţii a 9 organizaţii de 
pensionari.  
 Pr imarul municipiului ,  domnul 
Constantin Constantinescu le-a urat bun venit 
reprezentanţilor caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor din ţară, membre ale Federaţiei 
Naţionale “OMENIA”, a prezentat succint 
localitatea şi şi-a arătat în mod deschis 
aprecierea şi respectul pentru persoanele 
vârstnice, pentru Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor “Elena Cuza” care a făcut 
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 La 20 aprilie 2012 a avut loc Consiliul 
Naţional al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 
din România.  
 Lucrările s-au desfăşurat, aşa cum era 
firesc, sub însemnul “Anulului European al 
Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între 
Generaţii”. 

 Forumul a avut loc în Municipiul 
Bârlad, în Aula Colegiului Naţional Gheorghe 
Roşca Codreanu, una dintre cele mai vechi şi 
prestigioase instituţii de învăţământ din 
România, care funcţionează neîntrerupt din 
anul 1846. 
 Atmosfera din oraşul moldovenesc a 
fost deosebită, reprezentanţii celor peste 
1.400.000 de membri ai Federaţiei fiind primiţi 
cu multă dragoste de oficialităţile locale şi 
conducerea colegiului.  

 În ziua premergătoare lucrărilor 
Consiliului Naţional, conducerea Federaţiei a 

SUB SEMNUL ANULUI EUROPEAN  
AL ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE ŞI  

AL SOLIDARITĂŢII ÎNTRE GENERAŢII 



progrese importante în diversificarea 
serviciilor pentru membri, de când este 
condusă de domnul Mihai Niculaie.  
 Consiliul Naţional a analizat activitatea 
desfăşurată în anul anterior, execuţia 
bugetară pentru anul 2011. Totodată a 
dezbătut şi aprobat Strategia de dezvoltare şi 
Planul de acţiune al Federaţiei pentru anul 
2012 şi Bugetul de venituri şi cheltuieli.  
 Din darea de seamă prezentată de 
preşedintele Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
reieşit că anul 2011, în care ne-am desfăşurat 
munca sub însemnul „Anului European al 
Voluntariatului“ a determinat o dinamizare a 
întregii activităţi a asocaţiilor membre, o 
participare tot mai intensă a vârstnicilor la 
viaţa caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor în care sunt membri.  

 Atmosfera de emulaţie din anul 2011 a 
contribuit la dezvoltarea fără precedent a 
diferitelor forme de economie socială, 
Federaţia Naţională “OMENIA“ fiind 
considerată o adevărată “reţea de economie 
socială“ cu impact deosebit de benefic asupra 
vieţii pensionarilor, prin implicarea ca salariaţi 
şi voluntari pentru unii dintre ei, sau prin gama 
de servicii oferite pentru ceilalţi.  
 Strategia de dezvoltare şi planul de 
acţiune pentru anul 2012 se bazează pe 
valorificarea mai eficientă a uriaşului potenţial 
uman de care dispune Federaţia, ca cea mai 
mare organizaţie de pensionari din ţară, pe 
experienţa acumulată în peste 60 de ani de 
funcţionare neîntreruptă a majorităţii 
asociaţiilor membre.  

 Din cuvântul participanţilor a reieşit, în 
mod clar, că toate casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor au contribuit la întrajutorarea 
materială, le-au lărgit orizontul de cunoaştere, 
au favorizat împărtăşirea experienţelor pozitive 
şi legarea de noi prietenii, au dus la unificarea 
exemplară a forţelor în realizarea unor 
obiective şi activităţi comune, au determinat 
ajutorarea vârstncilor singuri, aflaţi în risc 
social şi cu dizabilităţi.  

 Pentru un număr însemnat de vârstnici, 
îmbătrânirea activă în casele de ajutor reciproc 
a însemnat inclusiv o nouă carieră, însă pentru 
majoritatea covârşitoare are şi semnificaţia 
unei vieţi trăite din plin, mai frumoasă, care cu 
certitudine ne menţine spiritual tineri. 
 Din funcţiile în care au fost alesi, la 
întoarcerea acasă, reprezentanţii “aurului alb 
al naţiunii“ si-au exprimat dorinta de a contribui 
la imbatranirea activă, frumoasă şi sănătoasă 
a semenilor lor, astfel ca anul 2012 să nu 
rămână o manifestare singulară, ci să 
constituie începutul unor activităţi care se vor 
desfăşura pe termen mediu şi lung. Toodată, 
şi-au exprimat speranţa că guvernele viitoare 
se vor întoarce cu faţa spre cetăţenii cu părul 
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Întâlniri la Centrul de Zi, exemplu de îmbătrânire activă 



cărunt şi noua lege a persoanelor vârstnice, 
ca şi mult aşteptata “lege a persoanelor 
vârstnice“ să le ofere şansa să fie activi pe 
piaţa muncii, pentru a fi integraţi permanent în 
comunitate, pentru a fi nu numai utili, dar şi 
respectaţi. 
 La Consiliul Naţional a fost invitat 
domnul ec. Ilie Dudulea, preşedintele C.A.R.P. 

Brăila, care a prezentat 
solicitarea de aderare la 
Federa ţ i a  Na ţ i ona lă 
“OMENIA”, aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
C.A.R.P. Brăila este cea 
mai mare asociaţie de 
pensionari din România, cu 
un astfel de profil ce 

numără peste 47.000 de membri şi acum şi-a 
reluat locul cuvenit în marea familie 
“OMENIA“.  
 Lucrarile Consiliului Naţional s-au 
încheiat prin aprobarea în unanimitate a 
Strategiei şi a Planului de Acţiune, a Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 2012.  
 D u pă  f i n a l i z a r e a  l u c ră r i l o r , 
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participanţilor li s-a oferit posibilitatea de 
a vizita expoziţia de pictură a carismaticului 
profesor Antonio Romeo Pălie, muzeul Marcel 
Guguianu şi planetariul din municipiul Bârlad.  
La muzeul Marcel Guguianu a fost audiat un 
concert al unor copii deosebit de talentaţi, care 
cu siguranţă vor face ca, peste ani, să ne 
mândrim cu ei. 
 Aceste momente de neuitat, alături de 
vizita la Grădina Zoologică, una din cele 14 
care funcţionează încă în România, au 
determinat aprecieri deosebit de elogioase la 
adresa Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor “Elena Cuza” din Bârlad. Prin 
eforturi deosebite, a reuşit să ofere 
participanţilor condiţii foarte bune de cazare şi 
de desfăşurare a forumului anual şi un schimb 
de experienţă deosebit de util.  
 Gazdele au reuşit să promoveze o 
imagine frumoasă a urbei şi cu ajutorul de 
nepreţuit al scriitorului şi profesorului octogenar 
Gruia Novac care refuză, prin dinamismul şi 
activismul său, să considre vârsta a treia ca 
fiind “expirată”, susţinând îmbătrânirea sănă-
toasă, activă şi creativă.   

 Ca om, care şi-a petrecut copilăria şi 
adolescenţa în acest oraş, sunt alături de cei 
care au luat atitudine în scopul păstrării unui 
mediu curat pentru bunici, copii şi nepoţi. Îmi 
exprim speranţa ca şi guvernanţii vor da 
dovadă de responsabilitate.   
       

Ec. Giorgică Bădărău 

Profesorul Gruia Novac şi inginerul Gheorghe Chioaru, 
exemple de îmbătrânire activă 

Şedinţă a Comitetului Director a FNO, 
exemplu de îmbătrânire activă 



Conceptul de îmbătrânire activă este 
unul cristalizat recent în opinia publică, apărut 
în urma nenumăratelor dezbateri referitoare la 
îmbătrânirea demografică, serviciile de 
asigurări sociale, dar şi alte probleme grave cu 
care se confruntă un larg segment de 
persoane vâstnice.  

Anul European al Îmbătrânirii Active 
şi Solidarităţii între Generaţii propune astfel 
soluţii importante pentru o multitudine de 
probleme întâmpinate de persoanele vârstnice, 
punându-se accent pe un efort coordonat între 
toţi factorii implicaţi.  

Printr-o definiţ ie mai simplă, 
îmbătrânirea activă este acel proces prin care 
persoanele vârstnice sunt încurajate să 
rămână în câmpul muncii şi să împărtăşească 
din experienţa lor celorlalte generaţii. Modelele 
de bune practici reprezintă în acest context un 
excelent punct de plecare. De aceea, 
prezentăm în rândurile care urmează, viziunea 
Federaţiei Naţionale “OMENIA” a C.A.R.P-
urilor din România privind ocuparea 
persoanelor vârstnice din ţară noastră, dar şi 
aspecte importante ale îmbătrânirii active, prin 
exemple sugestive care, prin perseverenţă, îşi 
vor găsi locul în viaţa cât mai multor seniori.  

Persoanele vârstnice îşi regăsesc locul 
cu uşurinţă în asociaţiile de tip c.a.r.p. prin 
faptul că acestea din urmă au fost create de 
către şi pentru pensionari. Aşadar, atât 
personalul angajat, voluntarii, dar şi simpli 
membri cotizanţi au în comun o multitudine de 
lucruri: dorinţa de a fi activi, dorinţa de a avea 
un trai mai bun alături de ceilalţi semeni şi 

sentimentul că viaţa are în continuare multe 
lucruri de oferit.  

În privinţa ocupării persoanelor 
vârstnice, la nivelul Federaţiei Naţionale 
“OMENIA”, un număr considerabil de 
persoane vârstnice desfăşoară activităţi în 
cadrul caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor din toata ţara, atât în mediul 
urban, cât şi în mediul rural.  În total, 49.000 
de persoane vârstnice sunt implicate în 
conducerea, pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor pentru cei 
1.400.000 de membri, care la rândul lor 
participă la luarea hotărârilor în adunările 
generale ale asociaţiilor, sau la deciziile 
care vizează politicile şi serviciile sociale 
adaptate nevoilor lor reale.  

Din cei 49.000 de seniori, 1.200 fac 
parte din organele de conducere şi control, 
4.300 de salariaţi sunt încadraţi cu contract de 
muncă individual (în special în ateliere de 
producţie şi prestări de servicii), 5.000 de 
voluntari permanenţi şi 38.500 de voluntari, 
participanţi la activităţi nepermanente. 

Vârstnici i  care lucrează  sau 
voluntariază în aceste asociaţii au de 
asemenea posibilitatea de a accesa resurse 
educaţionale şi de informare, ceea ce Uniunea 
Europeană numeşte “educaţie pe tot 
parcursul vieţii”: participarea la conferinţe, 
cursuri, workshop-uri, organizarea unor 
biblioteci în interiorul c.a.r.p-urilor, sesiuni 
informative, etc.  

Prin asociaţiile membre, Federaţia 
Naţională “OMENIA” a participat în ultimii ani 
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ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ 
ÎN CADRUL FEDERAŢIEI 
NAŢIONALE “OMENIA” 
A CASELOR DE AJUTOR 

RECIPROC ALE 
PENSIONARILOR  

DIN ROMÂNIA 



cu persoane vârstnice la cursuri pe diverse 
tematici: asistenţă socială, contabilitate, 
antreprenoriat ş i economie socială, 
informatică, managementul proiectului, 
accesarea fondurilor nerambursabile, şi multe 
altele, atât în ţară, cât şi în ţări membre ale 
Uniunii Europene ca Italia, Spania, Germania.  
Participarea la conferinţe şi workshop-uri 
interactive a reprezentat de asemenea o 
componentă importantă în activitatea multor 
c.a.r.p.-uri, oferind un suflu nou activităţilor de 
zi cu zi ale asociaţiei. În acest sens, 
conferinţele şi workshop-urile care ţin de 
domeniul îmbătrânirii active, economiei sociale 
şi asistenţei sociale au fost cele mai 
reprezentative.  

În data de 20 aprilie 2012, Federaţia 
Naţională “OMENIA” a desfăşurat la Bârlad, 
lucrările Consiliului Naţional, sub auspiciile 
Anului European al Îmbătrânirii Active şi 
Solidarităţii între Generaţii.  

În faţa unui public numeros, s-au 
prezentat modele de bune practici, s-au 
purtat discuţii libere privind ocuparea 
persoanelor vârstnice şi a activităţilor pe care 
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le desfăşoară aceştia, s-au făcut 
sugestii referitoare la direcţia pe care trebuie 
s-o urmeze casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor pentru a coopta şi mai mulţi 
vârstnici în activităţi de îmbătrânire activă şi 
sănătoasă.  

În cadrul Consiliului Naţional, au fost 
prezenţi reprezentanţii C.A.R.P.-urilor din toată 
ţară, dar şi invitaţi de valoare, primarul oraşului 
Bârlad, preşedintele Consiliului Judeţean al 
Persoanelor Vârstnice Bârlad, Directorul 
Colegiului Naţional “Gheorghe Roşca 
Codreanu”, presa locală şi alţii, care au lăudat 
şi încurajat iniţiativele asociaţiilor noastre în 
privinţa îmbătrânirii active. 

La fel de importante au fost şi sesiunile 
de informare realizate cu sprijinul unor 
parteneri din societatea civilă sau chiar 
autorităţi publice, cu scopul de a creşte gradul 
de cunoaştere al angajaţilor, voluntarilor 
c.a.r.p. în legătură cu subiecte de larg interes 
(sănă tate, protec ţ ia consumatori lor, 
combaterea discriminării şi excluziunii sociale). 

Menţionăm ca parteneri: Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi 
Promovarea Programelor şi Strategiilor din 
România, Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile, Societatea Română  de Cruce 
Roşie, Fundaţia Crucea Alb-Galbenă, Fundaţia 
Equilibre, Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Asociaţiilor de Ajutor Mutual, Poliţia de 
Proximitate etc.  

Voluntariatul, ca opţiune liber 
consimţită, este înţeles de membrii noştri ca 
expresie a unei educaţii primite în familie şi 
societate, care pune accent pe implicare, 
altruism, solidaritate, şi o dovadă a unei 
cetăţenii active, un exerciţiu de integrare şi 
coeziune socială. În cadrul organizaţiilor 
noastre, voluntariatul este o dovadă clară a 
îmbătrânirii active. Activităţile la care voluntarii 
au participat şi participă în mod constant în 
c.a.r.p.-uri sunt diverse, menţionând doar 
cateva dintre ele: 

-colectare şi distribuire de produse 
alimentare şi nealimentare; 

-realizarea de anchete sociale pe baza 
cărora s-au întocmit planuri individuale de 
intervenţie; 

-participarea la derularea programelor de 
asistenţă socială; 



-identificarea de sponsori, donatori, 
parteneri din localitatea de reşedintă 

sau zona adiacentă; 
-realizarea de contacte cu organizaţii 

internaţionale de caritate care s-au materializat 
în schimburi de experienţă, parteneriate, 
donaţii, etc; 

-pregătirea de activităţi cultural-artistice, 
educative şi de agrement pentru vârstnici; 

-identificarea persoanelor nedeplasabile şi 
includerea lor în programele sociale; prestarea 
unor servicii la domiciliu (frizerie, reparaţii, 
instalaţii electrice, electrocasnice, sanitare); 

- încasarea obl iga ţ i i lor  membr i lor 
nedeplasabili şi efectuarea cumpărăturilor, 
plata unor facturi; 

-organizarea de excursii şi pelerinaje; 
-organizarea de cursuri de informatica şi 

internet, ateliere de confecţionare produse 
realizate manual; 

-consiliere socială, psihologică şi 
consultanţă juridică; 

-organizarea unor activităţi de socializare 
pentru vârstnici care să faciliteze şi să 
încurajeze legăturile interumane, a cercurilor 
de literatură, grafică, pictură, sculptură, a 
grupurilor corale şi formaţiilor artistice; 

-participarea la activităţi administrative: 
tehnoredactarea unor materiale, traduceri, 
realizarea de publicaţii, pagini web, secretariat 
(fotocopiere, îndosariere), monitorizarea 
presei; 

-participarea la realizarea planurilor de 
campanii sociale şi umanitare şi la activităţile 
de implementare a acestora; 

-participarea la campanii de strângere de 
fonduri (2% din impozitul pe venit pentru 
persoanele fizice, 3% din impozitul pe profit 
pentru persoanele juridice), şi evenimentele 
caritabile. 
 Cu ajutorul voluntarilor, activităţile 
c.a.r.p.-urilor afiliate s-au extins în peste 8.300 
de localităţi rurale. Rezultatele nu au întârziat 
să apară, și este esențial ca aceste acțiuni să 
continue și în anii următori. 
 Cu privire la prestările de servicii, 
asistenţă socială şi medicală, asociaţiile 
noastre şi-au menţinut şi extins prestările de 
servicii gratuite sau la tarife modice prin 
centrele şi atelierele de reparaţii îmbrăcăminte, 
încălţăminte, electrocasnice, tâmplărie, 

lăcătuşerie, instalaţii sanitare, saloane de 
coafură, frizerie.  
 Cu respectarea prevederilor legale,     

s-au deschis şi dezvoltat magazine sociale şi 
puncte de distribuire alimente, puncte 
farmaceutice pentru distribuţia de produse 
naturiste, cabinete medicale de geriatrie-
gerontologie, medicină  de famil ie, 
stomatologie, oftalmologie, kinetoterapie, 
(C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad, C.A.R.P. 
“Speranţa” Hunedoara, C.A.R.P. “Speranţă şi 
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Punct de distributie a produselor naturale 
deschis la C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad 

Cabinet de kinetoterapie  
la C.A.R.P. “Speranţa” Hunedoara 



Omenie” Moineşti, C.A.R.P. Suceava, 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti etc). Acest fapt 
înseamnă că ocuparea persoanelor 
vârstnice din cadrul Federaţiei creşte 
constant.  
 Pentru vârstnicii care lucrează în cadrul 

acestor servicii, învăţarea este un proces 
continuu, aceştia îşi îmbunătăţesc calificarea 
şi îşi dezvoltă aptitudinile, fie prin continuarea 
carierei pe care au avut-o de-a lungul vieţii, fie 
prin începerea unor noi activităţi.  
 Un loc deosebit de important îl ocupă în 
oferta unor c.a.r.p.-uri: casele de odihnă şi 
recuperare (C.A.R.P. Timişoara, C.A.R.P. 
“Speranta” Pucioasa, C.A.R.P. “OMENIA” 
Bucureşti), centrele de zi (C.A.R.P. 
“OMENIA”), centrele rezidenţiale (C.A.R.P. 
Arad), centrele sociale (C.A.R.P. Deva), 
căminele pentru bătrâni, cluburile pentru 
pensionari (C.A.R.P. Fălticeni, C.A.R.P. 
Petrila, C.A.R.P. Zalău, C.A.R.P. Roşiorii de 
Vede, C.A.R.P. Curtea de Argeş, C.A.R.P. 
Roman, C.A.R.P. Orăştie, C.A.R.P. Carei, 
C.A.R.P. Baia Mare, C.A.R.P. Corabia, 
C.A.R.P. Şimleul Silvaniei, C.A.R.P. Reghin, 
C.A.R.P. Piatra Neamţ, C.A.R.P. Sângiorgiu 
de Pădure, C.A.R.P. Băile Herculane, C.A.R.P. 
Slatina, C.A.R.P. Haţeg, C.A.R.P. Mizil, 
bibliotecile (C.A.R.P. Pătârlagele, C.A.R.P. 
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Miercurea Ciuc, C.A.R.P. Buhuşi, 
C.A.R.P. Făgăraş).  
 Existenţa unor astfel de instituţii de 

suport a permis totodată dezvoltarea unor 
programe de asistenţă socială şi medicală în 
aceste spaţii, şi mai ales de asistenţă socială 
la domiciliul membrilor. 
 Activităţile de socializare desfăşurate 
în cadrul centrelor de zi şi cluburilor din cadrul 
c.a.r.p.-urilor afiliate au antrenat peste 
1.000.000 de membri anual. Cercurile femina, 
de mâini îndemânatice, de pictură, de 
literatură, seniorii ecologişti, dar mai ales cele 
mai noi dintre acestea, cele ale bunicilor 
informaticieni sau internauţi, au dat mult 
dinamism vieţii vârstnicilor. Relaţionarea prin 
aceste centre de zi şi cluburi cu case de copii, 

Cabinet de medicină dentară  
la C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti 

Bunicele transmit nepoatelor  
tradiţia mâinilor îndemânatice 



şcoli generale şi ansambluri folclorice 
din Bucureşti, Hunedoara, Timişoara, 

Bârlad, Călăraşi şi altele au pus bazele unei 
noi relaţii între generaţii. Înconjuraţi de 
vitalitatea şi energia copiilor, membrii 
pensionari se simt mai puţin singuri şi 
neglijaţi de către cei din jur. Interacţiunea şi 
dialogul între generaţii reprezintă un punct de 
pornire în construirea unei comunităţi mai 
puternice, în realizarea unei autentice 
solidarităţi intergeneraţionale. 
 Federaţia Naţională OMENIA şi-a 
intensificat eforturile în vederea susţinerii 
persoanelor vârstnice pentru integrarea 
activă şi participativă în viaţa socială 
modernă a societăţii, de aceea, recent au 
fost introduse activităţi noi care au fost 
deosebit de bine primite de către membri, şi 
anume cercurile de informatică. Obiectivele 
specifice ale acestor cercuri sunt: 
familiarizarea vârstnicilor cu "tainele" 
computerului, învăţarea celor mai utile 
programe şi aplicaţii de interes pentru 
persoanele vârstnice,  familiarizarea cu 
procedurile de accesare şi completare a 
formularelor on-line, cu tehnicile comunicării 
on-line şi cu procedurile de listare la 
imprimantă a unor informaţii de interes. 
 Parteneriatele cu filialele judeţene de 

Cruce Roşie, cu Fundaţia Crucea Alb-
Galbenă, Fundaţia Principesa Margareta a 
României, Fundaţia United Way România, 
Fundaţia Bill Gates, (C.A.R.P. Zalău), 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 
alături de parteneriatul cu Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi structurile 
sale teritoriale şi-au dovedit utilitatea în 
ajutorarea vârstnicilor aflaţi în risc social, fără 

sprijin familial, sau cu probleme grave de 
sănătate.  
 Cercetarile sociologice începute în anul 
2010, desfăşurate şi în anul 2011, cu fonduri 
europene, împreună cu Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, cu Fundaţia 
Bernard Bruhnes International şi Fundaţia 
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile au 
evidenţiat modul cum economia socială, ca 
model inovator pentru promovarea incluziunii 
sociale active a grupurilor vulnerabile, 
funcţionează în asociaţiile noastre şi ce avem 
de făcut în viitor în această direcţie.  
 Referitor la dezvoltarea formelor 
specifice de economie socială în c.a.r.p.-uri, 
menţionăm că în anul 2011, Federaţia 
Naţională “OMENIA”, pilon de bază al 
economiei sociale, a participat la târgurile şi 
conferinţele de economie socială din ţară, prilej 
cu care C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti şi 
C.A.R.P. Deva au fost premiate pentru 
activitatea desfăşurată, iar în catalogul de 
bune practici din domeniul economiei 
sociale, C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti a fost 
nominalizată alături de cele mai prestigioase şi 
performante ONG-uri din România şi Europa.  
 Un aspect deosebit de important pe care 
Federaţia Naţională “OMENIA” l-a avut 
permanent în atenţie este cel referitor la 
absorbţia fondurilor nerambursabile din surse 
interne sau externe, în scopul realizării unor 
obiective sau derulării unor programe sociale.  
 Obiectivele noastre strategice vizează 
practic şi în anul 2012 diversificarea şi 
dezvoltarea activităţii Federaţiei, filialelor şi a 
c.a.r.p.-urilor membre, o organizare mai 
riguroasă a muncii, o relaţionare mai bună cu 
instituţiile statului, cu ONG-urile din ţară şi din 
străinătate, adaptarea la cadrul legislativ în 
continuă schimbare şi ridicarea la nivelul 
standardelor europene.  
 De asemenea, urmărim dezvoltarea 
diferitelor forme de economie socială în care 
c.a.r.p.-urile au tradiţie şi folosirea pe scară 
largă a voluntariatului, care alături de celelalte 
activităţi au un rol deosebit în asigurarea unei 
îmbătrâniri active şi dezvoltarea solidarităţii 
între generaţii.  
 

Ing. Gheorghe Chioaru 
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EDITORIAL 

Sala de internet la C.A.R.P. Zalău 



Îmbătrânirea cetățenilor europeni, datorită creșterii duratei de viață, este 
privită ca o amenințare pentru finanțele publice ale statelor membre, dar în același 
timp, privită dintr-o altă perspectivă, este și o oportunitate pentru dezvoltarea unor 
anumite sectoare economice. 

Preocuparea pentru această problematică a determinat apariția sintagmei 
“economia de argint” și utilizarea sa din ce în ce mai des, devenind un concept. 

Prin “economia de argint” se întelege acea parte a economiei producătoare 
de bunuri și servicii specializate pentru un segment din ce în 
ce mai numeros al populației, vârstnicii. 
Creșterea numerică a populației vârstnice necesită și 
adaptarea economiei la nevoile acesteia. Fenomenul 
presupune cererea de noi produse și servicii, altele decât 

cele existente în prezent, și o ofertă corespunzătoare, prin adaptarea economiei în 
această direcție. Desigur, în perioade de criză economică sau recesiune, această 
problematică este privită cu mai puțină sensibilitate, dar economia fiecărei țări 
trebuie să se pregătească încă de pe acum pentru perioada post-criză. 

Îmbătrânirea populației este un fenomen cunoscut și recunoscut în întreaga 
Uniune Europeană, previziunile demografice indicând faptul că, inevitabil, toate 
țările membre se vor confrunta cu această situație indiferent că fac parte din UE-
15 (ţări mai bogate) sau UE-27.  

Promovarea “economiei de argint” devine astfel o provocare, dar în același 
timp și o oportunitate de a crea ceva nou și valoros pentru 
societate, comunitate și indivizi.  
Prima conferință pe tema “Economia de argint din Europa” a 
fost un rezultat al inițiativei guvernului din Renania de Nord-

Westfalia (2005). În acest cadru, noțiunea de economie de argint a fost definită ca 
“adaptabilitatea economiei în viitor la nevoile numărului tot mai mare de persoane 
vârstnice”. Cu acest prilej, participanții au subliniat necesitatea de a încorpora 
economia de argint în politicile economice naționale, cât și la nivel european, și 
includerea în Strategia Lisabona și în Programul-cadru al Comisiei Europene.  

Reprezentanții celor 10 regiuni participante au căutat un răspuns la 
provocarea pe care o reprezintă îmbătrânirea societății, au identificat noi concepte 
și au propus noi abordări cu privire la stimularea progresului. Totodată, au anunțat 
constituirea ”Rețelei de argint a Regiunilor Europene – SEN@ER” 

Au fost abordate două probleme deosebit de importante, cu vârstnici și 
pentru vârstnici, și anume: 
• integrarea persoanelor vârstnice în procesele de planificare a 
serviciilor cu contribuția numită “nimic despre noi, fără noi”; 
• abordarea flexibilă a soluției nevoilor financiare a persoanelor în 
vârstă, inclusiv autoocuparea forței de muncă a seniorilor.  

Conferința nu a luat în considerare îmbătrânirea populaţiei ca pe o 
ameninţare, desigur, cu condiţia instituirii unor măsuri, ci mai degrabă ca pe o 
provocare şi o oportunitate pentru creşterea economică regională şi la 
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ECONOMIA DE ARGINT - acea 
parte a economiei producătoare 
de bunuri şi servicii pentru 
populaţia vârstnică. 

Promovarea ECONOMIEI DE 
ARGINT - o provocare, dar în 
acelaşi timp o oportunitate. 

Integrarea persoanelor 
vârstnice în procesele de 
planificare a serviciilor cu 
contribuţia numită “nimic 
despre noi fără noi” 
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îmbunătăţirea competitivităţii în Europa.  
SEN@ER a fost gândită ca o reţea de sprijin în dezvoltarea economică şi 

comercializarea de produse şi servicii inovatoare, orientate pe acest segment de 
piaţă recent, care contribuie la dezvoltarea regională şi crearea de noi locuri de 
muncă.  

Cooperarea în domeniul economiei de argint prin această reţea îşi propune 
atingerea următoarelor obiective: îmbunătăţirea calităţii şi a standardelor de viaţă 
ale vârstnicilor; creşterea economică şi creşterea ocupării forţei de muncă; lărgirea 
bazei de cunoaştere în domeniu; sprijinirea integrării şi coeziunii regiunilor 
europene.  

A doua conferinţă privind “Economia de argint” a avut loc în noiembrie 2006 
la Kerkrade şi Maastricht (Ţările de Jos), şi a abordat 5 
aspecte principale: sănătatea şi mediul, stilul de viaţă şi 
domiciliul, locuri de muncă şi venituri, turism şi cultură, 
integrare şi comunicare. 

Cea de a treia conferinţă privind economia de argint a avut loc la Sevilla în 
Spania, şi a abordat 3 domenii cruciale: noi tehnologii şi o viaţă independentă, 
turism şi cultură, hrană şi servicii financiare. S-a dorit cu acest prilej o mai 
puternică stimulare a societăţilor şi instituţiilor care, în viitor, să coopereze în 
crearea şi punerea în aplicare a noilor produse şi servicii pentru seniori.  

Cea de a patra conferinţă, Economia de argint regională, strategii-exemple şi 
lecţii învăţate”,  a avut loc în ianuarie 2010 la Limoges în 
Franţa. În acest cadru, experţii din diferite regiuni au 
identificat îmbătrânirea populaţiei, alături de globalizare şi 
fenomenul încălzirii globale, ca principală provocare în 
următorii 20-50 de ani.  

Conferinţele desfăşurate, studiile de mai mică sau mai mare amploare privind 
economia de argint duc la desprinderea unor concluzii importante care vor fi 
valorificate de decidenţii politici naţionali şi regionali, dar şi de agenţii economici, 
mai devreme sau mai târziu.  

Evident, îmbătrânirea populaţiei defineşte condiţiile pentru un nou cadru de 
dezvoltare economică. Acest cadru înseamnă noi oportunităţi sub diferite aspecte. 

Plecând de la  comportamentul de consum total al populaţiei,   
s-a ajuns la concluzia că modelul de consum pe parcursul 
ciclului de viaţă variază în funcţie de vârstă, asistând la 
schimbări în structura cererii de bunuri şi servicii consumate. 
Astfel, populaţia în vârstă cheltuieşte mai mult pentru serviciile 
sociale, costurile asociate cu locuinţa (cheltuieli cu întreţinerea 
ei) şi îngrijirea sănătăţii.  

“Generaţia baby boom” (născută între anii 1949-1964), mai numeroasă, dar 
care a trăit şi mai bine în perioada cât a fost activă pe piaţa muncii (venituri relativ 
mari, instruire mai bună, beneficiari ai noutăţilor din domeniul electronicii şi 
informaticii), îşi doreşte un standard de viaţă mai ridicat şi ca generaţie de 
pensionari. Această generaţie şi-a creat surse suplimentare prin contribuţia la mai 
multe sisteme de pensii şi asigurari, şi din alte surse (investiţii).  

În mod firesc, comparativ cu predecesorii, aceştia au nevoie de o locuinţă 
dotată mai bine, inclusiv cu sisteme de aer condiţionat, sisteme de securitate, 

Sănătatea şi mediul, stilul de 
viaţă şi domiciliul, locuri de 
muncă şi venituri, turism şi 
cultură, integrare şi comunicare 

Îmbătrânirea populaţiei, alături de 
globalizare şi fenomenul încălzirii 
globale, ca principală provocare 
în următorii 20-50 de ani 

Modelul de consum pe 
parcursul ciclului de viaţă 
variază în funcţie de vârstă, 
asistând la schimbări în 
structura cererii de bunuri şi 
servicii consumate 



sisteme de protecţie antiincendiu, de mobilier ergonomic, de aparatură 
audio-video, aparatură de uz casnic accesibilă nivelului lor de utilizator. 

Totodată, vârstnicii singuri, cu dizabilităţi, sau greu deplasabili au nevoie 
de mijloace ajutătoare de mers cât mai fiabile, uşor de folosit, şi servicii sociale 
de îngrijire la domiciliu, executarea menajului, curăţeniei, asistenţă medicală la 

domiciliu. 
Toate acestea presupun reorientarea producătorilor în 
crearea unor bunuri şi produse adecvate vârstnicilor, şi 
oferirea de servicii mai dezvoltate.  
În acelaşi timp cu “generaţia baby boom”, în România 

coabitează vârstnicii din generaţia anterioară, care au venituri modeste şi au în 
prezent o pensie mică, ce nu le satisface nevoile curente. În vechiul regim, 
aceştia nu au reuşit să adune bani albi pentru zile negre.  

Spre aceştia din urmă, îşi îndreaptă atenţia casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, membre ale Federaţiei Naţionale “OMENIA”. Din cei peste 
1.400.000 de vârstnici, membri afiliaţi, aproximativ 1.030.000 se găsesc în 

această situaţie.  
În prezent, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi 
canalizează eforturile pentru sprijinirea acestora, pe 

următoarele direcţii prioritare:  
• acordarea de împrumuturi cu dobânzi avantajoase; 
• ajutoare nerambursabile pentru spitalizare, tratament, proteze, ajutoare de 

deces, etc.; 
• dezvoltarea atelierelor de prestări servicii (confecţii, reparaţii, întreţinere), 

recunoscute ca veritabile forme de economie socială; 
• acordarea de asistenţă socială şi medicală la domiciliu prin programe 

proprii, programe cu alte ONG-uri şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale; 

• consultaţii şi tratamente medicale prin cabinetele de geriatrie, gerontologie, 
medicină de familie, stomatologie, oftalmologie, fizioterapie, etc.; 

• magazine sociale pentru distribuţia de alimente şi produse naturiste la 
preţuri de achiziţie; 

• activităţi de socializare în centrele de zi şi cluburi, în cadrul cercurilor 
tematice (literatură, pictură, mâini îndemânatice, seniorii ecologişti, şah, 
bunicii informaticieni, cor, grup vocal etc); 

• organizarea de excursii, pelerinaje, spectacole; 
• consultanţă juridică şi consiliere psihologică. 

Formele de economie socială dezvoltate de asociaţiile 
membre, serviciile de creditare, prestările de lucrări de 
reparaţie şi întreţinere la domiciliul membrilor, activităţile de 
socializare, sunt conduse, organizate şi desfăşurate, în marea 

majoritate de către vârstnici, pentru vârstnici (conceptul de autoocupare a 
forţei de muncă), gratuit sau cu costuri (cheltuieli, precum şi preţuri şi tarife) 
foarte mici, “constituind veritabile forme ale economiei de argint”, întrucât 

satisfac cerinţele acestui segment de populaţie.  
În cadrul Federaţiei sunt “autoocupaţi” peste 49.000 de 
seniori, din care 1.200 în organele de conducere şi  control, 
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Reorientarea producătorilor în 
crearea unor bunuri şi produse 
adecvate vârstnicilor, şi oferirea 
de servicii mai dezvoltate.  

Direcţii prioritare ale casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor  

Formele de economie socială 
sunt conduse de către 
vârstnici, pentru vârstnici 

În cadrul Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” sunt “autoocupaţi” 
peste 49.000  de seniori 
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4300 de salariaţi (în special în atelierele de producţie şi prestări servicii), 5.000 
de voluntari permanenţi şi 38.500 de voluntari participanţi la activităţi 
nepermanente.  

Fireşte, economia de argint trebuie să antreneze treptat întreaga 
societate, instituţii ale statului, societăţi comerciale, universităţi şi institute de 
cercetare, societatea civilă, pentru o abordare multidisciplinară.  

În informaţiile expuse în materialul de faţă, cititorul va putea surprinde cu 
siguranţă elemente comune cu domeniul economiei sociale, însă între cele 
două domenii nu putem pune semnul egal.  

În timp ce economia socială a apărut în societatea modernă pentru 
sprijinirea tuturor grupurilor vulnerabile, inclusiv a 
persoanelor vârstnice, şi bunăstarea întregii societăţi, 
economia de argint se referă strict la o piaţă a serviciilor şi 
bunurilor create pentru populaţia vârstnică, din ce în ce mai 
numeroasă. În cadrul economiei de argint, atât societăţile 
comerciale, cât şi asociaţiile şi fundaţiile pot livra servicii şi 
bunuri adaptate nevoilor specifice ale vârstnicilor. Astfel, un 

aspect comun al celor două concepte este abordarea care pune accentul pe 
cooperarea între toate sectoarele vieţii sociale (sectorul public, privat şi 
societatea civilă), care promovează coeziunea socială şi bunăstarea socială. 

Scurta prezentare a “economiei de argint” s-a referit numai la vârstnici, 
fără a analiza implicaţiile asupra tuturor cetăţenilor activi pe piaţa muncii. 

Declararea anului 2012 ca “Anul European al Îmbătrânirii Active şi 
Solidarităţii între Generaţii” are rolul de a ridica gradul de conştientizare al 
îmbătrânirii populaţiei, de sensibilizare urgentă a statelor, angajatorilor, 
partenerilor sociali, dar şi a cetăţenilor pentru a se implica nu numai în acţiuni 
de promovare, ci şi de a participa la aplicarea conceptului. 

Optimizarea condiţiilor de muncă, adaptarea continuă la nevoile de vârstă, 
inclusiv înaintată, promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă vor constitui 
premise pentru prelungirea vieţii active pe piaţa muncii şi de realizare a 
Strategiei Europa 2020, în care unul din cele cinci obiective principale îl 
constituie creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă de 20-64 de ani de la 
68,6% la 75%. 

În concluzie, putem afirma că “economia de argint” 
înseamnă pentru noi nu numai oferta noastră de bunuri şi 
servicii, ci o modalitate de asigurare a unei îmbătrâniri 
active şi sănătoase, o formă de integrare socială continuă şi 

de comunicare.   

    
Ec Giorgică Bădărău 

În timp ce economia socială este 
destinată tuturor grupurilor 
vulnerabile, economia de argint 
se referă strict la o piaţă a 
serviciilor şi bunurilor create 
pentru populaţia vârstnică 

ECONOMIA DE ARGINT este o 
modalitate de asigurare a unei 
îmbătrâniri active şi sănătoase  



 În data de 26.04.2012 a avut loc la Radisson Blu Hotel Bucureşti Gala Anuală United Way 
Romania 2012, eveniment deja consacrat în societatea civilă românească.  
 Scopul principal al evenimentului a fost 
acela de a aduce mulţumire sponsorilor şi 
partenerilor, care au facut posibilă derularea 
mai multor programe sociale în anul 2011, dar 
şi de a-i premia pe cei care au derulat cu 
succes aceste programe în beneficiul 
categoriilor sociale defavorizate. 
 Alături de Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” 
Bucureşti, au fost premiate şi următoarele 
ONG-uri: ACSIS Bucureşti şi Caritas Cluj – cel 
mai bun program la categoria “Integrare socială 
şi profesională”; Asociaţia “ACTOR” şi Fundaţia 
SCOP Timişoara – cel mai bun program la 
categoria “Educaţie”. 
 Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti, singura asociaţie ce lucrează cu persoane 
vârstnice premiată în cadrul Galei, a fost onorată pentru “Cel mai bun program – Categoria 
Sănătate”. Acest premiu a venit ca o recunoaştere a eforturilor depuse în favoarea vârstnicilor 
bolnavi, nedeplasabili sau greu deplasabili, cu venituri mici, prin programul “Centru de servicii 
de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, derulat în parteneriat cu United Way în 
perioada noiembrie 2010 – octombrie 2011. 
 Fiind susţinută de sponsori foarte importanţi precum Raiffeisen Bank, Genpact, CEE Trust, 
Mott Foundation, Accenture, GlaxoSmithKline, SC Johnson Wax, Royal Bank of Scotland şi mulţi 
alţii, Fundaţia United Way a oferit un sprijin considerabil Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti, 
iar pe această cale dorim să le mulţumim atât lor cât şi voluntarilor United Way, care au dat 
dovadă de deschidere şi căldură faţă de problemele şi greutăţile persoanelor de vârsta a treia, 
aflate în situaţie de risc social. 

În cadrul Galei, diploma a fost înmânată 
preşedintelui Asociatiei, domnul ing. Gheorghe 
Chioaru, aceasta atestând încă o dată meritele şi 
eforturile pe care Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” 
Bucureşti le depune în mod continuu, prin 
programele derulate, în promovarea şi susţinerea 
conceptului de îmbătrânire activă, a cărui 
implementare marchează în mod pozitiv viaţa 
persoanelor vârstnice.  

Asistent social  Andreea Ştefan 
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GALA UNITED WAY ROMÂNIA 2012 
 PRILEJ  DE RECUNOAŞTERE  A  EFORTURILOR 

DEPUSE  DE   ASOCIAŢIA  C.A.R.P.  “OMENIA”  
ÎN NUMELE ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE  

ŞI AL SOLIDARITĂŢII ÎNTRE GENERAŢII 



 Băileşti este unul din cele 4 municipii 
ale judeţului Dolj, situat în jumătatea sudică a 
judeţului, la 57 km sud-vest de Craiova şi care 
include în componenţa sa administrativă şi 
satul Balasan. 
 Prima atestare a Băileştiului datează din 
4 ianuarie 1536 din timpul domniei lui Radu 
Paisie în care se preciza că localitatea exista 
cu circa 150 de ani mai demult, deci din 
vremea domnitorului Mircea cel Bătrân. 
Trebuie precizat însă, că zona a fost locuită 
permanent încă din cele mai vechi timpuri, 
oamenii ocupându-se cu agricultura, dovadă 
fiind descoperirile arheologice cu obiecte ce 
datează din perioada anilor 680 – 1025. 
Ulterior, Băileştiul se găseşte în documente 
cartografice ca Harta Ţării Româneşti şi Harta 
Geografică a Olteniei (1722). 
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Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

Numele localităţii vine de la Băilă, un 
neam fruntaş de oieri care, împreună cu ai săi, 
veneau în mod frecvent în această zonă şi 
iernau cu turmele lor. 

În anul 1818, în zonă a avut loc o luptă 
între turci şi ruşi la care a participat şi un 
detaşament de 1200 de panduri; pentru faptele 
sale de vitejie, căpitanul de panduri Gheorghe 
Magheru a fost decorat de către ţarul Rusiei cu 
ordinul Sfânta Ana în grad de cavaler. 

La începuturile existenţei sale ca 
localitate, în anul 1828, vatra satului a fost 
stabilită în punctul Ţurţani, în Valea lui Trăilă, 
apoi a fost mutată pe actualul amplasament pe 
proprietatea prinţului Gheorghe Ştirbei. 
Acesta, a trasat personal străzile localităţii, 
paralele între ele, cu intersecţii largi încât să 
"se poată întoarce carul lung dintr-una", 
făcând prezicerea că peste ani, localitatea va 
deveni un oraş frumos. 

  În războiul româno-ruso-turc din 1877 - 
1878, care a dus la cucerirea independenţei 
de stat a României, mulţi băileşteni, printre 
care amintim numai pe Ion Vătafu, 
Potopineanu Stan, Stancurel Stan şi Mitrică 
Stancu, s-au distins pe câmpul de luptă, parte 
din ei căzând în luptă. De asemenea, 
Băileştiul, prin poziţia sa geografică, a jucat un 
rol strategic deosebit de important, locuitorii 
contribuind din plin la întreţinerea unităţilor 
militare care staţionau aici în rezervă sau erau 
în mişcare. 

Furtunosul an 1907, care constituie 
apogeul luptei țăranilor români pentru drepturi 
sociale, a însemnat o cumplită încercare 
pentru locuitorii din Băilești. Aici răsculații au 
ținut piept forțelor de represiune timp de 5 zile, 
apoi au cedat; urmarea: 42 morți, peste 100 
răniți, peste 300 arestați, iar Băileștiul a fost 
bombardat de tunurile armatei. 



În Primul Război Mondial s-au jertfit pe 
câmpul de luptă pentru reîntregirea neamului 
156 băileșteni, soldați, gradați și ofițeri a căror 
memorie este cinstită și eternizată prin 
Monumentul Eroilor Băileșteni, realizat de 
sculptorul Iordănescu și inaugurat la 24 
octombrie 1924. 

Ca o recunoaștere oficială a stadiului de 
dezvoltare economică și socială, în urma unui 
decret regal, la 3 mai 1921 s-a serbat cu 
deosebit fast transformarea comunei rurale 
Băilești (în acea perioadă era cea mai mare 
comună rurală din țară) în comună urbană. 
Previziunea proprietarului moșiei Băilești din 
anul 1831, că acest sat va deveni oraș, se 
îndeplinise. 

Ca toţi românii, și în cel de-al Doilea 
Război Mondial băileștenii au fost prezenți pe 
câmpul de luptă pentru eliberarea patriei și 
victoria definitivă asupra fascismului,   
jertfindu-şi viaţa 108 din cei mai viteji fii ai 
orașului. 

În data de 4 iulie 2001, Băileștiul este 
declarat municipiu. 

Cât priveşte demografia, populaţia 
Băileştiului a crescut necontenit, astfel că în 
anul 1828, când se afla pe vechea vatră, "La 
Țurțani", ea număra 99 de familii, la stabilirea 
pe actuala vatră, în 1831 se ajungea la 507 
familii, apoi satul se dezvoltă neîntrerupt până 
în contemporaneitate polarizând întreaga 
activitate economică, socială, culturală și 
politico-administrativă a zonei în care este 
așezat. În anul 1848, Băileștiul avea 652 familii 
(aproximativ 2600 locuitori), în timpul domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza  familiile de băileșteni 
au primit pământ, iar în anul 1898 avea 6507 
locuitori (61 străini de diferite nații: austrieci, 
transilvăneni, bulgari și sârbi). 

Cea mai mare creștere o are 
populația Băileș tiului începând cu 
trecerea în secolul al XX-lea, perioadă în care 
se observă că numărul locuitorilor de alte 
naționalități, elementul sud-dunărean (sârbi și 
bulgari) scade până dispare definitiv. 
Semnificativ este faptul că în anul 1905, din 
8838 locuitori, 18 aparțineau altor națiuni, iar 

în anul 1930 din cei 13169 locuitori, 13030 
erau români, 19 unguri, 32 germani, 2 ruși, 5 
sârbi și 21 bulgari. 

La recensământul din 1941 se observă 
dispariția elementului sud-dunărean din rândul 
băileștenilor (din 13825 locuitori, 13794 erau 
români, 3 unguri, 18 germani și alte 11 
naționalități), dovadă că cei care fuseseră aici 
ori plecaseră, ori cei care au rămas s-au 
contopit cu localnicii. 

În anul 1960, în Băilești erau 16406 
locuitori, în anul 1972 erau 19456, iar ca 
urmare a dezvoltării localităţii, mai ales a 
apariției obiectivelor industriale, în anul 1987, 
Băileștiul depășea cifra de 20000 de locuitori. 
La recensământul din anul 1992 existau 22344 
locuitori, dintre care 11042 bărbați și 11302 
femei. Aici, pe lângă români mai trăiesc 5 
maghiari, 7 germani, 814 roomi, și un singur 
sârb. 

Conform recensământului din 2011, în 
Băileşti locuiesc 20491 locuitori. 

Astăzi, Băileştiul, cunoscut ca oraşul 
lui Nea Mărin, localitate de câmpie, cu străzi 
ce păstrează, în mare măsură, proiecţia iniţială 
se prezintă ca o îmbinare arhitecturală a 
tradiţiei cu modernitatea, cu case vechi, blocuri 
construite în epoca trecută, dar şi vile mai noi, 
apărute în ultima perioadă. Trebuie remarcată 
hărnicia oamenilor care se îngrijesc de oraşul 
lor pentru a fi curat şi frumos, mulţi dintre ei, 
pricepuţi în ale grădinăritului, alegând să se 
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Gara Băileşti de pe linia Craiova Calafat în anul 1903 
Parcul Balasan 



întoarcă la vechile îndeletniciri, întrucât 
obiectivele industriale unde lucrau până 

de curând au dispărut din oraş. 
Chiar dacă au obiceiuri 
puţine, băileştenii se 
adună, cu mic, cu mare 
pentru practicarea lor. 
Astfel, de Bobotează, 
se botează... caii, iar 
căruţe, şarete sau 

trăsuri trase de bidivii, care mai de care mai 
împodobiţi, transformă bulevardul central    
într-un veritabil hipodrom. De asemenea, de 
Ziua Marelui Mucenic Sfântul Gheorghe, 
cetăţenii urbei se urcă în căruţe şi merg cu 
proorul prin oraş. Duc cu ei rămurele de salcie 
şi liliac şi le înfig în porţile caselor, urându-le 
de bine, cu multă sănătate. 

Personalităţi cu care locuitorii acestui 
frumos orăşel se mândresc: 

-Ciobanul Băilă, întemeietorul orașului; 
-Prințul Ştirbei, proprietarul moșiei 

băileștene, cel care a trasat străzile și a 
structurat viitoarea localitate urbană; 

-Generalul Gheorghe Magheru, pandur 
în armata lui Tudor Vladimirescu, revoluționar 
pașoptist, general al armatei române, mare 
patriot; 

-Actorul Amza Pellea (1931-1983), cel 
mai bun actor român de teatru și film; 

-Actorul de compoziţie Marcel Iureş; 
-Scriitorul contemporan Petre Anghel; 
-Sportiva Adriana Nechita, jucătoare 

română de handbal ş.a. 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Băileşti, organizaţie neguvernamentală, non 
profit a luat fiinţă în anul 1949; îşi are sediul, 
proprietate a Asociaţiei, în 2 apartamente 
cumpărate în anul 2000, situate pe strada 
Carpaţi, numărul 3, la parterul blocului C1, 
scara 1, Băileşti, judeţul Dolj.  

Asociatia poate fi contactată la telefonul 
0251.311.393 şi la carp_bailesti@yahoo.com. 
 Tot prin efort propriu, s-a reuşit 
cumpărarea, în apropiere, a unui imobil, cu 
terenul aferent acestuia, pentru a fi 
transformat, amenajat şi adaptat nevoilor 
membrilor C.A.R.P. Într-un viitor ce se doreşte 
cât mai apropiat, acesta va fi un local modern, 
cu spaţii generoase care să le permită 
efectuarea activităţilor specifice în deplină 
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siguranţă, întocmirea documentelor, ridicarea 
şi depunerea sumelor de bani pentru 
împrumuturi sau cotizaţii.  

În prezent, acesta se află în renovare. 
În situaţia în care conducerea Casei găseşte 
un sponsor, imobilul ar putea fi foarte uşor 
amenajat pentru un cămin de bătrâni care să 
găzduiască până la 30 persoane. De 
asemenea, aici s-ar putea să se amenajeze un 
cabinet de fizioterapie şi unul de analize 
medicale unde să se facă un minimum de 
teste medicale pentru membrii Asociaţiei. 
 Primul preşedinte al Casei, cel care în 
fruntea unui grup de oameni din Băileşti a pus 
bazele acesteia, a fost domnul Marin Lestaru. 
Au urmat la conducerea destinelor Asociaţiei 
domnul Grigorie Triculescu, domnul 
Constantin Mitroi, doamna Sofia Pretorian, 
domnul Marin Vasile şi domnul Sebastian 
Căprioru. 

Asociaţia este condusă în prezent cu 
fermitate, pasiune şi mult devotament de 
doamna Teofana JIFCU, preşedintă, alesă în 
funcţie în anul 2005. 

Localul în care se vor extinde serviciile asociaţiei 

Preşedinta asociaţiei - domana Teofana Jifcu 



Doamna Jifcu, născută în Cioroiaşi, o 
localitate ce se află nu departe de Băileşti, 
este strâns legată sufleteşte de această 
instituţie, vorbeşte cu drag de realizările avute, 
munca depusă în slujba persoanelor de vârsta 
a treia, dar şi de greutăţile întâmpinate. A 
lucrat aici încă din 1978, a fost mai întâi 
secretar, iar la ieşirea la pensie a rămas în 
continuare să coordoneze activitatea celor 
angajaţi să conducă destinele C.A.R.P. 
Băileşti. Nici nu e de mirare faptul că-şi 
cunoaşte atât de bine situaţia membrilor din 
fiecare localitate, problemele cu care aceştia 
se confruntă şi găseşte cu multă uşurinţă 
întotdeauna cele mai bune soluţii de rezolvare 
a lor. Problemele rezultate din necinstea unui 
delegat al pensionarilor din comuna Goicea, 
judeţul Dolj, care a încercat să înşele oamenii 
din localitate, să arunce o pată ruşinoasă, de 
necinste asupra Asociaţiei şi despre care 
presa a scris la vremea respectivă, n-au 
descurajat-o, ci au întărit-o. A instituit un 
sistem oarecum complicat, dar ferm şi sigur de 
circulaţie a documentelor ce se întocmesc, a 
sumelor de bani colectate de casieri de la 
membri, dar şi a împrumuturilor care ajung 
neştirbite la membri ce au solicitat acest lucru. 
În felul acesta este sigură că nimeni nu mai 
are posibilitatea de a se atinge de banii 
oamenilor. Sistemul de lucru instituit aici ar 
putea face obiectul unui articol separat pentru 
ca această experienţă pozitivă să fie 
îmbrăţişată şi de alte C.A.R.P.-uri interesate. 

Este foarte tenace în urmărirea 
obiectivelor propuse şi a hotărârilor adoptate, 
iubeşte lucrul bine făcut, este mereu în 
căutarea noului. Adeptă a principiului “nimic nu 

e imposibil”, doamna Jifcu este 
respectată de oamenii cu care lucrează 
şi-i dau necondiţionat concursul pentru 
îndeplinirea obiectivelor adoptate. 

Colaborarea cu autorităţile locale nu 
este la nivelul la care ar dori să fie, nu-i ajută şi 
din această cauză este puţin dezamăgită. A 
solicitat un spaţiu în faţa sediului pentru a fi 
amenajat pentru pensionarii ce vin la Asociaţie 
pentru rezolvarea diverselor probleme, dar nu 
s-a aprobat. Nici cu presa locală nu are relaţii 
dintre cele mai bune. 

A organizat excursii pentru pensionarii 
din Asociaţie si astfel acestia au vizitat diferite 
obiective turistice din tara dar şi peste hotare 
(Grecia, Franţa etc.). Anul acesta au planificat 
o excursie în Italia în luna septembrie. 

Din Consiliul Director fac parte domnul 
Ştefan BÂCU, domnul Corneliu VÎRBĂNESCU 
şi domnul Paul FIRU. 

Contabilul şef al Asociaţiei este doamna 
Miruna IGNAT. Cu un fond social de 
11.678.058 lei, au fost acordate numai în anul 
2011 un mare număr de împrumuturi 
membrilor săi, în valoare de 13.594.500 lei, 
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Şedinţă de lucru a Consiliului Director 

Doamna Miruna Ignat—contabilul şef 

Consilier  
Ştefan Bâcu 

Consilier  
Corneliu Vârbănescu 



asigurând, în acest fel, la timp şi în 
cuantumul solicitat a sumelor de bani.  

Se acordă împrumuturi rambursabile în 
rate lunare până la 3 ani, în valoare de până la 
15.000 lei. Dobânda practicată este de până la 
8,5% şi se reţine întotdeauna anticipat. În 
situaţia în care împrumutul se restituie mai 
repede faţă de perioada iniţială, dobânda se 
recalculează. 

De asemenea, au fost acordate ajutoare 
nerambursabile în valoare de 6.850 lei, iar în 
acest an, 2.450 lei. Conducerea Casei a 
hotărât ca ajutoarele nerambursabile să fie 
acordate de fiecare dată numai în bani, pentru 
a se evita eventualele discuţii şi interpretări 
între membri cu privire la cantitatea şi valoarea 
produselor primite. 

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi, 
conducerea s-a gândit şi a pus la punct un 
sistem de ajutorare a acestora în situaţii de 
deces. Pe lângă ajutorul de deces de până la 
400 lei, acordat în funcţie de vechime tuturor 
membrilor săi, au cumpărat o cameră în care 
depozitează coşciuge şi cruci pe care le 
achizitionează direct de la producători, apoi le 
dau fără adaos comercial, cei ce le ridică de 
aici având posibilitatea să economisească 
până la 400 lei. Au în plan să procure şi alte 
materiale necesare înmormântării şi să le 
distribuie după aceleaşi criterii. 

Contabila şefă este ajutată în muncă de 
doamnele casiere Maria PASCU şi Gigi 
IORDACHE. 

Împrumuturile se 
acordă adeseori pe 
loc, altele cu 
planificare după 2-3 
săptămâni. Cea mai 
mare aglomeraţie se 
produce în a doua 
decadă a fiecărei 
luni, când membrii 
primesc pensia şi îşi 
achită datoriile; 
atunci se lucrează la 
sediul Asociaţiei 

chiar până la orele 22.00. 
Preşedinta Comisiei de cenzori, 

doamna economist Eugenia POENARU, 
lucrează împreună cu doamna Maria VÎRBAN, 
membru. 
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C.A.R.P. Băileşti, una din cele mai 
puternice asociaţii din Federaţia noastră, 
numără în prezent 10838 membri. Aceştia 
provin din 40 localităţi, din care menţionăm: 
Băileşti (4 164 membri); Galicea Mare (619); 
Rast (568); Pleniţa (528); Negoi (372); 
Galiciuica (336); Giubega (325); Craiova (302); 
Bistreţ (283); Cioroiaşi (268); Siliştea Crucii 
(252); Urzicuţa şi Întorsura (248); Afumaţi 
(226). Activităţile curente ce se desfăşoară cu 
membri din cele 40 localităţi sunt asigurate de 
unii membri ai Casei, precum şi de casierii-
delegaţi, numiţi din rândul pensionarilor pe 
comune. În unele comune mai mari există şi 2 
casieri-delegaţi, fiecare desfăşurând activităţi 
de atragere a cât mai mulţi membri. Acestora li 
se întocmeşte un contract de reprezentare cu 
mandat, având dreptul să ridice de la casieria 

Doamna casiera 
Gigi Iordache 

Doamna Eugenia Poenaru - Cenzorul şef 

Membru la ghişeu 



Asociaţiei sumele de bani pentru a fi 
înmânate membrilor împrumutaţi, să 
colecteze ratele lunare ale celor ce restituie 
împrumuturile, cotizaţiile şi contribuţiile 
membrilor şi să le predea la casierie. De 
asemenea, casierii-delegaţi popularizează 
avantajele înscrierii pensionarilor în rândul 
membrilor Casei, îi ajută să întocmească 
documentele prevăzute în Statutul 
organizaţiei. Ei sunt plătiţi cu comision dat 
de numărul de membri. 

Există însă şi membri, în special care 
au domiciliul în localităţile apropiate, care vin 
la sediul C.A.R.P. şi lucrează direct cu 
casieria. 

C.A.R.P. Băileşti are evidenţa 
informatizată a membrilor, cotizaţiilor, 
împrumuturilor efectuate, rate, dobânzi etc. 
Şeful acestui compartiment este domnul 
Valentin IORDACHE, analist programator. 
Are 10 calculatoare distribuite în 

compartimentele ce se ocupă de evidenţa 
membrilor şi a contabilităţii. 

Dl Iordache,  prin munca depusă şi 
dragostea faţă de tehnica de calcul, a 
realizat un program adaptat la specificul 
C.A.R.P. Băileşti, care cuprinde situaţia 
fiecărui membru, facilitează emiterea 
chitanţelor pentru rate şi cotizaţii, cererilor 
pentru solicitarea de împrumut, contractelor, 
împrumuturilor cu scadenţarul de rate 
lunare, cererilor pentru urmaşii membrului 
decedat, registrul de casă şi alte evidenţe 
contabile. Toate acestea sunt rezultatul 
muncii acestui salariat care are o capacitate 
şi un spirit de excepţie, este un salariat 
foarte apreciat şi mereu angajat într-o 

competiţie continuă cu el însuşi pentru a 
face noi îmbunătăţiri şi adaptări, iar toate 
documentele să fie cât mai complete şi 
cuprinzătoare. 

În viitor au în vedere crearea unui site pe 
internet specific asociaţiei şi dotarea noului 
imobil cu calculatoare la care membrii care 
doresc pot deprinde tainele internetului pentru  
a-şi petrece timpul liber într-un mod cât mai 
plăcut. 

Asociaţia are o maşină de serviciu, 
condusă de domnul Cristian IGNAT. În funcţie 
de posibilităţi, conducerea Casei intenţionează 
să procure în perioada următoare şi o maşină 
mortuară.  

Întregul personal ce îşi desfăşoară 
activitatea în Asociaţie 
are contract de muncă 
şi fişa postului întocmite 
potrivit reglementărilor 
în vigoare, inclusiv 
d o a m n a  E m i l i a 
Moreanu, îngrijitoarea  
spaţiilor. 
Sediul C.A.R.P. Băileşti 
are montat un sistem de 
supraveghere video ce-i 
asigură o securitate 
deplină . 

 Cu convingerea că cititorii revistei 
„Omenia” vor aprecia activitatea colegilor lor din 
Băileşti şi-i vor călca pragul pentru a realiza un 
util schimb de experienţă, perseverenţa în lupta 
lor pentru mai bine, promitem să revenim cu 
noutăţi despre viaţa şi activitatea C.A.R.P. 
Băileşti. 

 

A consemnat, 
Ec. Ilie Şopandă 
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Domnul Valentin Iordache 

Domnul Cristian Ignat 

Doamna Emilia Moreanu 



Municipiul Slatina 
este situat pe malul 

stâng al râului Olt, în zona 
de contact dintre podişul 
Getic şi Câmpia României, 
la aproximativ 50 km de 
municipiul Craiova, 70 de 
km de municipiul Piteşti şi 
190 de km de capitala 
Bucureşti. 

Municipiul Slatina 
are o populaţie de 
aproape 80.000 de 
locuitori, fiind un important centru industrial. 

Oraş cu o istorie de peste 650 de ani, 
încă de pe la 1900 începe să fie cunoscut 
prin existenţa a numeroase ateliere 
meştesugăreşti şi chiar a unor fabrici. După 
anul 1960 are loc o dezvoltare explozivă a 
sectorului industrial, cea mai importantă 
investiţie fiind cea care poartă azi denumirea 
de ALRO S.A., deţinută în prezent de grupul 
VIMETCO şi fiind cunoscută ca cea mai mare 
companie producătoare de aluminiu din 
Europa Centrală şi de Est, ce asigură locuri 
de muncă directe pentru aproximativ 2500 de 
salariaţi şi suport financiar pentru 20.000 de 
membri ai familiilor acestora cât şi pentru 
angajaţii industriilor conexe. 

În municipiu sunt şi alte corporaţii 
reprezentative, cu pondere însemnată în 
economia acestuia ca producătorii de 
anvelope Pirelli, de subansamble auto 
Hansel, de piese pistoane auto Altur, de 
produse carbografitice Electrocarbon S.A., de 
ţevi trase TMK Artrom, de cabluri electrice 
armate şi nearmate din aluminiu PrismyOn 
Slatina, etc. 

În Slatina se găsesc şi numeroase 
fabrici mici şi mijlocii precum: Benteler, 
Minotex, Partener Prompt, Litestuctures, 
Aluto, Oltina, Holian Leather Scafa, 
Unicomfex. 

în ultimii ani, în Slatina, au cunoscut o 
mare dezvoltare proiectele de retail, banking 
şi sectorul imobiliar. 

Slatina se remarcă şi prin moştenirea 
culturală, deţinând un rol important în 
regiune. Printre obiectivele cele mai 
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importante sunt demne de reţinut: Muzeul 
judeţean Olt, Biserica Troiţei, Catredala, 
Mânăstirea Cucuciov, Mânăstrirea Strehăreţi, 
Bisericile Sfânta Treime, Sfântul Nicolae, 
Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan 
Botezatorul, Fecioara Maria, Naşterea Fecioarei 
Maria etc. 

Cele peste 80 de clădiri care alcătuiesc 
patrimoniul istoric joacă rolul principal în peisajul 
urban din centrul vechi al oraşului, fiind situate 
cu preponderenţă pe străzile Lipscani, Mihai 
Eminescu, Poboran, Dinu Lipati, Grădiniţei, 
Fraţii Buzeşti. Din acestea se remarcă Liceul 
Radu Greceanu, Primăria Slatina, Secţia de 
etnografie a Muzeului Judeţean Olt, Casa 
Caracostea, Casa Profesorilor şi vechiul sediu al 
Băncii Naţionale a României din localitate.  

Obiective demne de menţionat sunt şi 
podul de fier de peste râul Olt, monumentul 
Ecaterina Teodoroiu şi obeliscul „Slatina 600”. 

Slatina se poate mândri cu personalităţi 
marcante, care prin întreaga lor creaţie şi-au 
găsit un loc binemeritat în patrimoniul naţional. 
Cei mai reprezentativi sunt: poetul Barbu Peri 
Mumuleanu, poetul, prozatorul şi eseistul Pan 
Vizirescu, scriitorul Eugen Ionescu, poetul Ion 
Minulescu, diplomatul Nicolae Titulescu, pictorul 
Spiru Vergulescu, academicianul Petre S. 
Aurelian, academicianul Dumitru Caracostea, 
soprana Felicia Filip. 

Una din instituţiile cu trecut, prezent şi 
viitor din municipiul Slatina este Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor. 

Înfiinţată la 25 mai 1957, C.A.R.P. Slatina 
a aderat la Federaţia Naţională „OMENIA” în 
anul 2006. În prezent numără 5430 de membri 



şi îşi desfăşoara activitatea în reşedinţa de 
judet, în oraşele Scorniceşti, Piatra Olt, 
Potcoava şi comunele Perieţi, Strejeşti, 
Vâlcele. 

Încă de la înfiinţare, Casa de Ajutor 
Reciproc al Pensionarilor  Slatina a fost colacul 
de salvare la nevoie pentru pensionari, alături 
de cele din Caracal, Balş, Corabia, Drăgăneşti 
Olt. 

Deşi municipiul Slatina este un oras 
industrial, judeţul Olt este cel mai sărac din 
Oltenia, cu un numar de pensionari relativ 
mare, de peste 97.000. Din acestia, peste 
58.000 de pensionari au ieşit la limită de vârstă 
dar 57% nu au stagiul de cotizare complet şi 
deci un punctaj de pensie mic. Aproximativ 
25.000 de pensionari din judeţ provin din 
sectorul agricol, cu o pensie de maxim 350 lei. 

La casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor din judeţ, deci şi din municipiul 
de reşedintă, s-au inscris pensionarii cei mai 
săraci, care au găsit soluţia rezolvării 
problemelor lor în ajutorul reciproc, în 
împrumuturi de valoare mică, ce au la bază o 
cotizaţie (un fond social) depusă de-a lungul 
anilor. 

Consiliul Director al C.A.R.P. Slatina, 
compus din Aurelian Ilinca – preşedinte, 
Constantin Ghiţescu, Gheorghe Popescu şi 
Gheorghe Violu – membri, a căutat cele mai 
viabile soluţii pentru a ajuta membrii asociaţiei 
care nu numai în perioadele premergătoare 
sărbătorilor ci în special, după ce a început 
criza se împrumută cu o frecvenţă crescândă. 

Majoritatea împrumuturilor sunt 
destinate pentru achiziţia de lemne, 
cumpărarea unui porc de Crăciun, plata 

facturilor la gaze, 
e n e r g i e ,  a 
medicamentelor şi mai 
nou, a ratelor la bănci 
ale copii lor sau 
nepoţilor. 

Pens ionar i lo r 
defavorizati, cu pensii 
sub 500 de lei şi care 
fac împrumuturi mai 
mici de 350 de lei nu li 
se percepe dobânda. 

Oferta casei de ajutor reciproc este 
diversif icată ,  punând la dispozi ţ ia 
pensionarilor, în afară de împrumuturi, 
ajutoare pentru deces şi ajutoare 
nerambursabile pentru tratamente. Astfel 
numai în anul 2011, 178 de membri au primit 
ajutoare de tratament în valoare de 8900 lei şi 
148 de familii au beneficiat de ajutoare de 
deces, în valoare de 72.522 de lei. 

Fondul social al membrilor, de aproape 
4 milioane de lei, la 31.12.2011, a permis 
acordarea a peste 2750 de împrumuturi în 
valoare de 4.718.800 lei. 

Un număr de 62 de ajutoare 
nerambursabile au fost acordate din fondurile 
Federaţiei Naţionale „OMENIA”, strânse în 
cadrul campaniei sociale „Daţi 1 leu pentru 
pensionarii săraci”. 

Un rol deosebit de important în 
pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de 
creditare în cadrul casei îl are contabila şefă, 
doamna Virginica Dumitru şi comisia de 
cenzori al cărei preşedinte este domnul Emil 
Neacşa. 
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Şedinţa Consiliului Director 

Preşedintele 
Aurelian Ilinca 

Sala ghişeelor 



În viaţa membrilor Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Slatina, un loc 
aparte îl ocupă activităţile culturale 
desfăşurate în cadrul clubului. Activităţile de 
socializare care au loc în acest cadru 
contribuie la îmbătrânirea activă, la 
cunoaşterea reciprocă şi menţinerea spiritului 
mereu tânăr.  

Biblioteca asociaţiei, cu cele peste 
1700 de volume este unul din locurile cele 
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mai frecventate de către membri. 
Pentru deservirea membrilor din celelalte 

localităţi, alături de funcţionarul administrativ 
Robert Dincă, contabila Ilinca Dinică şi casiera 
Ileana Nistor, un rol deloc de neglijat îl au şi cei 6 
delegaţi. 

Dacă doriţi să vă înscrieţi sau numai să o 
vizitati, puteţi găsi Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Slatina la sediul achiziţionat în 
anul 1984, care a fost modernizat în anul 2010, 
situat pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 24, 
bl. CAM 4, sc. 1, etajul 1, apartamentele 2 la 5.  

Pot fi contactaţi la telefon 0249-433.227,  
sau pe e-mail carpensionarislatina@yahoo.com. 

 
Sociolog Ionuţ Ardeleanu 



Oraşul Ţăndărei este situat în partea de 
nord-est a judeţului Ialomiţa, în Bărăganul 
central, pe terasa malului stâng al râului 
Ialomiţa, la 24 de km amonte de locul de 
vărsare în Dunăre. 

Rolul teritorial important al localităţii 
este determinat de poziţia sa în cadrul reţelei 
de transport şi de căi de comunicaţii, 
cuprinzând două trasee majore care se 
întâlnesc în centrul oraşului, respectiv DN 2A 
Bucureşti-Constanţa şi DN 21A dinspre Brăila, 
precum şi de funcţiile de servire a populaţiei 
rurale din zonele învecinate.  Ţăndăreiul a 
devenit oraş în anul 1968. Istoricul C.C. 
Giurescu apreciază că Ţăndăreiul face parte 
(alături de Buşteni, Plopeni, Brădieni) din 
categoria localităţilor cu nume de pădure. 
Istoricul este de părere că i s-a spus aşa de la 
urmaşii lui Ţandără, întemeietorul sau primul 
stăpân al satului, care la rândul său a căpătat 
această poreclă de la ţandăra care sare din 
trunchiul copacului la tăiatul cu toporul.  Deşi 
există certitudinea că este mult mai vechi, 
satul Ţăndărei este atestat documentar pentru 
prima dată la 18 iunie 1594, într-un hrisov emis 
la Bucureşti, la cancelaria lui Mihai Viteazul, 
prin care domnul întăreşte boierului Necula o 
serie de proprietăţi. Printre martorii participanţi 
la această confirmare se numărau şi „Gonţea 
şi Voicăi de Ţăndărei” (Sursa: Tătăreanu Iosif 
– Monografia Ţăndărei). Prima menţiune 
cartografică a localităţii s-a făcut în harta 

militară austriacă a Tării Româneşti, alcătuită 
între anii 1787-1791, de serviciul topografic al 
armatei austriece. La sfârsitul secolului al 
XVIII-lea, moşia şi satul Tăndărei intră în 
stăpânirea lui Filip Lenş, crescut sub protecţia 
lui Ipsilanti şi ocupând diferite funcţii în 
administraţia Ţării Româneşti. Cea mai veche 
împărţire a judeţului în plăşi se cunoaşte din 
anul 1778. Ţăndăreiul face parte din plasa 
Oraşul. Odată cu instituirea Regulamentului 
Organic (1831-1848), organizarea anterioară 
se modifică şi Ţăndăreiul face parte din plasa 
Balta. Din anul 1859 până în 1864, Tăndăreiul 
a avut statut de sat, în componenţa căruia 
intrau câteva cătune. După aplicarea Legii 
comunale elaborate de A.I.Cuza, devine 
comună, reşedinţa plăşii Balta. În legătură cu 
populaţia localităţii, cea mai veche informaţie 
provine din anul 1861, când Ţăndăreiul, 
ămpreuna cu cătunele Câineasca, Strachina şi 
Musteanca aveau 261 case şi 310 familii. În 
anul 1874, comuna avea o populaţie de 1235 
locuitori, fiind una din cele mai mari comune 
din cele 22, câte avea plasa Balta. Prin Legea 
din 01.04.1901, se formează plasa Ţăndărei, 
cu reşedinţa la Ţăndărei şi având arondate 12 
comune, administrată de un revizor comunal. 
Din 23.04.1905, Ţandareiul preia şi comunele 
fostei plăşi Iazul.  Între anii 1930-1940, cu 
sprijinul primăriei au fost realizate construcţii 
importante pentru comună: Scoala primară din 
satul Gara, Cantina şcolară din satul 
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Strachina, Piaţa din satul Gara, Grajdul 
comunal al primăriei, Clopotniţa de la biserica 
din comună, Judecătoria de pace. În perioada 
1938-1944 se realizează electrificarea 
comunei, iar în anul 1932, se formează noua 
comună Tăndărei Gară, împreună cu 
Strachina. Între anii 1950-1960, Tăndăreiul a 
făcut parte din raionul Feteşti, regiunea 
Constanţa. În anul 1960 se înfiinţează Liceul 
Teoretic. Între anii 1960-1968 face parte din 
Raionul Feteşti, regiunea Bucureşti. În anul 
1968, prin Legea nr. 2 din 16.02.1968, emisă 
de Marea Adunare Naţională, Tăndăreiul este 
declarat oraş, format prin contopirea a trei 
sate: Tăndărei, Tăndărei Gară şi 
Strachina.  

Dezvoltarea oraşului Tăndărei în 
ultimele decenii a fost influenţată de o 
serie de factori, precum: 

- tranzitarea oraşului de artere 
rutiere de importanţă naţională şi 
judeţeană (DN 2A, DN 21 A, DJ 212), 

- tranzitarea oraşului de tronsonul 
de cale ferată Feteşti-Făurei, care leagă 2 
artere magistrale ale reţelei naţionale de cale 
ferată (Bucureşti-Brăila şi Bucureşti-
Constanţa), 

- prezenţa râului Ialomiţa în zona de 
sud şi a lacului Strachina la vest), 

- amplasarea platformei industriale în 
partea de nord-vest a oraşului şi realizarea 
racordului CF cu artera Slobozia-Feteşti,  

- realizarea zonei de blocuri şi a unor 
dotări de educaţie şi sănătate în partea de est 
a oraşului, ceea ce a sporit atractivitatea 
acestei zone în detrimentul celorlalte cartiere. 
 Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Ţăndărei a luat fiinţă la data de 
21.09.2003 din iniţiativa unui grup de 141 de 
pensionari inimoşi, care au vrut să vină în 
sprijinul generaţiei lor, pentru ca aceştia să nu 
se mai deplaseze pentru un imprumut la 
C.A.R.P. Feteşti sau la C.A.R.P. Slobozia, 
scutind astfel timp şi bani. 
 Iniţiativa a fost îmbrăţişată de generaţia 
cu părul alb din localitate, şi an de an numarul 
membrilor a crescut, ajungând la începutul 
anului 2012 la 2589 de persoane înscrise. 
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 Pentru a satisface solicitările altor 
pensionari cu legături tradiţionale în oraşul 
Ţăndărei a trecut la atragerea de noi membri şi 
în localităţile învecinate. Astfel, în prezent 65% 
din membrii asociaţiei sunt din comunele 
Săveni, Sudiţi, Plătăneşti, Mihail Kogălniceanu, 
Gura Ialomiţei, Luciu, Movila, Ograda, Valea 
Ciorii, iar 35% sunt din oraş. 
 Numărul de membri ai C.A.R.P. 
Tăndărei reprezintă doar 15% din totalul 
pensionarilor din bazinul luat în calcul de 
conducerea asociaţiei, ceea ce o face optimistă 
privind dezvoltarea sa viitoare. 

 C o n s i l i u l 
Director, format din 
domnii Filip Stroe – 
preşedinte, Constantin 
N i ţ u ,  G h e o r g h e 
Slujitoru, Vasile Petre, 
Petre Rugină  – 
m e m b r i ,  î n 
c o n f o r m i t a t e  c u 
mandatul acordat de 
adunarea generală, a 

căutat să ia cele mai adecvate măsuri pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, 
prevăzând activităţi viabile în strategia de 
dezvo l t a re  a 
asociaţiei şi în 
p l a n u r i l e  d e 
acţiune. 
 Î m p r e u nă 
cu contabila şefă, 
doamna Gica 
Cojanu, au urmărit 
cu rigurozitate execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli, evoluţia principalilor indicatori 
economico-financiari şi fundamentarea 
temeinică a noilor bugete de venituri şi 
cheltuieli. 
 În funcţie de evoluţia indicatorilor 
economico-financiari din anul 2011, au propus 
adunării generale ca în anul 2012, dobânda la 
împrumuturile acordate membrilor să se 
menţina la 14% pe an, iar bonificaţia la fondul 
social acordată membrilor să se menţină la 3% 
pentru membrii care au avut împrumuturi iar 
pentru ceilalţi membri la 4% pe an. 
 Desigur, tendinţa manifestată este de 



scădere treptată a dobânzii până la 10% pe 
an, pe măsura creşterii numărului de membri şi 
evoluţiei ascendente a principalilor indicatori 
economico-financiari. 
 În cadrul adunării generale, preşedintele 
Asociaţiei, domnul Filip Stroe a subliniat că 
cheltuielile efectuate în ultimul an cu achiziţia 
unui sediu funcţional, dotarea acestuia şi 
informatizarea crescândă a activităţii au 
determinat evoluţia cunoscută a dobânzilor şi 
bonificaţiilor. 
 Raportul Consiliului Director privind 
activitatea desfăşurată în anul 2011 reflectă 
faptul că asociaţia are în frunte buni gospodari. 
 De astfel, Planul de acţiune pentru anul 
2012 se caracterizează prin măsuri 
ambiţioase. 
 Astfel, preocuparea pentru bunul trai al 
membrilor, pentru o viaţă socială şi culturală 
dinamică, cu alte cuvinte pentru o îmbătrânire 
activă şi sănătoasă se regăseşte în măsuri ca 
implementarea Programului de asistenţă 
socială şi medicală „O rază de lumină, o 
speranţă pentru mai bine”, organizarea de zile 
festive, aniversarea a 50 de ani de la 
căsătorie, excursii la obiective istorice, la 
munte şi la mare, pelerinaje la mânăstiri. 
 Cu prilejul „Nunţii de aur” se va acorda 
ordinul „PHOENIX” pe localităţi, familiilor de 
vârstnici sărbătorite. 
 Şi în anul 2012, Consiliul Director îşi 
propune să acorde ajutoare de deces, cu o 
majorare de peste 25% faţă de anul anterior, 
ajutoare pentru tratament şi ajutoare 
ocazionale (pentru medicamente) membrilor 
aflaţi temporar în dificultate. 
 În scopul ajutorării membrilor vârstnici, 
persoane singure, aflaţi în risc social, C.A.R.P. 
Ţăndărei şi-a propus inclusiv organizarea unei 
campanii de strângere de fonduri. 
 Secretarul Asociaţiei, domnul Gheorghe 
Sterian a subliniat că informarea sistematică a 
membrilor în legătură cu activităţile 
desfaşurate este din ce în ce mai importantă, 
pe măsura extinderii în alte localităţi şi 
diversificării formelor de manifestare, şi, în 
acest scop se va edita o publicaţie proprie, 
care va fi distribuită prin cei 10 casieri delegaţi 

comunali. 
 Îmbunătăţirea 
s i s t e m u l u i  d e 
e v i d e n ţ ă 
informatizată  ş i 
achiziţia de tehnică 
de calcul constituie 
o prioritate pentru 
asociaţie deoarece 
în anul 2012, 
„informaticianul” instituţiei, domnul Vasile 
Burciu, alături de contabila şefă şi casiera 
centrală, doamna Elena Constantin sunt în 
căutarea unor soluţii optime . 
 Desigur, activitatea economico-
financiară desfăşurată în fiecare an, a trecut şi 
de data aceasta prin filtrul comisiei de cenzori, 
compusă din doamnele Mariana Cojocaru, 
Mihaela Dumitru şi Lenuţa Mihai, care conform 
mandatului încredinţat de adunarea generală, 
prin raportul prezentat a evidenţiat legalitatea 
şi corectitudinea întregii activităţi. 

 Cu prilejul adunării generale din 30 
martie 2012, în unanimitate de voturi, delegaţii 
au votat afilierea la Federaţia Naţională 
„OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România. 
 Cu siguranţă, C.A.R.P. Tăndărei, 
condusă de un colectiv inimos îşi va găsi locul 
în această mare familie a vârstnicilor, 
Federaţia Naţională „OMENIA” şi împreună cu 
celelalte asociaţii membre va contribui la un 
trai mai bun pentru cei care constituie „aurul 
alb al naţiunii” şi adesea sunt uitaţi de cei care, 
vremelnic, conduc destinele naţiunii. 
 Ec. Giorgică Bădărău 
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 Cu exact 60 de ani în urmă, la Ploieşti, 
lua fiinţă Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor, cu sediul pe strada Maramureş, 
nr.19. Acest sediu găzduieşte şi astăzi CARP. 
 Documentele păstrate în arhiva 
instituţiei, albume cu amintiri şi fotografii 
prezintă activitatea  CARP  în perioadele cele 
mai cenuşii ale istoriei noastre de după cel de-
al doilea război mondial. Răsfoind aceste 
albume, se pot observa chipuri de pensionari 
trişti, convocaţi la adunări generale, în săli cu 
bănci lungi de lemn, ascultând poveştile 
conducătorilor despre ... viitorul luminos al 
României. Dar şi momente vesele, cu 
pensionari aflaţi în excursii organizate în grup, 
de regulă la obiective istorice laice - cu eroi 
sovietici eliberatori sau  monumente închinate 
comuniştilor români. În magazia cu vechituri s-
a mai găsit şi placa memorială din 1972, an în 
care clădirea a fost cumpărată, devenind 
proprietate a C.A.R.P. Ploieşti. Reinstalată 
acum pe faţada clădirii, ca semn de preţuire 
pentru înaintaşii Casei, am  aflat şi cauza care 
a condus la înlăturarea ei, după 1990: nişte 
„capete pătrate” ale regimului post 
revoluţionar au fost deranjaţi de înscrisul ... 
comunist aflat pe placă!  

 Astăzi, C.A.R.P. Ploieşti are 44646 de 

26 Nr. 2(14) anul 4 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

membri înscrişi în municipiul Ploieşti şi în cele 
34 de sucursale teritoriale, fiind cea mai mare 
din ţară. Ea se află cu adevărat în slujba 
pensionarilor prin serviciile oferite: acordarea 
de împrumuturi cu o dobândă medie de 7-8 la 
sută pe an, ajutoare băneşti nerambursabile 
pentru cei aflaţi în dificultate, consultaţii 
medicale şi juridice gratuite, compensaţii 
parţiale la costul biletelor de tratament în 
staţiuni balneo-climaterice obţinute prin Casa 
de pensii Prahova, ajutoare băneşti pentru 
deces ş.a. Surprinzător şi nu prea, deosebit de 
solicitate sunt activităţile cultural-artistice şi de 
agrement, reflectate prin zeci de excursii 
turistice de interes geografic, cultural şi religios 
(s-au vizitat aproape toate mănăstirile din 
ţară!), inclusiv  excursiile peste hotare, în 
Bulgaria (Balcic) şi Ungaria (Budapesta). 
Toate, la preţuri pentru ... pensionari. 
Cunoscutul om de cultură Nelu Stan, cel care a 
revigorat plăcerea călătoriilor printre 
pensionari, îmi spunea că mulţi şi-ar dori să 
meargă şi în Basarabia – de acasă, acasă, 
cum zicea Nichita Stănescu, dar Prutul nu se 
poate trece la fraţii de dincolo decât cu 
paşaport, pe care unii nu şi-l pot permite. 

 Aniversarea celor 60 de ani de la 
înfiinţarea C.A.R.P. Ploieşti a fost sărbătorită 

 
C.A.R.P. Ploieşti, la vârsta pensionării: 

 60 de ani de la înfiinţare! 



printr-un megaspectacol festiv, organizat 
vineri, 25 mai a.c., ora 10, la clubul instituţiei. 
Momentele literare, muzicale şi coregrafice au 
fost susţinute de: grupul vocal „Anche Musica” 
al Casei municipale de cultură, dirijor prof. 
Amalia Secreţianu, soliştii de muzică uşoară 
Bianca Râmboacă şi Nelu Epure, soliştii de 
muzică populară Traian Frâncu, Ion Duca, 
Maria Crăciun şi Florica Jinga – acompaniaţi 
de Orchestra filarmonicii „Paul 
Constantinescu” Ploieşti, dirijor Ion Pană. 
Nelipsiţi de la asemenea momente festive ale 
pensionarilor ploieşteni au fost soliştii  
Domnica Sorescu-Voicu, Ion Bică Drăgoi 
(acordeon) şi ... Nelu Stan. Spectatorii s-au 
amuzat copios şi cu momentele vesele 
prezentate de cunoscutul epigramist 
ploieştean, Constantin Tudorache.  

 Cel mai aşteptat moment aniversar a 
fost, fără îndoială, premierea celor mai vârsnici 
membri ai C.A.R.P. Ploieşti, făcută de 
preşedinte. În cuvântul său, domnul preşedinte 

Ştefan Pascu  a transmis un mesaj 
tuturor participanţilor: Astăzi, la aniversarea a 
60 de ani de la înfiinţarea CARP Ploieşti, se 
cuvine să aducem un omagiu miilor de membri 
a Casei noastre, al căror destin s-a intersectat 
cu C.A.R.P, cu salariaţii acestei instituţii, cu 
consiliile directoare care s-au succedat şi au 
asigurat funcţionarea şi ascensiunea asociaţiei 
noastre. De asemenea, ne aplecăm, cu adânc 
respect, în faţa tuturor acelor care nu mai sunt 
printre noi, în memoria cărora propun să 
păstrăm un minut de reculegere. Ne exprimăm 
încrederea că ceea ce am moştenit şi am 
realizat împreună, chiar şi în această perioadă 
de criză economică şi social-morală prelungită, 
va fi un bun exemplu pentru cei care vor veni 
după noi. Fiind vorba de bătrâneţe, vă rog să-
mi daţi voie să-i cinstim cum se cuvine pe 
câţiva dintre cei mai vârstnici membri ai CARP 
Ploieşti, cărora doresc să le înmânez, din 
partea Casei, câte o Diplomă de Excelenţă şi 
un plic cu bani: doamna Silvia Popescu -100 

de ani (în foto), domnul Nicolae Dumitrescu – 
98 de ani, doamna Ecaterina Vasile – 98 de 
ani, doamna Sofia Zaharia – 94 de ani, 
doamna Ana Sava – 92 de ani, doamna Anica 
Dumitru – 92 de ani. O avem în vedere şi pe 
doamna Paraschiva Badea, în vârstă de 102 
ani, care nu s-a putut deplasa la acest 
eveniment, dar vom merge noi la dânsa.  

  

Ioan POPESCU - membru al C.A.R.P. Ploieşti 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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Institutul pentru Cercetarea Calităţii 
Vieţii (ICCV) al Academiei Române şi Institutul 
de Economie Socială din cadrul Fundaţiei 
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) au 
organizat la Bucureşti, în data de 8 mai 2012 
seminarul “Cooperativele – actori cheie ai 
economiei sociale”.  

La acest eveniment au participat 
reprezentanţi ai diverselor tipuri de 
cooperative din România, precum 
CENTROCOOP, UCECOM, Liga Naţională a 
Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 
Cooperaţia Meşteşugărească, reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale, cercetători 
ştiinţifici, studenţi implicaţi în studiul economiei 
sociale. Moderatoarele acestui seminar au 
fost doamna Ancuţa 
Vameşu, coordonator din 
partea Intitutului de 
Economie Socială şi 
doamna Mihaela Lambru, 
lector universitar doctor la 
Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială, 
Universitatea Bucureşti.  
 Î n  c a d r u l 
seminarului au fost prezentate rezultatele 
primei anchete de teren reprezentative la nivel 
naţional în randul cooperativelor din România, 
dar şi rezultatele unor cercetari privind situaţia 
cooperativelor din Europa.  
 Cooperaţia are o istorie îndelungată în 
România, ce începe în anul 1851, urmând 
trendurile existente la nivel european. În 
perioada comunistă, s-au produs schimbări 
majore în evoluţia cooperaţiei. 

Ca actori ai economiei sociale, 
diminuează disfuncţionalităţile pieţei prin 
faptul că sunt prezente în locaţii care nu sunt 
profitabile pentru firmele private, oferă locuri 
de muncă, cumpără produse la nivel local şi 
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vând la preţuri scăzute în cadrul comunităţilor 
cu venituri mici.  
 Împreună cu invitaţii, au fost dezbătute 
subiecte precum starea actuală a mişcării 
cooperatiste din România, provocările, 
obstacolele cu care se confruntă cooperativele, 
dar şi oportunităţile şi posibile soluţii pentru a le 
reaşeza pe un loc fruntaş în reconstrucţia 
societăţii noastre. 

Casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, alături de casele de ajutor 
reciproc ale salariatilor (forme cu traditie în 
societatea românească), cooperative, asociaţii 
şi fundaţii, dar şi alte forme organizaţionale de 
dată modernă precum afacerile sociale sau 
intreprinderile sociale, fac parte dintr-o mişcare 

de amploare care 
p r o m o v e a z ă  o 
societate incluzivă, 
deschisă şi egală.  
 E c o n o m i a 
socială, domeniul/
sectorul/mişcarea care 
cuprinde toate aceste 
en t i tăţ i ,  p ropune 
principii care să 

ghideze activitatea organizaţiilor, dar poate cel 
mai important, principii care ghidează relaţiile 
interumane. Prin prisma acestor principii, nici 
una dintre formele organizaţionale nu este “mai 
importantă” decât alta, ci fiecare îşi aduce 
contribuţia la dezvoltarea societăţii prin 
specificităţile sale. De aceea, ori de câte ori 
cooperam cu alte organizaţii, sau avem 
deschiderea de a afla mai multe despre ele, 
respectăm unul dintre cele mai importante 
p r i n c i p i i  a l e  e c o n o m ie i  s o c i a l e : 
SOLIDARITATEA. 
 

Sociolog Ionuţ Ardeleanu 

Participarea  
Federaţiei Naţionale “OMENIA”  

la seminarul  
“Cooperativele - actori cheie ai economiei sociale” 



 Fenomen amplu la nivelul Uniunii 
Europene, anul 2012 - An European al 
Îmbătrânirii Active și Solidarității între Generații 
reprezintă pentru Federația Națională 
“OMENIA” o oportunitate de a marca încă o 
dată, prin activitățile sale, procesul de 
implementare a măsurilor de sănătate, 
participare activă şi de securitate caracteristice 
obiectivului general al acestui an, având  și 
drept scop îmbunătăţirea calității vieţii 
persoanelor în vârstă. 

 Membră a 
Asociației C.A.R.P. 
“ O M E N I A ” 
Bucureşti, doamna 
Ana Predincea își 
d e s f ă ș o a r ă 
ac t i v i t a t ea  ca 
v o l u n t a r  a l 
Centrului de Zi 
OMENIA. În cadrul 
u n e i a  d i n t r e 
în tâ ln i r i ,  ne -a 

povestit despre ce înseamnă pentru  ea 
îmbătrânirea activă. Ne-a mărturisit astfel că 
vede în acest demers un nou model de viață 
deloc tardiv de acceptat, o șansă în plus 
pentru persoanele de vârsta a treia de a 
demonstra că, în ciuda greutăților zilnice sau a 
stării de sănătate, pot participa efectiv la 
consolidarea societății din toate punctele de 
vedere.  

 De asemenea, participarea la diverse 
activități, dar și măsurile de suport acordate de 
Asociație au ajutat-o să înlăture sentimentul de 
singurătate și să se simtă cu adevărat parte 
din comunitate. Doamna Predincea activează 
de 3 ani ca voluntar în cadrul Cercului de mâini 
îndemânatice prin realizarea de articole 
tricotate pentru copii, participarea la diverse 

târguri și expoziții 
sau activități de 
petrecere a timpului 
liber, activități de 
p r o m o v a r e  a 
Asociaţiei. Această 
implicare activă s-a 
transformat într-un 
stil de viață ce îi 
conferă încredere şi 
speranță, şi care o 
face să se simtă cu adevărat utilă. 

 Printre rânduri, cu emoție, ne-a 
mărturisit împlinirea și bucuria sufletească de 
a face parte dintr-o mare familie care i-a oferit 
oportunitatea de a pune în practică abilitățile și 
inițiativele propuse: ”De 3 ani particip la 
activitățile organizate la Centru, lucrez și sunt 
foarte mulțumită. Este plăcut, frumos, ne 
distrăm, mai vorbim și astfel timpul trece mai 
repede. Îmi place să croșetez orice: pulovere, 
tricouri, rochițe, fulare, vestuțe, tot ce se poate. 
Particip împreună cu echipa Asociației și la 
alte activități precum târguri sau expoziții, 
acțiuni culturale.”  

 P e n t r u 
viitor, doamna 
Predincea îș i 
d o r e ș t e  s ă 
continue aceste 
realizări, iar 
implicarea ș i 
aspirațiile sale să reprezinte un model de 
îmbătrânire activă pentru persoanele de vârsta 
a treia, dar și un exemplu pentru cei tineri în 
acțiunile lor de susținere a seniorilor pentru o 
mai bună sănătate mentală și sufletească.  

Asistent social 
Milena Antonia Tomescu  
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Îmbătrânirea este un fenomen fiziologic 
inevitabil şi ireversibil care are o evoluţie 
lentă, cauzată şi  de îngrijirea 
necorespunzatoare a pielii. Îmbătrânirea 
succede perioadei de creştere a individului, 
dar în termeni de biologie celulară 
debutează din momentul concepţiei. 
Procesul de îmbătrânire a pielii reflectă 
vârsta biologică a persoanei şi nu 
corespunde întotdeauna cu cea cronologică. 
Îmbătrânirea pielii se manifestă prin 
modificări ale aspectului, mai ales a structurii 
sale. Pielea senescentă este subţire, palidă, 
uscată, ridată şi lipsită de elasticitate. 
Îngrijirea pielii îmbătrânite are mai degrabă 
un efect preventiv.  

Gemoterapia ca ramură a bioterapiei, 
este o metodă de tratament al cărei specific 
este folosirea extractelor din ţesuturi 
vegetale embrionare proaspete - ţesuturi 
meristematice (muguri, ramuri tinere, scoarţa 
ramurilor tinere, amenţi, seminţe, radicele, 
plantule). Administrarea acestor preparate 
realizează şi un ”drenaj biologic” prin care se 
elimină substanţele nocive produse în 
ţesuturi sau introduse în organism şi astfel 
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se restaurează echilibrul biologic perturbat al 
organismului uman. Terapia cu extracte din 
ţesuturi vegetale embrionare nu este nouă, 
nou, este principiul stabilităţii nelimitate a 
componentelor bioactive prezente în extractul 
hidroglicerinoalcoolic la concentraţii mari şi 
eliberarea şi restaurarea activităţii biologice a 
acestora prin diluare, procedeu ce permite 
păstrarea în timp a produsului gemoderivat. 

Compania  Hofigal utilizează o metodă 
modernă de condiţionare sub formă de 
monodoze prin care se elimină închiderea şi 
deschiderea flaconului cu produs, care 
comportă riscul de alterare în contact cu aerul 
şi se creează posibilitatea realizării unor 
scheme de tratament complexe prin asocierea 
mai multor gemoderivate, precum şi un 
tratament constant.  

Există o schemă recapitulativă de 
tratament gemoterapic pentru îngrijirea  pielii. 
Aceste remedii cu acţiune dermoprotectoare şi 
de reglare a funcţiilor pielii exercită activităţi 
farmacodinamice complexe: antiinflamatoare, 
antiseptice, antibacteriene, antivirale, 
calmante, antialergice.  

Concomitent cu dezvoltarea metodelor 



curative, se acordă din ce în ce mai multă 
atenţie şi mijloacelor de profilaxie în cadrul 
unui program coerent de menţinere a 
sănătăţii. 

Amintim astfel gemoderivatele care 
sunt menţionate în literatură ca având 
acţiune directă asupra stopării 
îmbătrânirii pielii, şi care sunt 
recomandate în schemele de tratament 
fitoterapeutic  realizate de medici cu 
competenţă în apifitoterapie: gemoderivat 
din muguri de stejar, gemoderivat din muguri 
de frasin, gemoderivat din mlădiţe de 
ienupar, gemoderivat din mlădiţe de 
rozmarin, gemoderivat din mlădiţe de mur, 
gemoderivat din mlădiţe de zmeur, 
gemoderivat din mlădiţe de afin, 
gemoderivat din  muguri de ulm, 
gemoderivat din muguri de  mesteacăn 
argintiu. 

-Gemoderivatul din muguri de stejar 
se recomandă  în special pentru surmenajul 
fizic şi intelectual, depresii, astenie de 
primăvară, alergie, gingivite, stomatite, 
senescenţă precoce.  

-Gemoderivatulul din muguri de 
frasin se recomandă  în special pentru gută, 
obezitate cu retenţie hidrică, artroze şi 
artrite, dureri musculare şi osteo-articulare, 
celulită, senescenţă.  

- Gemoderivatul din mlădiţe de 
ienupă r  se  recomandă  pen t ru 
hipercolesterolemie, ateroscleroză, gută, 
obezitate. 

-Gemoderivatul din mlădiţe de 
rozmarin este un bun drenor hepatobiliar şi 
activator metabolic, tonic general în astenia 
de cauze diverse, normalizează valorile 
pro te ine lor  ser ice ,  normal izează 
lipoproteinemia şi colesterolul total şi 
esterificat. Se recomandă de către medic în 
astenia intelectuală şi fizică de cauze 
diverse, în disfuncţii endocrine, afecţiuni 
dermatologice, senescenţa fiziologică. 

-Gemoderivatul din mlădiţe de mur 
este antisenescent. Se recomandă de către 
medic în osteoporoză, artroză, diabet 
zaharat tip II, arteroscleroză cu 
hipertensiune arterială, angină eritematoasă, 
candidoză bucală.  

-Gemoderivatul din mlădiţe de zmeur 
corectează tulburările endocrine feminine, 
echilibrează axa hipotalamo-hipofizo-
gonadică. Se recomandă de către medic ca 
remediu al tulburărilor endocrine feminine, 
pentru chisturi ovariene, fibrom uterin, 
sterilitate feminină, senescenţă feminină, 
tulburări neurovegetative premenstruale, 
tulburări ale libidoului, arteroscleroză, retenţie 
hidrică, acnee. 

-Gemoderivatul din mlădiţe de afin 
reduce stările de fragilitate şi de alterare a 
permeabilităţii vasculare, hipoglicemiant, 
antiedematos, antiinflamator asupra vaselor 
sanguine şi asupra mucoaselor intestinale. Se 
recomandă de către medic pentru gingivite, 
aftoză bucală, acnee juvenilă, cuperoză, 
modificări cutanate senile. 

-Gemoderivatul din muguri de ulm are 
proprietăţ i  dermato-protectoare. Se 
recomandă de către medic în afecţiuni ale 
ţesutului cutanat, în afecţiuni ale mucoaselor, 
gută. 

-Gemoderivatul din muguri de 
mesteacăn argintiu are proprietăţi 
antiinflamatoare. Se recomandă de către 
medic în inflamaţii ale mucoaselor, în carenţe 
minerale, rahitism, tulburări de creştere,  
reumatism dismetabolic, carii dentare.  

Cu puţină atenţie  şi câteva reguli simple, 
îngrijirea pielii  în anotimpul rece va fi facilă 
şi adaptată funcţie de tipul de ten şi mediul 
ambiant. 

 
                                                  

Director Marketing                                  
S.C.HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.                   
Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela 
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 Boala Lyme sau borrelioza  este o 
boala infecţioasă, produsă de către bacteria 
Borrelia Burgdorferi inoculată de către 
căpuşe. Căpuşele trăiesc în iarbă, sunt foarte 
mici şi nu se văd uşor cu ochiul liber, mai cu 
seamă cele tinere, imature – nimfele  - stadiu 
în care se află în lunile mai, iunie, iulie, având 
dimensiuni cât seminţele de mac. 

 Distribuţia geografică a borreliozei este 
în strânsă relaţie cu prezenţa căpuşelor din 
specia ixodid. Nu orice specie de căpusă 
poate transmite boala, şi numai în puţine 
cazuri ele transmit la om Borrelia. Gazdele 
animale ale acestor căpuşe pot fi diferite: 
anumite specii de rozătoare sau anumite 
specii de căprioare. În România, recunoscute 
ca zone de risc pentru infecţie cu Borrelia 
sunt ariile împădurite, cu  faună sălbatică: 
Cluj, Arad, Sibiu, Neamţ, Botoşani. 

 Majoritatea cazuri lor noi de 
îmbolnăvire apar pe parcursul lunilor 
călduroase ale anului. Baola poate apărea 
după participarea la excursii şi camparea în 
natură, participarea la şedinţele de vânătoare, 
sau petrecerea de timp liber în cabanele din 
pădure sau în cabanele de la ţară. Boala 
afectează atât adulţii cât şi copiii, indiferent 
de vârstă. 

Semne şi simptome ale bolii 
 În cele mai multe situaţii, boala 
debutează sub forma unor leziuni ale pielii, 
care ulterior se vor extinde progresiv (eritem 
migrator) sub formă de inel roşu, solid ce se 
extinde, în centrul său fiind un punct roşu 
central, locul muşcăturii. Zona poate fi caldă, 
nedureroasă, fără să dea mâncărime şi trece 
de la sine în circa o lună. Totuşi, deşi această 
modificare pe piele este o caracteristică a 
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bolii, şi ar putea orienta rapid diagnosticul, sunt 
mulţi bolnavi care nu o fac. 

 În decurs de câteva săptămâni de la 
infectare, bacteriile se pot răspândi către alte  
zone ale organismului, pe calea sângelui. 
Astfel, pot apărea noi leziuni la nivelul pielii - 
urticarie în diverse zone la distanţă de locul 
înţepăturii, leziuni meningeale - meningite, 
leziuni ale structurilor nervoase centrale sau 
ale structurilor nervoase periferice, leziuni la 
nivel cardiac sau chiar leziuni osteo-musculare.  

Complicaţii 
  Boala evoluează lent, progresiv, pe 
parcursul mai multor ani, şi pot apărea o serie 
de complicaţii cronice în articulaţii: artrita 
cronică sau artrita intermitentă sau la nivelul 
sistemului nervos: encefalopatie, polineuropatie 
cronică. 

 Boala poate avea o multitudine de 
manifestari clinice, diferite de la o persoană la 
alta. 

1. Stadiul de infecţie localizată 
 Perioada de incubaţie a acestei boli este 
de maxim o lună de zile; după această 
perioadă, la locul muşcăturii de căpuşă va 
apărea eritemul migrator care se va extinde 
progresiv şi va căpăta un aspect inelar, de 
dimensiuni apreciabile, având marginea 
externă de culoare roşiatică.  

 Deoarece căpuşele au dimensiuni foarte 
mici, în majoritatea cazurilor, pacienţii nu îşi vor 
aminti despre momentul exact în care s-a 
produs muşcătura ce a condus la inocularea 
infecţiei în organism. La palpare, leziunea 
tegumentară este caldă, şi nu generează 
durere locală. 



2. Stadiul de infecţie diseminată 
 În decurs de câteva săptămâni de la 
apariţia eritemului migrator, infecţia va 
disemina către alte organe, pe cale 
hematogenă; aceste persoane vor prezenta 
leziuni inelare secundare ale pielii, care 
seamană cu leziunile de debut. Alte 
simptome prezente la aceşti pacienţi: dureri 
severe de cap (cefalee), redoare a cefei, 
febră, frisoane, dureri musculare, dureri 
articulare, stare de oboseală nemotivată sau 
chiar stare generală alterată.  

 Mult mai rar, pot apărea mărirea de 
volum a ganglionilor,  mărirea de volum a 
splinei (splenomegalie), hepatită (inflamaţie a 
ficatului, de diferite etiologii), congestie 
orofaringiană (gât roşu şi inflamat), tuse 
seacă (fără expectoraţie), conjunctivită 
(inflamaţia membranei conjuctivale cu 
înroşirea ochiului). Semnele şi simptomele 
din perioada precoce a bolii au cel mai 
adesea un caracter intermitent şi schimbător; 
oboseala şi letargia se numără printre 
semnele constante de boală. La pacienţii care 
nu primesc tratament, primele semne şi 
simptome se vor ameliora în decurs de 
câteva săptămâni.  

 Dacă nu se instituie un tratament 
adecvat, după câteva săptămâni sau luni de 
evoluţie a bolii, mai puţin de o cincime dintre 
pacienţi vor dezvolta semne evidente de 
afectare neurologică: meningită, paralizie 
facială bilaterală, semne de radiculopatie 
motorie şi senzorială, mononevrite sau 
semne de mielită.  

 Semnele neurologice vor apărea în 
câteva luni de la inocularea infecţiei, ulterior, 
boala neurologică cronicizându-se.  

 Tot în decurs de câteva luni de la 
declanşarea infecţiei, mai puţin de o zecime 
dintre pacienţi vor dezvolta semne de 
afectare cardiacă care se desfăşoară doar în 
decurs de câteva săptămâni, însă pot 
recidiva.  

 În stadiu de infecţie diseminată a bolii, 

frecvent se pot manifesta şi durerile 
musculo-scheletale, mai ales o durere 
articulară cu caracter migrator, care nu este 
însoţită de mărirea de volum a articulaţiei; 
durerile mai pot apărea şi la nivelul 
tendoanelor, muşchilor sau oaselor.  

3. Stadiul de infecţie persistentă 
 Dacă în decurs de câteva luni de la 
debutul infecţiei nu se instituie un tratament 
eficient, mai mult de jumătate dintre pacienţi 
vor dezvolta semne evidente de artrită ce 
afectează mai ales articulaţiile mari – în 
special genunchiul. La un număr considerabil 
dintre aceşti pacienţi, afectarea articulaţiilor se 
cronicizează, conducând în final la distrucţii 
cartilaginoase şi osoase. 

  Afectarea neurologică cronică, se poate 
instala mult mai rar, după o perioada mai 
îndelungată de la inocularea infecţiei: 
encefalopatie cu tulburări de memorie, 
tulburări de dispoziţie sau tulburări ale 
somnului; amorţeli la nivelul extremităţilor. 

 Pot apărea însă şi tulburări neurologice 
severe: parapareze spastice, disfuncţii ale 
neuronilor motori centrali, leziuni la nivelul 
substanţei albe din regiunea ventriculilor 
cerebrali.  

Diagnostic 
 Cultivarea şi identificarea acestei 
bacterii s-a dovedit a fi destul de dificilă, chiar 
şi în condiţii speciale de laborator. Astfel, 
diagnosticul acestei boli este dificil, mai ales 
că şi manifestările bolii pot fi diverse şi 
necaracteristice.  

 Deşi există teste serologice care pun în 
evidenţă infecţia cu Borrelia, acestea nu fac 
diferenţa între forma de infecţie activă şi forma 
de infecţie inactivă. Pacienţii care s-au 
îmbolnăvit cândva de borrelioza Lyme, vor 
rămâne seropozitivi pe o perioadă de mai mulţi 
ani, chiar dacă au beneficiat de un tratament 
adecvat cu antibiotice.  

De asemenea, pozitivarea testărilor serologice 
poate apărea şi în cazul infecţiilor 
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asimptomatice. Toate aceste elemente 
reprezintă factori de confuzie diagnostică, cea 
mai sigură metodă fiind depistarea  ADN-ului 
bacterian.  

Tratament 
 Pentru tratamentul bolii Lyme pot fi 
utilizate antibiotice cu administrare orală; în 
cazul în care boala se complică neurologic, 
este nevoie de administrarea intravenoasă a 
antibioticelor.  

 În stadiile incipiente de boală se pot 
administra 100 mg doxicilină, de două ori pe zi 
sau amoxicilină – 500 mg de trei ori pe zi, 
cefuroximă – 500 mg de doua ori pe zi, sau 
eritromicină -250 mg, de patru ori pe zi. 
Tratamentul se face timp de 10 zile, 
antibioticele menţionate nefiind speciale sau 
costisitoare. 

 Tratamentul se poate prelungi chiar şi 
pe o perioadă de patru săptămâni numai la 
pacienţii cu infecţie generalizată. Artrita 
secundară bolii Lyme, poate fi şi ea tratată cu 
ajutorul antibioticelor enumerate mai sus, însă 
terapia va fi de mai lungă durată, 30-60 de zile 
de tratament. 

 Tratamentul cu antibiotice intravenos 
este necesar în majoritatea cazurilor de boală 
cu complicaţii neurologice sau tulburări 
cardiace.  

 Tratamentul antibiotic nu 
este indicat în mod normal pentru 
orice muşcătură de căpuşă, 
totuşi dacă pacientul a identificat 
insecta şi este speriat de o 
probabilă îmbolnăvire, se poate 
recomandă amoxicilina sau 
doxicilină, administrate pe o 
perioada de 10 zile.  

 În prezent sunt testate o 
serie de vaccinuri împotriva bolii 
Lyme, însă ele nu sunt 
momentan disponibile în comerţ. 
Pentru obţinerea unor rezultate 
favorabile, se recomanda ca 
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terapia să fie iniţiată cât mai devreme, de la 
primele semne ale bolii.  

 Din fericire, vindecarea completă, fără  
sechele, poate fi obţinută în majoritatea 
cazurilor de boala Lyme. 

De reţinut 
 -Boala Lyme nu se transmite de la omul 
bolnav la alt om. 

 -Animalele domestice (câini, pisici) se 
pot înfecta cu bacteria bolii Lyme şi pot 
transporta căpuşe infectate în zonele locuite 
de oameni. Animalul de companie trebuie să 
aibă aplicate măsuri de protecţie (zgardă 
specială, soluţii anti-căpuşe). 

 -Dacă găsiţi o căpuşa pe piele, aceasta 
trebuie extrasă cu penseta, apucând strâns de 
capul acesteia, apoi ştergeţi locul infecţiei cu 
alcool sanitar. Este important să se înlăture 
căpuşa în întregime, fără a rupe partea 
posterioară a corpului, pentru a nu-i lăsa capul 
înfipt în rană. Căpuşa trebuie îndepărtată cu o 
pensetă fixată cât mai aproape de piele, 
trăgând cu atenţie şi dintr-o singură mişcare, 
fără a o smulge sau răsuci. Nu striviţi corpul 
căpuşei şi nu aplicaţi căldură sau vreo 
substanţă pe ea, deoarece acest lucru ar 
putea determina vărsarea conţinutului 
stomacal al căpuşei în rană şi, implicit, 
transmiterea bacteriilor sau a virusului. 

 -Urmariti locul unde aţi fost 
muşcat de căpusă timp de maxim o 
lună pentru a observa dacă apar 
eventuale umflături roşii cât şi 
eventuale semne generale: febră, 
dureri de cap, dureri musculare, 
stare de oboseală excesivă, 
slăbiciune. 

 -Nu exageraţi riscul apariţiei 
bolii, statisticile medicale arată că 
acesta este scăzut. 

Medic specialist  
geriatrie-gerontologie 

Dr. Laura Eleni Nedelescu 



 Colaborarea cu echipa Romsound a ajuns la un nivel ridi-
cat prin activităţi şi rezultate pozitive în toată Federaţia Naţională 
“OMENIA”. Avem situaţii concrete şi  suntem foarte mulţumiţi că 
am început şi dezvoltat această cooperare în folosul persoanelor 
în vârsta cu deficienţe de auz şi care au nevoie de un aparat audi-
tiv. 
 Trebuie să remarcăm modul operativ de implicare la solici-
tările noastre pentru a fi prezenţi în locul şi data pe care împreună 
le-am stabilit, în localităţile unde funcţionează sucursale zonale. 
 Pentru a înţelege şi mai bine în ce constau practic ser-
viciile oferite de Romsound, să explicam anumiţi termeni, mai im-
portanţi, astfel: 

>>>>CONTINUARE DIN NUMĂRUL TRECUT>>> 
Pierderile de auz nu afectează numai generaţia în vârstă 

 Dacă am dori să ne exprimăm cifric, atunci, potrivit unor 
studii efectuate în ultimii ani, se arată că aproape 10% din 
populaţia lumii prezintă o scădere a auzului, mai mult sau mai 
puţin importantă, iar în alte articole se aproximează că peste 500 
de milioane de oameni au această problemă. 
 Pierderile de auz nu afectează numai generaţia în vârstă, 
chiar dacă presbiacuzia (scăderea auzului în urma avansării în 
etate) este cea mai des întâlnită formă de hipoacuzie.  
 Din ce în ce mai multe persoane tinere sunt afectate de 
pierderile de auz, acestea fiind cauzate, în principal, de expunerea 
la zgomot excesiv. Muzica ascultată la volum maxim, în casă, în 
căşti sau în maşina, zgomotul stradal din marile oraşe, lipsa 
utilizării căştilor de protecţie la locurile de muncă în mediu poluat 
fonic - sunt numai câţiva din factorii de risc extern ce contribuie la 
scăderea auzului. La aceştia se mai adaugă factorii interni, dintre 
care cel mai important la tineri este otita medie recidivată. 
 Copilul mic poate suferi de asemenea de hipoacuzie, 
uneori chiar de la naştere. În ţările dezvoltate, fiecare nou-născut 
este supus unei testari audiologice: la 48 de ore de la naştere se 
efectuează testul otoemisiunilor acustice tranzitorii (TEOEA) şi a 
otoemisiunilor acustice produse de distorsiune (DPOAE), dupa o 
inspecţie otoscopică a urechii cu aspiraţia eventuală a secreţiilor. 
Toţi copiii care se încadrează în factorii de risc pentru surditate vor 
face evaluări obligatorii periodice, chiar dacă la naştere au trecut 
testele de auz, din 6 în 6 luni până la vârsta de 2 ani şi apoi anual 
până la vârsta de 3 ani. Şi în ţara noastra astfel de screeninguri se 
desfăşoară în câteva maternităţi din centrele universitare. Copiii cu 
surditate congenitală trebuie să beneficieze de tratament specific 
precoce, respectiv protezare auditivă, până la vârsta de 6 luni. 
 Indiferent de vârsta la care a debutat scăderea auzului, 
aparatele auditive actuale oferă posibilităţi vaste de recuperare, cu 
condiţia ca aceste aparate auditive să fie potrivite necesităţilor 
fizice, psihice şi sociale ale persoanei în cauză.  
 Orice proteză auditivă este un instrument personalizat, 
ales în funcţie de recomandarea unui specialist, reglat conform 
rezultatelor audiogramei tonale eliminare şi a audiogramei vocale 
efectuate în prealabil. Oliva (partea intraauriculară a instrumentului 
auditiv) va fi obligatoriu una personală, executată după mulajul 
conductului auditiv şi al pavilionului auricular al pacientului care 
urmează să o folosească. 
 Indiferent dacă este vorba de un aparat auditiv 
intraauricular sau retroauricular, acesta nu este transferabil de la o 
persoană la alta. O proteză auditivă neadaptată auzului 
pacientului poate dauna, provocând o agravare a deficienţei 
auditive. 
 Dacă simţiţi că auzul dumneavoastră este slabit, citiţi mai 
multe despre simptomele pierderii de auz, mergeţi din timp şi 

evaluaţi-vă auzul la un 
cabinet de specialitate 
şi nu ezitaţi în a cere 
sfaturi şi soluţii celor în 
măsură să vi le ofere. 
 
Roxana Dumitru - Romsound 
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Modificarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991 prin OUG nr. 37/2011, a adus ca 
noutate o amendă de până la 4.000 de lei 
pentru nerespectarea reglementărilor cu 
privire la aprobarea politicilor şi procedurilor 
contabile prevăzute de legislaţie. 

Conform acestor reglementăr i, 
administratorii (preşedinţii c.a.r.p-urilor) sunt 
obligaţi ca împreună cu compartimentele 
financiar-contabile să elaboreze (reunească) 
într-un manual toate principiile, normele, 
metodologiile şi regulile care sunt aplicate în 
derularea operaţiunilor contabile, pornind de 
la întocmirea documentelor justificative până 
la finalizarea situaţiilor financiare anuale. 

Acest manual trebuie să fie adaptat la 
specificul activităţii c.a.r.p-ului respectiv, în 
concordanţă cu reglementările contabile ale 
persoanelor juridice fără scop patrimonial şi, 
în principiu trebuie să cuprindă următoarele 
capitole: 

1-Necesitatea existenţei Manualului de 
proceduri contabile. 

2-Prevederi generale introductive ale 
politicilor contabile. 

3-Principii contabile aplicabile. 
4-Politici contabile privind evenimentele 

ulterioare datei bilanţului. 
5-Politici contabile privind imobilizările. 
6-Politici contabile privind elementele de 

natura stocurilor. 
7-Politici contabile privind datoriile entităţii. 
8-Politici contabile privind creanţele entităţii 
9-Politici contabile privind disponibilităţile şi 

investiţiile pe termen scurt. 
10-Politici contabile privind recunoaşterea 

cheltuielilor. 
11-Politici contabile privind recunoaşterea 

veniturilor. 
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12-Politici contabile privind corectarea 
erorilor contabile. 

13-Politici contabile privind repartizarea 
veniturilor. 

14-Politici contabile privind producţia de 
bunuri şi servicii. 

15-Politici contabile privind reducerile 
financiare. 

16-Politici contabile privind activele şi 
datoriile. 

Pentru a veni in sprijinul personalului de 
specialitate care urmează să întocmească 
acest manual, în continuare, prezentăm 
câteva aspecte referitoare la prevederile 
generale introductive ale politicilor contabile 
aplicate în C.A.R.P., urmând ca în celelalte 
capitole, fiecare asociaţie să aprecieze 
problemele specifice necesare a fi detaliate. 

1. Elaborarea politicilor contabile începe cu 
identificarea c.a.r.p-ului căruia îi sunt 
aplicabile politicile contabile, respectiv 
denumirea, adresa, numărul din registrul de 
la grefa judecătorească, codul de identificare 
fiscală, continuă cu prezentarea pe scurt a 
activităţii c.a.r.p-ului, plecând de la actul 
constitutiv (statutul) al acesteia şi eventual 
descrierea principalelor activităţi. 

Necesitatea acestui document este dată de 
faptul că, deşi politicile contabile reprezintă 
un document intern, acestea sunt analizate/
consultate de către auditorii financiari/
statutari, auditorii interni, organele cu atribuţii 
de control în domeniul financiar-contabil, 
personalul din departamentele financiar-
contabile şi alţi reprezentanţi abilitaţi de 
legislaţia în vigoare să execute controale. 

În acelaşi timp, în situaţiile financiare 
anuale este prezentat un extras din politicile 
contabile, astfel ca utilizatorii de informaţii să 
înţeleagă semnificaţia indicatorilor din bilanţ şi 
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contul venit, (excedent, deficit) şi după caz, 
situaţia modificărilor capitalului propriu şi 
situaţia fluxurilor de numerar. 

2. Trebuie precizat cadrul de reglemetare 
în baza căruia au fost elaborate politicile 
contabile. De exemplu: Prezentele politici 
contabile sunt elaborate în baza 
reglementarilor contabile conforme cu 
Directiva a patra a Comunităţilor Economice 
Europene, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 3055/2009 şi a OUG nr. 
37/2011, a normelor şi metodologiilor interne, 
prevăzute în statut, regulamentul de 
organizare şi funcţionare şi alte acte 
normative în domeniu. 

3. Chiar dacă este prevăzută în legislaţia 
naţională obigativitatea conducerii 
contabilităţii în limba română, politicile 
contabile trebuie să cuprindă o precizare în 
acest sens. 

Pot fi inregistrate în contabilitate facturi şi 
alte documente într-o altă limbă şi altă 
monedă, dacă acest fapt este prezentat 
expres printr-un act normativ (de exemplu 
Codul fiscal, referitor la factură). 

4. Este necesară menţionarea monedei în 
care este ţinută contabilitatea, respectiv “leu” 
sau “leu-valută” (pct.2 alin.(1) din 
reglementările contabile), în cazul 
tranzacţiilor în valută. 

5. Precizarea obiectivului politicilor 
contabile. De exemplu: Prezentele politici 
contabile cuprind reguli de recunoaştere, 
evaluare şi prezentare în situaţiile financiare 
a elementelor de bilanţ şi cont de venit 
(excedent/deficit), precum şi reguli pentru 
conducerea contabilităţii în c.a.r.p-ul 
respectiv. 

6. Precizarea modului în care se 
procedează atunci când c.a.r.p-ul derulează 
operaţiuni pentru care nu are tratamente 
contabile în politicile contabile aprobate 
(Exemplu: atragerea de fonduri europene 
sau contracte de parteneriat etc). 

7. Precizarea faptului că regulile şi 
tratamentele contabile cuprinse în politicile 
contabile respectă legislaţia naţională în 
ansamblul său. În acest sens, aşa cum se 
menţionează şi în reglementările contabile, 

este necesară cunoaşterea evoluţiei 
legislaţiei contabile, respectiv a 
modificărilor şi completărilor la zi. De 
exemplu: Prezentele politici contabile trebuie 
aplicate cu respectarea legislaţiei, în general, 
şi a celei care reglementează aspecte 
financiar-contabile (ordine ale ministrului 
finanţelor publice etc.), în mod special. 

Considerăm că este necesară o astfel de 
prevedere deoarece nu este suficientă 
respectarea numai a reglementărilor 
contabile. 

Pot fi prevederi în legislaţie care 
reglementează alte domenii de activitate şi 
care pot conduce şi la înregistrări în 
contabilitate. De asemenea, legislaţia care 
reglementează aspectele fiscale (codul 
fiscal), poate determina anumite înregistrări 
sau restricţionarea efectuării unor înregistrări. 

8. Stabilirea modului de corectare a erorilor 
contabile pentru exerciţiul curent şi pentru cel 
precedent. 

9. Precizarea faptului că politicile contabile 
aprobate respectă conceptele şi principiile  
cuprinse în reglementările contabile 
aplicabile. Fără a fi necesară enumerarea 
tuturor conceptelor şi principiilor prevăzute de 
reglementările contabile aplicabile, precizarea 
că politicile contabile se bazează pe acestea, 
este suficientă pentru cei care le analizează. 
În măsura în care se doreşte prezentarea 
tuturor conceptelor şi a principiilor contabile, 
se poate face prin enumerarea acestora într-o 
anexă. 

10. Trebuie să existe o procedură de 
aplicare a manualului de politici contabile în 
interior, precum şi modalitatea de control 
asupra modului de respectare a acesteia. 

Aspectele cu caracter general menţionate 
mai sus, sunt câteva din cele care ar trebui 
cuprinse în politicile contabile la capitolul 2.  

În funcţie de cerinţele administratorului şi 
de complexitatea activităţilor desfăşurate în 
c.a.r.p-ul respectiv, pot fi incluse şi alte 
proceduri care reglementează activitatea 
financiar-contabilă analizată. Aşa de exemplu 
se mai pot dezvolta aspecte referitoare la 
evaluarea activităţii, sistemul de indicatori 
cantitativi şi calitativi de apreciere, modul cum 
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se execută controlul financiar intern şi 
auditarea (comisia de cenzori) situaţiilor 
financiare lunare şi anuale. 

În legătură cu modul de evaluare a  
c.a.r.p-ului respectiv, se recomandă să se 
prezinte  concepţia de ansamblu, modalităţile 
şi tehnicile de evaluare a rezultatelor 
activităţilor fără scop patrimonial şi a celor 
economice, precum şi metodologia întocmirii 
şi utilizării sistemului de indicatori. 

O radiografie generală a principalilor indi-
catori folosiţi în activitatea c.a.r.p-urilor pune  
în evidenţă cel puţin două aspecte şi anume: 

a) ponderea cea mai mare a indicatorilor  
este din categoria celor numerici şi valorici 
(ex: nr. de membri în evidenţă, soldul cotiza-
ţiilor, valoarea împrumuturilor etc.) şi în mai 
mică măsură sunt definiţi indicatorii calitativi 
care oferă o imagine de ansamblu asupra 
întregii activităţi. 

b) varietatea indicatorilor utilizaţi este în 
strânsă legătură cu complexitatea activităţilor 
pe care le desfăşoară fiecare asociaţie (ex: 
activităţi de creditare, activităţi economice, 
atragere de fonduri comunitare, activităţi so-
ciale etc.), precum şi de organizarea în 
paralel  cu evidenţa contabilă a unei evidenţe 
statistice, în măsură să ofere date şi infor-
maţii necesare elaborării unor situaţii şi anal-
ize pe termen mediu şi scurt. 

Apreciem că, cele două aspecte oferă sufi-
ciente elemente care pot fi dezvoltate în fie-
care c.a.r.p, astfel încât analizele perioadice 
să conducă la creşterea (evaluarea) efi-
cienţei tuturor activităţilor. Un element impor-
tant care sporeşte calitatea evaluării este 
prezentarea datelor sub forma de tabele şi 
grafice sugestive. 

Aşa după cum rezultă, Politicile contabile 
nu pot fi unitare sau “standardizate” 
deoarece acestea trebuie să fie adaptate la 
specificul fiecărui c.a.r.p, în funcţie de scopul 
fiecarei entitati. 

Totuşi, regulile şi tratamentele contabile 
trebuie să fie cele prevăzute în 
Reglementările contabile referitoare la 
activitatea persoanelor juridice fără scop 
patrimonial şi a Ordinului ministrului 
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finanţelor publice nr. 3055/2010. 
În funcţie de modul de prezentare a 

politicilor contabile, acestea pot să fie 
prezentate sub formă de: 
 a) un document integrat (manual) care 
să cuprindă atât reguli şi tratamente 
contabile prevăzute de reglementările 
contabile, cât şi documente justificative ce 
stau la baza înregistrării operaţiunilor 
economico-financiare. 
 b) două sau mai multe documente 
care formează un tot unitar, în cazul 
entităţilor cu activităţi complexe (activităţi fără 
scop patrimonial, activităţi economice, 
activităţi de economie socială, activităţi 
comerciale etc.) care pot folosi şi înregistrări 
standardizate. 
 În toate cazurile, se va avea în vedere 
ca Politicile contabile să fie întocmite de 
către Serviciul contabilitate, avizate de către 
Comisia de cenzori şi aprobate de către 
Preşedinte sau persoana care răspunde de 
gestionarea c.a.r.p-ului respectiv. 
 Este recomandat ca Politicile contabile 
să fie însoţite de o monografie (anexă) cu 
înregistrări contabile specifice utilizate şi de 
planul de conturi anual adaptat la specificul 
activităţii c.a.r.p-ului respectiv. 
 În elaborarea Politicilor contabile, sunt 
de un real folos lucrările publicate de 
Federaţia Naţională “OMENIA”, Manualul 
Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor, editată în anul 2010 şi 
Managementul asociaţiei casa de ajutor 
reciproc a pensionarilor, editată în anul 2011, 
deoarece conţinutul acestora oferă 
personalului de specialitate suficiente 
elemente teoretice cu aplicabilităţi practice, 
precum şi tehnici sugestive de prezentare. 
 

Ec. Alina Perjoiu 
Contabil şef al Federaţiei Naţionale “OMENIA” 

            Ec. Cicerone Olivo 
   Cenzor şef al Federaţiei Naţionale “OMENIA” 



Sfântul Ilie este ziua de celebrare a Zeului Solar la 
data de 20 iulie, considerată a fi mijlocul sezonului pastoral. 
Sfântul Ilie este o divinitate populară care a preluat numele şi 
data celebrării de la un sfânt creştin – Sfântul Prooroc Ilie. În 
Panteonul românesc, Sfântul Ilie este o divinitate a Soarelui şi 
a focului, identificată cu Helios din mitologia greacă şi cu 
Gebeleizis din mitologia geto-dacă.   

Ca divinitate solară şi meteorologică, Sfântul Ilie 
provoacă tunete, trăsnete, ploi torenţiale şi incendii, leagă şi 
dezleagă ploile, hotărăşte unde şi când să bată grindina.  

În perioada sa pământeană, Ilie a săvârşit pacate, cel 
mai mare fiind uciderea părinţilor săi la îndemnul diavolului, 
păcate pe care le-a ispăşit în moduri diferite, şi din această 
cauză, Dumnezeu l-a iertat, l-a trecut în rândul sfinţilor şi l-a 
urcat la cer într-o trăsură cu roţi de foc trasă de doi sau de 
patru cai albi înaripaţi. În cer, Sfântul Ilie cutreieră norii, fulgeră 
şi trăsneşte dracii cu biciul său de foc pentru a-i pedepsi 
pentru răul pe care i l-au pricinuit. Şi, pentru că dracii 
înspăimântaţi se ascund pe pământ prin arbori, pe sub 
streaşina caselor, în turlele bisericilor şi chiar în trupul unor 
animale, Sfântul Ilie trăsneşte năprasnic pentru a nu-i scăpa 
nici unul dintre ei. 

Ca divinitate populară a Soarelui şi a focului, Sfântul 
Ilie este atestat prin numeroase tradiţii, mai ales în mediile 
păstoreşti. 

În ajunul acestei zile, fetele se duceau noaptea pe 
ogoarele semănate cu cânepă, se dezbrăcau şi, goale, se 
tăvăleau prin cultură, apoi se îmbrăcau şi se întorceau acasă. 
Dacă, în noaptea dinspre Sfântul Ilie, visau cânepă verde era 
semn că se vor mărita cu flăcăi tineri şi frumoşi, iar dacă visau 
cânepă uscată se zicea ca se vor mărita cu oameni bătrâni. 

În dimineaţa acestei zile se culegeau plante de leac, 
în special busuiocul, ce erau puse la uscat în podurile caselor, 
sub streşini sau în cămări. Tot acum se culegeau şi plantele 
întrebuinţate la vrăji şi farmece. 

Femeile duceau în această zi la biserică busuioc 
pentru a fi sfinţit, după care, întoarse acasă, îl puneau pe foc 
iar cenuşa rezultată o foloseau în scopuri terapeutice atunci 
când copiii lor făceau bube în gură. 

Nu era voie să se consume mere până la 20 iulie şi 
nici nu era voie ca aceste fructe să se bată unul de altul, 
pentru a nu bate grindina, obicei păstrat şi astăzi. În această 
zi, merele (fructele Sfântului Ilie) se duc la biserică pentru a fi 
sfinţite, crezându-se că numai în acest mod ele vor deveni 
mere de aur pe lumea cealaltă. 

  
De Sfântul Ilie, românii îşi aminteau şi de sufletele 

morţilor, în special de sufletele copiilor morţi. Femeile chemau 
copii străini sub un măr, pe care îl scuturau ca să dea de 
pomană merele căzute. Astfel, se considera că morţii se 
veselesc. 

Scenariul ritual de renovare a timpului, specific tuturor 
marilor sărbători calendaristice, cuprinde şi practici de 
pomenire a morţilor. Bisericile sunt pline, acum, cu bucate 
pentru pomenirea morţilor (Moşii de Sfântul Ilie), iar la casele 
gospodarilor se organizează praznice mari. 

Se credea şi se mai crede şi astăzi că dacă tună de 
Sfântul Ilie, toate alunele vor seca, iar fructele din livezi vor 
avea viermi. 

Acum, la sate, apicultorii recoltau mierea de albine, 
operaţie numită "retezatul stupilor". Recoltarea mierii se făcea 
numai de către bărbaţi curaţi trupeşte şi sufleteşte, îmbrăcaţi 
în haine de sărbătoare, ajutaţi de către un copil, femeile 
neavând voie să intre în stupină. După recoltarea mierii, cei 
din casă, împreună cu rudele şi vecinii invitaţi la acest moment 
festiv, gustau din mierea nouă şi se cinsteau cu ţuica îndulcită 
cu miere. Masa festivă avea menirea de a asigura belşugul 
apicultorilor şi de a apăra stupii de furtul mierii şi se transforma 
într-o adevărată petrecere cu cântec şi joc. Era nevoie de 
multă atenţie, ca la această masă să nu fie prezenţi cei ce 
ştiau să facă farmece şi vraji, caci mierea furată în astfel de 
zile mari "e mai cu putere la farmecele şi vrăjile lor". 

Sfântul Ilie marchează miezul verii pastorale, dată 
când le era permis ciobanilor să coboare în sate, pentru prima 
dată după urcarea oilor la stână. Cu această ocazie, ciobanii 
tineri sau chiar cei maturi aduceau în dar iubitelor sau soţiilor 
lor furci de lemn pentru tors, lucrate cu multă migală. 

În vechime, se obişnuia ca în această zi să se 
organizeze întâlniri ale comunităţilor săteşti de pe ambii 
versanţi ai Carpaţilor (numite nedei), se organizau târguri de 
Sfântul Ilie, iarmaroace şi bâlciuri, unele păstrate până în zilele 
noastre. În cadrul acestor manifestări, ce durau mai multe zile 
şi erau considerate a fi bune prilejuri de cunoaştere pentru 
tineri, atmosfera era însufleţită de muzică şi se făcea comerţ 
cu produse pastorale, instrumentar casnic, unelte şi produse 
agricole. 

Pentru ţinutul sucevean este demn de amintit 
renumitul bâlci de Sfântul Ilie de la Fălticeni, bâlci care, din 
anul 1814, în urma hrisovului lui Scarlat Vodă Calimach, era al 
doilea ca mărime din Europa, după cel de la Leipzig. Cu două-
trei săptămâni înainte de 20 iulie, pe străzile Fălticeniului 
începea să se adune mozaic de lume şi se auzeau strigătele 
şi chemările negustorilor rostite în polonă, rusă, letonă, cehă, 
germană, maghiară, turcă sau arabă. La bâlciul organizat cu 
această ocazie ("Comedia din deal") veneau artisti de circ - 
acrobaţi, iluzionişti, înghiţitori de săbii, motociclişti ce evoluau 
la zidul şi globul curajului - soseau parcuri de animale 
sălbatice, erau montate scrâncioburi de diverse forme şi 
mărimi, erau aduse teatre de păpuşi, roata norocului şi multe 
alte atracţii pentru curioşii adunaţi "pe deal". Treptat, 
iarmarocul de la Fălticeni, ca de altfel multe alte manifestări 
tradiţionale, şi-a pierdut importanţa, astăzi încercându-se 
revigorarea lui în cadrul Festivalului folcloric "Şezătoarea".  

În tradiţia românească, există o serie de datini 
referitoare la cinstirea Sfântului Ilie: 

- nu se lucrează de teama pagubelor (trăsnete, 
ploaie, grindină). 

- îl cinstesc mai ales cojocarii, stuparii - se retează 
stupii, se duc faguri şi mere la biserică spre binecuvântare şi 
se împart de pomană. 

- se culeg în zori plante de leac stropite cu sânge de 
cocoş tăiat deasupra lor. 

- se duc berbecii la berbecar. 
- dacă tună vor fi merele şi alunele viermănoase; 

dacă plouă, va ploua 20 de zile. 
       

Redacţia 
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În caz de viitură 
Dacă sunteţi în apropierea apei, înainte de 

viitură veţi simţi un curent de aer neobişnuit. 
Încercaţi să ajungeţi pe un loc cât mai ridicat, 
pentru evitarea pe cât posibil a impactului cu 
viitura. Nu fugiţi prin apă şi nu înotaţi pentru 
că riscul de hipotermie creşte prin udarea 
completă a corpului.  

Dacă aţi rămas izolat cu un grup, poziţia 
de aşteptare este în doi, aşezaţi şi grupaţi 
spate în spate pentru a reduce pierderile de 
căldură. Economisiţi lumina şi hrana şi puneţi 
repere pentru a urmări evoluţia nivelului 
apelor. Nu uitaţi că cei prinşi de viitură în 
locuri izolate nu au murit niciodată de frig sau 
foame, ci întotdeauna pentru că au încercat 
să înfrunte apele furioase. Singura modalitate 
de supravieţuire în acest caz este echipa de 
salvare care vine după retragerea apelor.  

 

În caz de producere a unui dezastru 
Respectaţi îndrumările şi comunicările 

organelor de protecţie civilă; intraţi cu extremă 
precauţie în interiorul clădirilor avariate sau 
slăbite; nu intraţi cu torţe sau lumânari în 
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clădirile inundate; nu atingeţi firele electrice 
căzute sau rupte; dacă simţiţi miros de gaze 
deschideţi ferestrele şi uşile, închideţi robinetul 
principal de gaze şi părăsiţi casa imediat; dacă 
aparatele electrice sunt ude, întrerupeţi sursa 
principală de curent, uscaţi-le şi în final 
refolosiţi-le. Dacă sunteţi sfătuit să evacuaţi, 
faceţi-o prompt. Verificaţi rezervele de apă şi 
de hrană înainte de a le folosi şi nu consumaţi 
alimente care au luat contact cu apa de 
inundaţie. Dacă este necesar, cereţi alimente, 
îmbrăcăminte asistenţă medicală şi adăpost. 
Staţi departe de zonele calamitate. Nu 
impiedicaţi acţiunile de intervenţie. Anunţaţi 
rudele că sunteţi în siguranţă, astfel autorităţile 
pot pierde timp căutându-vă. Evitaţi să 
transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre 
pagube şi stricăciuni.  

 

În caz de inundaţie 
 Aduceţi în casă sau puneţi la pământ 
într-un loc sigur mobila de curte (umbrele, cor-
turi etc.), uneltele de grădină sau alte obiecte 
care pot fi suflate de vânt sau luate de apă. 
Blocaţi ferestrele astfel încât acestea să nu fie 
sparte de vânturi puternice, apă, obiecte care 
plutesc sau aluviuni. Evacuaţi animalele şi 
bunurile după ce închideţi apa, gazul şi 
instalaţiile electrice.  
 În cazul în care inundarea casei este 
iminentă, mutaţi obiectele care se pot mişca în 
partea cea mai de sus a casei. Deconectaţi 
aparatele, părăsiţi locuinţa şi mergeţi spre 
etajele superioare, acoperişuri, înălţimi.  
 Dacă se ordonă evacuarea, respectaţi 
ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, 
bolnavi, şi în primul rând din zonele cele mai 
periclitate. Înainte de părăsirea locuinţei, 



întrerupeţi alimentarea cu apă, gaze, energie 
electrică şi închideţi ferestrele. Scoateţi 
animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către 
locuri care oferă protecţie. Luaţi documentele 
personale, alimente, apa, trusa sanitară, un 
mijloc de iluminat, un radio. După sosirea la 
locul de refugiu, comportaţi-vă calm, ocupaţi 
locurile stabilite, supravegheaţi copiii şi 
respectaţi măsurile stabilite.  
 După reîntoarcerea acasă, nu intraţi în 
locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată 
sau a devenit insalubră. Nu atingeţi firele 
electrice. Nu consumaţi decât apă fiartă şi 
răcită. Consumaţi alimentele numai după ce au 
fost curăţate, fierte şi, după caz, controlate de 
organele sanitare. Nu folosiţi instalaţiile de 
gaze, apă, electricitate decât cu aprobare. 
Acordaţi ajutor victimelor inundaţiilor. Executaţi 
lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, 
curăţarea locuinţei şi mobilierului, 
dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor.  
 

În caz de furtună 
Deconectaţi energia electrică. Adunaţi 

membrii familiei acasă. Închideţi bine uşile, 
geamurile, orificiile pentru ventilare. Geamurile 
mari pot fi purtate uşor de vânt. Uneltele din 
gospodărie trebuie duse în încăperi. Stingeţi 
focul în sobe. Ţineţi în ordine beciurile, 
subsolurile pentru a fi folosite în caz de 
necesitate. Staţi în clădire, atenţi să nu vă 
răniţi cu cioburi de sticlă. Nu se recomandă a 

ieşi în stradă imediat după ce a încetat 
vântul deoarece o rafală se poate repeta. 

Dacă vijelia v-a găsit într-un loc deschis, 
nu fugiţi, mai bine vă puteţi adăposti într-un 
şant, groapă, orice adâncitură, cu mâinile 
acoperind capul. Nu cedaţi în faţa panicii, 
acţionaţi conştient, reţinând pe alţii de la fapte 
disperate. Furtuna poate fi însoţită de fulgere, 
ploaie, grindină. Nu vă apropiaţi de obiecte 
metalice, de stâlpi de tensiune, de 
paratrăsnete. Pe loc deschis, dacă staţi culcat, 
fulgerul poate trece peste picioare şi veţi 
rămâne în viaţă. Poziţia în picioare este mult 
mai periculoasă. Staţi departe de copacii 
izolaţi. Fulgerul nu loveşte des, nu nimereşte 
repetat în acelaşi loc şi de obicei atinge 
obiectul cel mai înalt sau masiv.  

 

Furtunile sunt fenomene rezultate din 
mişcarea rapidă şi puternică, cu forţe 
distrugătoare şi de lungă durată a aerului. 
După pagubele pricinuite, pot fi comparate cu 
cutremurele de pământ. Furtuna distruge 
clădiri durabile, demolează construcţiile 
uşoare, stâlpii de înaltă tensiune sau de 
comunicaţii, rupe şi smulge din rădăcini 
copacii, scufundă vase pe mări şi oceane, 
deteriorează magistrale auto, căi ferate.  
 

Inspector Protecţie Civilă, Cornel Năstase 
Informaţii preluate din  

Ziarul “Buletin Informativ” al oraşului Pucioasa 
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 Reprezentanţii Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România (UGSR) au reuşit să 
dovedească în instanţă faptul că organizaţia nu a 
fost niciodată desfiinţată din punct de vedere 
juridic. La ora actuală, UGSR are posibilitatea    
să-şi revendice drepturile de propietate asupra 
patrimoniului sindical aflat în administrarea marilor 
confederaţii. Situaţia este destul de complicată, în 
joc fiind o avere uriaşă, pe baza căreia sindicatele 
înfiinţate după 1990 şi-au construit adevărate 
imperii financiare. Una dintre mizele acestui 
conflict este societatea Sind Romania sau, mai 
exact, activele turistice aflate în administrarea 
sindicatelor. 

 Revista “Finanţiştii” a intrat în posesia unor 
documente care arată că mişcarea sindicală din 
România stă pe un butoi cu pulbere, ce poate 
exploda în orice clipă. Pe post de “declanşator” 
este patrimoniul fostelor “organizaţii muncitoreşti” 
din vremea regimului comunist. O miză pentru 
care mulţi s-au luptat pe viaţă şi pe moarte 
începînd cu anul 1990. 

 UGSR a reuşit să dovedească, după mai 
multe acţiuni în instanţă, faptul că structura care 
îngloba toate sindicatele existente înainte de 1989 
este funcţională şi astăzi. Printr-o decizie civilă, 
irevocabilă, pronunţată de Curtea de Apel 
Bucureşti, a fost recunoscută personalitatea 
juridică a UGSR şi s-a decis înscrierea acestei 
organizaţii în Registrul Special al Tribunalului 
Bucureşti. Deşi la prima vedere informaţia poate 
părea una banală, hotărîrea instanţei are implicaţii 
mult mai adînci. 

Averea sindicatelor comuniste 
 Pentru a înţelege despre ce este vorba, 
trebuie explicat în primul rînd cine este UGSR şi 
ce putere are această organizaţie asupra 
patrimoniului sindicatelor. Înainte de Revoluţie, 
toate structurile muncitoreşti erau strînse sub 
umbrela UGSR. Pe lîngă un număr impresionant 
de cotizanţi activi (în jur de 7,5 milioane), 
confederaţia avea în propietate mii de imobile, 
biblioteci, tablouri etc. “Bijuteriile coroanei” erau 51 
de case de cultură, 19 cluburi ale sindicatelor, 17 
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case de odihnă şi tratament, peste 400 de 
apartamente, 34 de sedii judeţene, mai multe 
hoteluri şi vile de protocol, 344 de baze sportive şi 8 
anexe. Toate bunurile au intrat în posesia UGSR 
începînd cu anul 1906 şi există o serie de acte care 
atestă dreptul de proprietate. Nici lichidităţile 
organizaţiei nu erau puţine. Confederaţia avea, în 
ianuarie 1990, în conturile deschise la Banca 
Naţională a României şi la Banca Română de 
Comerţ Exterior 4,7 miliarde de lei (aproximativ 300 
de milioane de dolari, la cursul BNR de atunci) şi 
2,7 milioane de dolari. Cu o asemenea avere, nu e 
de mirare că, după evenimentele din decembrie 
1989, s-au declanşat o serie de acţiuni, menite a 
apropia de o parte sau alta patrimoniul sindical. 
“Lupte” care nu s-au încheiat pînă astăzi. E drept  
că acum banii din conturi au dispărut, iar unele 
dintre imobile au fost vîndute, dar miza jocului 
rămîne. 

DNA: preluarea s-a făcut printr-un fals 
 Schimbarea regimului politic din 1989 a 
produs modificări semnificative şi în structura 
sindicatelor din România. În data de 25 decembrie 
1989, conducerea UGSR a fost destituită, dar 
persoanlitatea juridică a acestei organizaţii nu a fost 
desfiinţată niciodată. S-a profitat foarte mult de 
degringolada care domina societatea în acele 
momente şi s-a trecut la împărţirea patrimoniului 
sindicatelor între noile confederaţii, apărute brusc în 
peisaj. 

 Acum, după 22 de ani, o anchetă a Direcţiei 
Naţionale Anticoruptie (DNA) a dovedit faptul că 
totul s-a făcut prin fals şi uz de fals. Banii care 
existau în conturile UGSR au fost retraşi, deşi Petre 
Roman, premierul de atunci, a emis o Rezoluţie, în 
3 aprilie 1990, valabilă şi astăzi, prin care orice 
acţiune de acest tip era blocată. Prima structură 
care s-a bucurat de activele sindicatelor a fost 
CNSLR, condusă atunci de Victor Ciorbea. Potrivit 
anchetatorilor care s-au ocupat de acest caz, la 5 
mai 1991, o parte a mişcării sindicale, respectiv 
CNSLR, prin Victor Ciorbea, CNS Cartel Alfa, prin 
Bogdan Hossu şi CSI Frăţia, prin Miron Mitrea, au 
întocmit o declaraţie prin care îşi asumă, fără nici 

Articol preluat din ziarul TRICOLORUL, nr. 2481 din 6 iunie 2012 



un titlu sau mandat din partea celorlalte confederaţii 
sindicale şi cunoscînd lipsa unui titlu legal de 
dobîndire a propietăţii, “deplina răspundere asupra 
patrimoniului sindical, socotindu-l atît în diviziune, cît 
şi în indiviziune ca fiind fără întîrziere pus la 
dispoziţia milioanelor de salariaţi pe care îi 
reprezintă”. În aceste condiţii, fără nici un drept, 
confederaţiile menţionate încheie, la 7 noiembrie 
1991, un act intitulat “tranzacţie generală”, prin care 
îşi împart “frăţeşte” fondurile lichide şi casele de 
odihnă şi tratament ale UGSR. 

Faptele s-au prescris, răspunderea civilă rămîne 
 La scurt timp, cele trei confederaţii au înfiinţat 
SC Sind România SRL, cu capital social 40% în 
numerar (fondurile lichide ale UGSR) şi 60% în 
natură (fondul turistic deţinut de UGSR). Ulterior, în 
1993, CNSLR a fuzionat cu CSI Fraţia, rezultînd 
CNSLR Frăţia. În perioada respectivă, alte două 
confederaţii sidicale au fost înfiinţate, BNS şi CSDR, 
ele preluînd părţi sociale din Sind România. În 
prezent, reprezentarea în această societate este 
următoarea: CNSLR Frăţia - 37%, CNS Cartel Alfa - 
28%, BNS -17,5% şi CSDR -17,5%. În rechizitoriul 
DNA se mai arată că “dividendele rezultate din 
activitatea comercială a Sind România, ca urmare a 
expoatării bunurilor deţinute cu rea-credinţă, 
cunoscîndu-se de către asociaţi viciile <titlului> prin 
care au dobîndit  bunurile, au fost împărţite între 
aceştia. Din punct de vedere civil, ei sînt pasibili a fi 
obligaţi să restituie propietarului UGSR toate fructele 
bunurilor, fiind posesori de rea-credinţă. Mai mult, 
deşi cunoşteau că nu sînt proprietarele bunurilor 
menţionate, deţinînd titluri frauduloase şi în pofida 
prevederilor statutare care stabileau caracterul 
inalienabil al patrimoniului, confederaţiile sindicale, 
prin persoanele cu funcţii de conducere din cadrul 
acestora, au procedat la vînzarea unor active, în 
unele dintre cazuri contractele fiind desfiinţate pe 
cale judecătorească”. Ancheta DNA vine însă la mai 
bine de 20 de ani de la data comiterii faptelor, ceea 
ce înseamnă că s-a împlinit termenul de prescripţie a 
răspunderii penale. În aceste condiţii, UGSR, ca 
parte vătămată, poate rezolva în instanţă această 
problemă. De astfel, a şi făcut demersurile necesare, 
prin care solicită retrocedarea patrimoniului sindical. 
Şi procurorul care s-a ocupat de caz recomandă 
acest lucru, subliniind că “sub aspect civil, se impune 
repararea pagubei produse prin comiterea acestor 
fapte”. Pentru marile confederaţii sindicale din 
România, acţiunea UGSR se poate traduce printr-o 

uriaşă piedere economică. Ele pot fi 
obligate de Justiţie să restituie atît 
bunurile preluate din patrimoniul sindical, cît şi 
sume imense de bani. De asemenea, sînt în 
pericol să rămînă fără cel mai valoros lucru: 
lanţul turistic mangeriat de actualii şefi sindicali. 

................................................................... 

Ce este Sind România 
 Despre Sind România se poate spune că 
este “mina de aur” a mişcării sindicale. Firma 
administrează peste 20.000 de locuri de cazare 
şi 30 de agenţii, fiind cel mai mare tour-operator 
de pe piaţă. Acum doi ani, confederaţiile 
sindicale au decis să treacă la o partajare  a 
bunurilor deţinute de Sind. Oficial, la baza 
hotărîrii de a împărţi administrarea hotelurilor a 
stat viziunea  diferită despre modul în care este 
condusă societatea. Încă de atunci, organizaţiile 
sindicale au înţeles pericolul pe care îl reprezintă 
UGSR şi au încercat să-şi asigure un spate, iar 
spargerea Sind în mai multe firme este una din 
modalităţile utilizate. 

Liviu Luca a fost trimis în judecată 
 Chiar dacă faptele din anii ‘90 s-au 
prescris, procurorii au găsit ale mijloace prin care 
unii dintre cei implicaţi în afacerile cu patrimoniul 
sindical au fost trimişi în judecată. Este şi cazul 
lui Liviu Luca, lider CNSLR Frăţia. El a fost 
acuzat de procurorii anticorupţie în dosarul 
privind semnarea unui contract de management 
de către societatea Sind Tour Trading SRL (n.r. - 
parte a Sind România), la care CNSLR Frăţia 
este acţionar majoritar, cu o firmă timişoreană, 
referitor la preluarea în administrare a 
patrimoniului confederaţiei. 

 Procurorii DNA îl invinuesc pe Luca de 
folosirea autorităţii sau influenţei în scopul 
obţinerii de foloase necuvenite şi fals în înscrisuri 
sub semnătură privată, comis pentru a ascunde o 
infracţiune asimilată celor de corupţie. 

 Ştefania Enache 

 

N.R. O mare parte din membrii CNSLR Frăţia sunt 
pensionari din Federaţia Naţională a Sindicatelor 
Pensionarilor din România a cărui preşedinte este 
domnul Preda Nedelcu. Relaţia Marius Petcu — Liviu 
Luca — Preda Nedelcu nu este întâmplătoare. 
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 Cu părere de rău, constatăm că de 
câţiva ani “Tribuna Seniorilor” nu mai este o 
publicaţie a vârstnicilor, ci doar a unuia singur, 
domnul Preda Nedelcu. În relaţii foarte 
strânse cu liderii sindicali, care ascultă 
zornăitul cătuşelor, beneficiind de birouri de 
lucru şi alte avantaje din partea acestora, 
domnul Preda Nedelcu foloseşte spaţii 
generoase din publicaţie pentru a se răfui cu 
adversarii pe care îi are sau pe care îi 
identifică “la nevoie”.  
 Printre adversarii domniei sale, în mod 
nejustificat spunem noi, a nominalizat şi 
Federaţia Naţională “OMENIA” a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România.  
 Poziţia exprimată de aceasta cu privire 
la diversitatea organizaţiilor de pensionari nu 
i-a plăcut domnului Preda Nedelcu, care, 
dominat de ideologia anilor ’50, privind 
partidul unic, sindicatul unic etc, nu poate 
accepta pluralismul în organizaţii si în idei.  
 Totodată, aprecierile privind evoluţia 
Federaţiei “OMENIA” enunţate cu prilejul 
Congresului din 2007 care, de altfel reflectă 
realitatea, au căpătat alte conotaţii în paginile 
publicaţiei “Tribuna Seniorilor“.   
 De fapt, acel Congres a însemnat un 
nou început pentru Federaţia “OMENIA”; se 
simţea nevoia unei schimbări de atitudine si 
de ritm în procesul intern de modernizare, 
acest lucru întamplându-se în următorii ani.  
Reuşitele altora în gestionarea problematicii 
vârstnicilor trezesc în domnul Preda Nedelcu 
sentimente confuze de insatisfacţie şi 
nemulţumire.  
  Asociaţiile case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor sunt considerate bogate, o 
greşeală de neiertat, nu-i aşa? Nu ne 
aşteptam ca munca de aproape 90 de ani a 
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unor pensionari, dar cuantificată în ultimii 60 de 
ani, devenită tradiţie, lăudată în cele mai 
selecte cercuri academice naţionale şi chiar 
internaţionale să fie condamnată.  
 Dacă au sedii proprii nu este bine, dacă 
au mijloace de transport nici atât, ca să nu mai 
vorbim de prestările de servicii, asistenţa 
socială la sediu sau la domiciliu, asistenţa 
medicală, activităţile din centrele de zi şi cluburi  
sau de cantinele sociale.  
 Apreciem că este o atitudine total 
greşită, depăşită, antieuropeană. Anul 2012 a 
fost declarat Anul European al Îmbătrânirii 
Active şi Solidarităţii între Generaţii. 
 Dar, ce înseamnă îmbătrănirea activă 
dacă nu participarea efectivă a vârstnicilor la 
diferite activităţi, conduse şi desfăşurate de 
asociaţiile din care fac parte? 
 Trebuie să recunoaştem, în mod 
deschis, că în România  există cadrul legal 
pentru manifestarea activă a vârstnicilor. Atât 
O.G. 26/2000 privind asociaţiile si fundaţiile, cât 
şi Legile 540/2002 privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, respectiv 502/2004 
privind asociaţiile de pensionari sunt generoase 
prin multitudinea de activităţi în care pot fi 
implicaţi pensionarii.  
 Dar, unii care înţeleg îmbătrânirea activă 
doar prin participarea la o şedinţă o dată pe 
lună şi la un spectacol dedicat Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, ori zilei 
de 8 Martie, acuză pe cei permanent implicaţi, 
care prin muncă asiduă au reuşit să creeze o 
bază materială puternică, destinată semenilor 
de vârsta a treia, ceea ce nici statul nu a reuşit 
sau nu şi-a propus.  
 Inclusiv Campania socială “Daţi 1 leu 
pentru pensionarii săraci!” a fost contestată, 
denigrată pentru că domnul Preda Nedelcu nu 
îl agreează pe iniţiatorul ei, sau poate, pur şi 



simplu, din invidie, răutate sau calcule 
venale.  
 Nu putem manifesta nicio 
confienţă pentru astfel de atitudini. 
 Un om în vârsta, care, cu o 
echipa alături, a reuşit să realizeze în 
5 ani, mai mult decât predecesorii săi 
în 15 ani este criticat “cu mânie 
proletară”, chiar în anul îmbătrânirii 
active, când în întreaga Europă i s-ar 
recunoaşte meritele.  
 Oare cine va fi ales în fruntea 
Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice în anul 2012? Unul care 
critică....şi critică....şi critică, unul care 
aplaudă...şi aplaudă....sau altul care 
conduce eficient şi realizează multe 
lucruri? 
 Sper să nu trăim o mare 
deziluzie.  
 Avem nevoie de o nouă viziune 
p r i v i n d  î m bă t r â n i r e a  a c t i vă , 
solidaritatea în cadrul aceleiaşi 
generaţii şi solidaritatea între generaţii. 
Ne exprimăm convingerea că “aurul 
alb al naţiunii” va avea capacitatea să 
îşi aleagă cu înţelepciune conducerea, 
şi că Tribuna Seniorilor nu va fi doar 
locul de răfuială al domnului Preda 
Nedelcu cu adversarii reali şi inventaţi.  
 Îi dorim cu toată sinceritatea 
domnului Preda Nedelcu, preşedintele 
Federaţiei Naţionale a Sindicatelor 
Pensionari lor din Romania să 
îmbătrânească activ şi sănătos, şi să 
aibă puterea de a înţelege că 
Federaţia Naţională “OMENIA” este o 
organizaţie de pensionari parteneră şi 
nu adversara domniei sale sau a 
organizaţiei pe care o conduce, că 
citarea selectivă şi prezentarea 
tendenţioasă a unor prevederi din legi 
nu are darul de a ne apropia. 
 

Redacţia 

• Dacă minciuna ta e bună, adevărul e mai frumos. 

•Un proverb spune că în ulcior va plescăi ceea ce 
în el se află. 

•Fii tu însuţi drept, ca să n-ai nevoie de judecator 
drept. 

•Chiar de-i lung, alege drumul drept. 

•Învinge cel ce caută adevărul în ştiinţă şi va pieri 
acela ce vrea doar viclenie. 

•Sprânceana îşi află dreptatea în arcuirea ei. 

•Darul vorbirii îl deosebeşte pe om de animal, însă 
atâta vreme cât nu vei spune adevărul, animalul e 
mai bun decât tine. 

•Adevărul e porunca veşnică, iar cheia spre adevăr 
e veşnicia. 

•Să nu ascunzi adevărul în faţa a două feluri de 
oameni — a medicilor încercaţi şi a prietenilor adevă-
raţi. 

•Cel obişnuit să spună adevărul e iertat când face 
o greşeală. 

•Din acelaşi lemn sunt şi spânzurătoarea şi altarul. 

•Parfumurile se judecă după miros, nu după vor-
bele vânzătorului. 

•Pisica neagră cu săpun nu se albeşte. 

•Ţine-te întotdeauna de obişnuinţa de a spune 
adevărul, mai ales despre ceea ce vinzi. 

•Cuţitul nu-şi taie prăselele. 

•Culoarea obrazului dă de gol tainele sufletului. 

•La o sută de ani de rugăciuni o singură vorbă e 
adevărată. 

•Până nu vorbeşti, nimeni nu are treabă cu tine, 
dar pe dată ce-ai zis - adu mărturii!  

•Aurul curat n-are nevoie să fie curăţat cu pământ. 

•Vorba dreaptă n-are nevoie de răspuns. 

•Adevărul e bun la timpul potrivit. 

Culese de Vasilică Fălcuţă 
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misiei de cenzori) pe perioada mandatului. 
Art.81 (3) Coroborat cu art. 82(1) stipulează că, 
contractul individual de muncă pe durată deter-
minată poate fi prelungit peste termenul de 36 
de luni, numai cu acordul scris al părţilor şi pen-
tru cel mult 3 contracte succesive. 
 În privinţa drepturilor salariale şi a celor 
asimilate salariilor, la art. 86(1) se prevede că 
persoanele angajate cu contracte de muncă pe 
durată determinată, nu pot fi trataţi mai puţin fa-
vorabil decât salariaţii permanenţi, cu excepţia 
cazurilor în care tratamentul diferit este justificat 
din motive obiective. 
 
4. C.I. - Galaţi 
I. Din impozitul aplicat veniturilor din pensii, se 
pot redirecţiona cei 2%, prin completarea formu-
larului 230, pentru susţinerea entităţilor non-
profit? 
R. Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia 
Generală Legislaţie Cod Fiscal, Direcţia Legisla-
ţie Impozite Directe a răspuns întrebării noastre 
astfel:  
 “În prezent, potrivit prevederilor art. 57 
alin. (4) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, contribuabilii pot 
dispune asupra destinaţiei unei sume 
reprezentând până la 2 % din impozitul anual pe 
veniturile din salarii, ………………. “ 
 Potrivit normelor de aplicare a art. 57, “în 
categoria entităţilor nonprofit se cuprind, de    
exemplu: asociaţiile …….. în măsura în care 
potrivit legilor proprii de organizare şi funcţion-
are desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele 
primite din impozit să fie folosite în acest scop”. 
 “Extinderea categoriilor de contribuabili 
care pot dispune asupra destinaţiei unei sume, 
reprezentând până la 2 %  din impozitul anual 
pe veniturile ……….... prin includerea şi a 
contribuabililor care realizează venituri din 
pensii generează un impact negativ asupra 
veniturilor bugetare, şi totodată, conduce la 
creşterea cheltuielilor de administrare.” 
 “În acelaşi timp, introducerea unei astfel 
de măsuri ar crea tratament fiscal discriminato-
riu faţă de celelalte categorii de contribuabili 
care realizează venituri din alte categorii de 
venituri supuse impozitului pe venit cu impunere 
finală”. 

Redacţia 
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1. A.E. - Ploieşti 
I. Care este cuantumul contribuţiei la Fe-
deraţie pentru anul în curs? 
R. Pentru primele 6 luni ale anului 2012, con-
tribuţia este de 0,30 lei / membru / an, re-
spectiv 0,15 lei / membru.  
Pentru ultimele 6 luni din anul 2012, Consiliul 
National al Federatiei desfăşurat la 20 aprilie 
2012 a aprobat o contribuţie de 0,35 lei / 
membru / an, respectiv de 0,175 lei / mem-
bru. 
 
2. E.I.—Rosiorii de Vede  
I. Când va lua fiinţă “Parlamentul Pensio-
narilor”? 
R. Este un proiect de viitor şi este nevoie de 
sprijinul larg al pensionarilor dar şi de susţine-
rea unor personalităţi care se bucură de un 
real prestigiu şi susţinerea clasei politice. 
 După Consiliul Persoanelor Vârstnice 
din Judeţul Vâlcea care a lansat propunerea 
şi a provocat dezbaterea prin intermediul re-
vistei noastre şi Consiliul Persoanelor 
Vârstnice din Judeţul Teleorman îşi exprimă 
susţinerea.  Pensionarii teleormăneni, care 
reprezintă 38% din populaţia judeţului, propun 
ca această problemă să fie supusă dezbaterii 
Plenului Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice care se va întruni în luna iulie anul 
curent, pentru alegerea noului consiliu şi a 
Comisiei Permanente. 
 
3. D.C. - Luduş 
I. Preşedintii Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor pot fi încadraţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată? 
R. În legatură cu angajarea pensionarilor 
(care îndeplinesc funcţii eligibile) cu contract 
de muncă pe perioadă determinată, Codul 
Muncii ediţia 2011, prevede următoarele: 
Art.80(2) Contractul individual de muncă pe 
durată determinată se poate încheia numai în 
formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei 
pentru care se încheie. 
Art.81 (d2 si d3) Contractul individual de 
muncă poate fi încheiat pe o durată determi-
nată şi cu pensionarii care (în condiţiile legii, 
pot cumula pensia cu salariul) ocupă funcţii 
eligibile în cadrul organizaţiilor nonguverna-
mentale (preşedinţi, consilieri, membrii co-



 În perioada 1-3 iunie 2012, conducerea C.A.R.P. 
Galaţi a invitat reprezentanţii celorlalte asociaţii C.A.R.P. pentru 
a le fi alături la sărbătorirea a 105 ani de existenţă a asociaţiei 
lor. Cu această ocazie a fost dezvelită placa memorială, au fost 
acordate diplome aniversare şi de excelenţă personalităţilor 
care au dovedit implicare în existenţa şi dezvoltarea asociaţiei. 

 Întâlnirea a constituit şi un veritabil schimb de experienţă 
a conducerilor C.A.R.P-urilor prezente. 

 Prezent la aceste festivităţi, preşedintele Federaţiei Naţionale 
“OMENIA”, domnul ing. Gheorghe Chioaru a dăruit asociaţiei 
gălăţene, icoana Maicii Domnului.                                                         Redacţia 
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 Pe 3 iunie 2012, în sfântă zi de Rusalii, harnicele bunice - membre ale C.A.R.P. Mizil au 
lăsat munca în podgorie, în grădină sau pe ogor pentru a-şi plimba nepoţii la străvechea Cetate 
Ţărănească Râşnov, în Anul  European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii. 

Foto: ing.Vasilică Fălcuţă 



• Libera confruntare a opiniilor este, de 
fapt, o acţiune paşnică şi are eficienţă 
când se desfăşoară între competenţe sau 
valori adecvate. 

• Cine nu învaţă de la adversarii săi nu va 
fi capabil să-i înfrunte. 

• Dacă esti realist, nu poţi să-i pretinzi 
ibricului de cafea să miroasă a ceai. 

• Orice acuzaţie eficientă conţine şi un 
minimum de minciună. 

• Când se aşterne praful uitării, este totuna 
dacă este din aur sau colb simplu. 

• Pentru că nu putem să ne măsurăm cu 
Dumnezeu, arta înseamnă a arunca 
mănuşa la picioarele naturii, trudindu-ne 
să găsim echivalenţe cu operele sale. 

• Orice teorie poate fi nouă, atunci când 
nimeni nu mai citeşte cărţile care au 
inspirat-o. 

• Nu există boală care să nu poată fi 
tratată eficient înainte de a apărea. 

• Din când în când, viaţa ne trece şi prin 
ipostaza de a obţine victorii dureroase. 

• Pentru a poza ca inocenţi, unii sorb 
nectar din potirul cu care mai înainte au 
otrăvit. 

• Visul oricărui lujer fragil este să crească 
mai înalt decât aracul de care s-a agăţat. 

• În garderoba celor cu vocaţie de martiri 
se află, printre alte lucruri, şi spinii. 

• De multe ori, vanitatea de a reuşi îi 
împiedică pe oameni să-şi trăiască viaţa 
cu adevărat. 

• Orice om care este mai sincer cu cineva 
decât cu altcineva este nesincer. 

• Cine are puterea de a asculta şi de a 
accepta adevărul o are şi pe aceea de a 
ierta greşeala. 
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• Istoria ne dovedeşte că sunt şi 
situaţii când, făcând un rău 
răului, poţi face bine. 

• De multe ori, găsind soluţii, nu 
înseamnă că rezolvăm şi problema. 

• În orice domeniu de activitate, progresul 
este asigurat nu de prestaţia vedetelor, ci 
de efortul personalităţilor. 

• Când ideile pe care le aşterni pe hârtie 
nu se leagă aşa cum ai dori, nu ezita să 
dai vina, în ultimă instanţă, pe calitatea 
hârtiei. 

• Cine stăpâneşte arta de a-i asculta pe cei 
din jur o stăpâneşte şi pe aceea de a nu 
crede tot ce aude. 

• Cei mai buni vecini sunt cei aflaţi la o 
distanţă suficient de mare, încât să nu se 
cunoască. 

• Rolul marşului triumfal este acela de a 
celebra o victorie, nu de a preciza modul 
cum a fost obţinută. 

• În mod paradoxal, cultul personalităţii 
nu este caracteristic adevăratelor 
personalităţi. 

• Orice artă poate muri atunci când nu 
mai are puterea de a transmite idei şi 
sentimente. 

• Nimeni nu poate pleda convingător 
pentru libertate, dacă nu dispune de 
propria lui libertate interioară. 

• Să nu te miri dacă un câine, căruia îi 
impui să prindă şoareci, începe să 
miaune. 

• Altruismul este una din principalele 
calităţi care l-au urcat pe om în vârful 
scării zoologice. 

• Concluzia este o măsură extremă, la 
care apelează cei care chiar au multe de 
spus. 

de M. D. Popa 

Vorbe … Vorbe ... 


