
 Perspectivă complicată şi ... 
costisitoare ... mai ales ca urmare a 
creşterii cheltuielilor publice în domeniul 
pensiilor şi sănătaţii, dar nu fără soluţii 
d i n  pa r tea  o rgan iza ţ i i l o r  non 
guvernamentale şi, desigur, din partea 
s ta tu lu i  ca actor  pr inc ipa l  în 
acomodarea şi corelarea permanentă a 
soluţiilor pozitive în domeniile: a face 
ceva pentru bătrâni; a gândi pozitiv 
despre bătrâneţe; a nu interveni brutal 
când eu bătrân vreau să muncesc şi pot 
să fiu de folos societăţii; a fi mai mult 
decât un bătrân-povară şi a gândi 
pozitiv ca să mă menţin activ şi sănătos. 
 Ca să ne menţinem în cronologia 
evenimentelor, dar şi a tematicii 
abordate, trebuie să aduc, aici şi acum 
în pagină, contribuţia onestă şi sinceră 
a preşedintelui Federaţiei Naţionale 
OMENIA, domnul inginer Gheorghe 
Chioaru, în legătură cu promovarea 
reală a conceptului de îmbătrânire 
activă, în primul rând prin exemplul 
personal, apoi prin măsurile dispuse în 
cadrul Asociaţiei C.A.R.P. OMENIA şi a 
Federaţiei. Ele au ca scop principal 
participarea activă a vârstnicilor la 
activităţi sociale, economice, culturale, 
educative, sportive. Acest concept a fost 
materializat la nivelul Federaţiei 
începând de la publicarea în paginile 
revistei OMENIA, chiar din primul numar 
a p ă r u t  p e  a n u l  2 0 1 2  ş i 
intitulat ,,Îmbătrânirea activă ş i 
solidaritatea intergeneraţională’’. Am 
citit şi recitesc rândurile privind temerea 
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 Anul 2012 – anul european al 
îmbătrânirii active şi al solidarităţii între 
generaţ i i . Da, sună frumos ş i 
impresionant într-o lume tot mai 
stresată şi îngrijorată de propria 
persoană şi de ziua de mâine decât de 
bătrâneţe şi universul ei, normal ca 
orice univers, fără limite! 
 Iată că de la data de 2 martie 
2012, ziua lansării oficiale  în România 
a Anului European al Îmbătrânirii Active 
şi al Solidarităţii între Generaţii şi până 
l a  1  O c t o m b r i e  2 0 1 2 ,  Z i u a 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 
desemnată ca atare din 1990 prin 
Rezoluţia ONU nr. 45/106 din 1 iunie 
1991, au trecut 7 luni de zile.  În 
această perioadă au avut loc  
evenimente tematice, cu împliniri şi 
rezultate, dar şi cu multe regrete că nu 
am reuşit să ne mobilizăm mai mult 
forţele pentru a face reale obiectivele 
înscrise cu generozitate atât în 
Programul european al îmbătrânirii 
active, cât şi în Rezoluţia ONU pentru 
cinstirea anuală a seniorilor. 
 În România, ca de altfel în toate 
ţările din Europa, se înregistrează un 
proces cont inuu ş i  sever de 
îmbătrânire semnificativă a populaţiei.   
Studiile efectuate previzionează că în 
anul 2050 pensionarii vor ocupa baza 
piramidei demografice a vârstelor, 
aspect subliniat în diverse materiale de 
specialitate de către Ruxandra Fediuc, 
observator atent al vieţii sociale din 
România. 

 



că generaţiile mai în vârstă pot 
deveni o povară pentru tineri, şi în mod 
implacabil naşterea unui conflict între 
generaţii. Nimic mai fals, arată şi 
susţine mereu mentorul conceptului de 
îmbătrânire activă, concept care trebuie 
să devină element de cultură naţională, 
bazată pe o societate a tuturor 
vârstelor. 
 Un exemplu elocvent îl constituie 
C.A.R.P-urile în care unii pensionari 
sunt încă persoane active şi de folos, 
unde acţiunile sociale întreprinse de 
aceştia au menirea de a mobiliza în 
primul rând pensionarii ca să fie activi.  
În final, vine rolul de instituţie 
specializată în asistenţă socială pentru 
cei care, cu adevărat, au nevoie de 
ajutor, de îngrijire din cauza suferinţelor 
sau afecţiunilor medicale, precum şi a 
lipsurilor materiale semnificative. 
 Nu se poate face nimic dintr-o 
dată, bătând din palme şi aşteptând o 
minune. Acestea vin din paşii mici făcuţi 
de către ong-uri, din paşii calculaţi 
făcuţi de stat, dar nu prin închiderea 
spitalelor, nu prin îngrădirea dreptului la 
muncă al pensionarilor, nu prin măsuri 
de scădere a ritmului de dezvoltare 
economică, nu prin tratarea vârstnicilor 
ca un balast social, nu prin diminuarea 
pârghiilor de promovare a asistenţei 
sociale reale. Nu trebuie uitat că şi 
tineretul are nevoie de sprijin în mod 
real prin crearea de programe de 
educaţie, crearea de locuri de muncă 
corespunzătoare pregătirii lor prin  
elaborarea de politici economice 
realiste, programatice şi patriotice. 
 Importăm cam totul, de la făraşe 
şi mături până la pixuri, atragerea 
fondurilor europene este un deziderat 
greu de atins şi s-a politizat totul 

nepermis de mult, economia socială a 
cam rămas doar prin curţile unor 
asociaţii serioase şi cu mult suflet, 
programele de integrare a rromilor au 
rămas la nivel de afişe făcute de nişte 
inventivi fruntaşi rromi din fonduri 
europene, programele regionale de 
dezvoltare sunt sublime, dar lipsesc cu 
desăvârşire. Coerenţa politicilor publice 
privind dezvoltarea economică şi 
socială a ţării pare un domeniu SF mult 
prea sofisticat pentru guvernanţii care 
vin, fac ce fac dar numai ei ştiu ce fac, 
pleacă şi vin alţii care spun că ei nu fac 
mai mult pentru că cei dinaintea lor n-au 
făcut mare lucru. 
 Suntem un popor minunat, avem 
o ţară frumoasă şi bogată, avem basme 
şi povestiri incredibile despre Feţi 
Frumoşi şi Ilene Cosânzene, cu bunici 
sfătoşi care-şi ţin nepoţii pe genunchi ca 
să le spună poveşti cu zmei şi 
căpcăuni ... Azi, însă nepoţii noştri stau 
cu ochii pe televizor sau calculator, 
bunicii li se par personaje demodate 
care nu ştiu să ţină mouse-ul în mână şi 
nu ştiu tasta enter pentru play game. 
Hai să îmbătrânim frumos, să învăţăm 
ce vor acum nepoţii, să îmbătrânim 
bunici activi, dar puşi la punct cu 
calculatorul şi cu jocurile pe calculator, 
cu poveşti noi, dar şi vechi, transmise 
din generaţie în generaţie, să le 
strecurăm în suflet dragostea pentru 
oameni, pentru cultură, pentru basme, 
pentru bunici, pentru patrie ş i 
frumuseţile ei unice şi incontestabile.  
 Copiii noştri copilăresc mult acum, 
unii petrec până la 40 de ani, căsătoria 
nu mai este o soluţie socială pentru 
dezvoltarea şi perpetuarea neamului, 
distracţia contează şi ...vom mai vedea 
noi... în timp ce noi, părinţii, aşteptăm 

EDITORIAL 

2 Nr. 3(15) anul 4 



cu răbdare şi încredere să ... 
îmbătrânim bunici ... să spunem 
basme şi să fim traşi de mustăţi... 
 Nu este niciodată prea târziu să 
devenim bunici, să îmbătrânim bunici 
şi în mod natural să fim activi cu 
laptop-ul în faţă şi cu nepoţii în jurul 
nostru arătându-le primul copy-paste, 
vorba aia ... cine ştie, mâine-poimâine 
vor deveni doctori în literatură sau 
muzică şi ... de ce nu? ... chiar pe 
vremea noastră cărţile din cărţi se 
făceau ... acum trăiască GOOGLE, dar 
şi voinţa noastră de a învăţa şi de a fi 
bunici internauţi, activi în viaţa socială, 
culturală, dar şi politică şi economică.  
 Consider că trebuie împărtăşită 
experienţa pozitivă obţinută de unele 
C.A.R.P-uri în iniţierea membrilor săi 
î n  c u n o aş t e r e a  ş i  f o l o s i r e a 
calculatorului şi însuşirea de limbi 
străine. Despre acest lucru s-a mai 
scris în numerele anterioare ale 
revistei. Pensionarii care au avut 
curajul să deprindă lucrul cu 
calculatorul, ţin astăzi legătura pe 
internet cu fiii şi nepoţii plecaţi în alte 
ţări, işi redactează singuri poeziile 
scrise pe câte o bucată de hârtie. De 
asemenea, încearcă şi se descurcă 
binişor, vorbind într-o limbă străină, 
atunci când merg în excursie într-o 
altă ţară. 
 Acest lucru demonstrează că 
persoanele vârstnice au încă 
capacitatea de a învăţa lucruri noi, se 
pot adapta cu succes la tendinţele 
actuale.  
 A sta acasă cu capul între palme 
şi a privi trist pe geamul prăfuit NU 
este o soluţie, nimeni nu ne dă nimic 
gratis, se ştie că şi Dumnezeu ne dă, 
dar nu ne bagă în traistă, aşa că ce să 
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aşteptam de la guverne, care nici 
nu ne dau, nici nu ne bagă ceva în 
traistă!!!!  
  Vă propun să gândim pozitiv şi să 
fim alături de conducerea Asociaţiei 
C.A.R.P. OMENIA şi să devenim membri 
activi ai societăţii româneşti, să ne 
înscriem în asociaţiile de pensionari, să 
ne oferim ca VOLUNTARI în diversele 
acţiuni umanitare organizate de către 
Federaţia Naţională OMENIA, să nu 
stăm cu mâna întinsă la ... poate ne dau 
ăştia ceva... să venim în cluburi la 
activităţile culturale, să mai învăţăm ceva 
nou, pentru că vrem nu-vrem vremurile 
se schimbă, se schimbă rapid şi noi 
riscăm să fim concediaţi, chiar şi din 
poziţia de bunici... 
 Niciodată nu este prea târziu să 
înţelegem că sunt unii preşedinţi de 
C.A.R.P-uri care pot fi şi chiar sunt un 
motor pentru împingerea înainte a 
vârstnicilor spre o nouă gândire, mai 
exact spre o nouă viaţă. Să nu uităm, 
însă, că este necesar să gândim că şi 
noi cei la care se gândesc tot timpul 
majoritatea preşedinţilor şi membrii 
consiliilor directoare, suntem o forţă şi 
putem împreună să învingem, să 
depăşim obstacolele puse cu voie sau 
de nevoie de către guvernanţi, să 
demonstrăm că putem ajuta ajutându-ne, 
că putem face din bătrâneţe doar o 
simplă şi firească etapă a vieţii. 
 Permiteţi să urez din suflet tuturor 
seniorilor din România, bunicilor, tuturor 
românilor multă sănătate, fericire, viaţă 
lungă şi liniştită alături de cei dragi. 
 

Cu mult respect pentru toţi bunicii, 
Ec. Constantin Antochi 

  



În existenţa sa milenară, Galaţiul  este 
aşezat între cele trei ape curgătoare (Dunăre, 
Siret, Prut), avându-şi pâinea asigurată din 
Câmpia Siretului şi a Covurluiului, carnea 
asigurată din „pădurile meree” de la Covurlui, 
peştele celor trei ape şi al celor 11000 de 
hectare ale fostului lac Brateş care, potrivit lui 
Gheorghe Asachi şi Moise Pacu, avea „raci şi 
peşti în câtime multă”. 
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  Datorită Dunării, încă din preistorie, 
Galaţiul a devenit poartă de comunicare cu 
„lumea largă”, ceea ce a condus la o 
dezvoltare destul de accelerată a localităţii. 
Potrivit lui Dimitrie Cantemir (domn al Moldovei 
între 1710-1711, membru al Academiei din 
Berlin, 1714), Galaţii au reprezentat în epocă 
„târgul de negoţ cel mai vechi de pe toată 
Dunărea”. Prima menţiune documentară 
datează din 23 septembrie 1445, când Ştefan 
Voievod acordă scutire de vamă domnească 
pentru carele mănăstirii Humor „trimise să 
aducă peşte de la Galaţi sau ori de unde”. 
Dezvoltarea Galaţiului ca oraş medieval este 
reliefată de harta apărută în „Chorographia 
Moldaviae”, Colonia, 1541, unde Galaţiul este 
trecut ca localitate cu trei turnuri, semn al 
importanţei sale între centrele urbane ale 
Moldovei. 

De aici desprindem ideea că a crescut 
valoarea meşteşugurilor şi a sporit numărul 



meşteşugarilor. Dezvoltarea manufacturii 
locale, firmele străine, bancherii, negustorii din 
mai toate ţările europene, armatorii, zarafii, au 
dus la dezvoltarea oraşului într-o 
inconfundabilă specificitate, precum şi la 
dezvoltarea conştiinţei sociale şi de grup a 
locuitorilor. Aceasta a făcut ca organizaţiile de 
ajutor umanitar să apară la Galaţi încă  de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

În prima parte a secolului al XIX-lea 
sunt cunoscute ajutoarele Eforiei Galaţi pentru 
fanaragii şi hornari, ajutoarele de 
înmormântare pentru slujbaşii de la Eforie, 
ajutoare pentru hamalii din port, pentru ca apoi 
să apară casele de binefacere, fundaţiile, 
casele de ajutor mutual şi altele. Societăţi cu 
caracter naţional sau internaţional, cu activitate 
economică la Galaţi, au fost şi primele care au 
statutat activitatea de ajutor reciproc. Una 
dintre primele societăţi de ajutor se înfiinţează 
în anul 1877 sub numele de „Societatea 
Internaţională a Industriilor şi Profesioniştilor 
din Galaţi” care acorda membrilor săi credite 
de până la 200 de lei şi susţinerea gratuită a 
copiilor acestora la „Şcoala de Meserii”. Până 
în anul 1900 erau la Galaţi cel puţin 14 
societăţi, case şi fundaţii de ajutor, pentru ca 
până în anul 1940 numărul acestora să treacă 
de 40. Cum însă multe dintre acestea se 
înfiinţau pe perioade limitate, în urma lor au 
rămas doar statutele păstrate de Biblioteca „V. 
A. Urechia”. Cele care aveau între membrii lor 
şi pensionari limitau drepturile acestora la 
beneficii. Exemplu: „Societatea de Ajutor 
Reciproc Moldova”, înfiinţată în anul 1906, 
avea prevăzut în statut că „pensionarii nu vor 
putea beneficia decât de ½ din avantajele 
prevăzute la art. 11 din prezentul statut”. 

În aceste condiţii se impunea o 
societate de ajutor numai pentru pensionari. 
Astfel, un număr de 9 pensionari, în ziua de 18 
aprilie 1907, hotărăsc înfiinţarea „Societăţii de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galaţi”, acţiune 
finalizată în ziua de 3 iunie 1907. Între timp, la 
aceasta, au aderat societăţile „Moldova”, 
„Mângâerea”, „Dunărea de Jos”, „Subofiţeri 

Pensionari”, „Înfrăţirea Ovidiu” din 
cartierul Demobilizaţilor, „Pensionari Calea 
Ferată” şi „C.A.R. Pensionari nr. 2 Galaţi”. 

Înainte de a-l introduce pe cititor în 
cunoaşterea activităţii actuale, dorim să ne 
aducem aminte de câţiva dintre preşedinţii 
care au trudit cu rezultate notabile, de-a lungul 
celor 105 ani: 

• Ion Plăvănescu - preşedinte fondator, 
1907; 

• Constantin Modârjac – preşedinte fondator 
al Societăţii Pensionarilor „Dunărea de 
Jos” în anul 1931 şi al cărui patrimoniu ne-
a revenit după Legea din 1951; 

• Radu Ionescu - preşedinte fondator al 
„C.A.R.P. Calea Ferată”. 1947; 

• Nicolae Morun – preşedinte „C.A.R.P. 
Galaţi” între 1979-1985, cel care, din 
fonduri proprii ale Casei, a cumpărat 
actualul sediu în Strada Domnească nr. 53, 
monument de arhitectură; 

• Aurel Scorţaru - preşedinte între anii 1985-
2000, cel care a reuşit să evite demolarea 
sediului în perioada comunistă, pentru 
amenajarea unei pieţe publice; 

• Ionel Hâncu – preşedinte din 2008 şi în 
prezent, cel care a contribuit din plin la 
dotarea activităţii financiare la standarde 
noi, moderne, care a diversificat gama de 
activităţi şi servicii, care a transformat 
subsolul clădirii într-un spaţiu modern şi util 
şi care are un deosebit program de 
perspectivă. 

Aşa au trecut 105 ani de muncă, de greutăţi 
şi de împliniri. Toate acestea ne-au îndemnat 
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să rememorăm, să sărbătorim. Şi 
sărbătoarea a fost pe măsura împlinirilor.  

Apreciem aportul delegaţiei Federaţiei 
Naţionale OMENIA condusă de domnul 
preşedinte Gheorghe Chioaru, secretarul 
general, domnul Giorgică Bădărău şi 
preşedintele Comisiei de Cenzori, domnul 
Cicerone Olivo care prin experienţa, prestigiul 
şi autoritatea domniilor lor au direcţionat în 
mod unitar activitatea de c.a.r. pensionari la 
nivelul delegaţiilor participante şi au dat 
substanţă schimbului de experienţă. 

Au participat  un număr de 30 delegaţii cu  
90 de participanţi din oraşele Alexandria, 
Bucureşti, Borşa, Bârlad, Brăila, Buhuşi, 
„Credit “Union” Teiuş” jud. Alba, Caracal, 
Câmpulung Muscel, Curtea de Argeş, Focşani, 
Haţeg, Hârlău, Iaşi, Lupeni, Petrila, Pucioasa, 
Rădăuţi, Roman, Roşiorii de Vede, Târgovişte, 
Târgu Frumos, Târgu Neamţ, Târgu Mureş, 
Vălenii de Munte etc. 

Cele trei zile petrecute la Galaţi, între 1 şi 3 
iunie 2012, au fost, de dimineaţa până seara, 
pline de activităţi deosebite, din care amintim 
pe lângă schimburile de experienţă între 
delegaţii, dezvelirea plăcii comemorative, 
vizitarea clădirii şi a cabinetelor medicale, 
Adunarea comemorativă cu participarea 
delegaţilor, a autorităţilor publice, parlamentari 
şi membri ai C.A.R.P. Galaţi, spectacol al 
Teatrului Muzical, vizitarea Grădinii Botanice, 
plimbare pe Faleza Dunării cu explicaţii 
calificate ale sculptorilor din „Tabăra de 
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Sculptură în Metal”, plimbare cu vaporul pe 
Dunăre, vizite la unii membri gălăţeni ş.a. 

Pe de altă parte sărbătorirea s-a desfăşurat 
şi sub însemnul „Anului European al 
Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între 
Generaţii”. Referindu-se la acest aspect, 
domnul preşedinte Ionel Hâncu arăta că: 
„Rolul nostru, al Caselor de Ajutor Reciproc, 
este să ajutăm pe membrii noştri să aibă o 
bătrâneţe uşoară şi activă, iar aceştia, la 
rândul lor, cu experienţa lor de viaţă, cu 
economiile lor, cu ajutorul de la noi, să ajute 
pe cei tineri să se integreze mai uşor în viaţă, 
creându-se în acest mod o adevărată 
solidaritate între generaţii”. 

Monografia C.A.R. Pensionari Galaţi, 
apărută în anul 2011 şi oferită tuturor 
delegaţiilor, consemnează istoria şi activitatea 
Casei. Menţionăm că după numărul de membri 
suntem, printre primele trei C.A.R.P-uri din 
ţară. 

La o atât de bogată 
istorie avem şi o 
activitate curentă pe 
măsură. În şedinţele 
sale săptămânale, 
Consiliul Director a 
reuşit să înscrie 
activitatea Casei pe 
un drum permanent 
ascendent. Domnul 
preşedinte Ionel 
Hâncu, doamna Contabil Şef Tinca Buruiană, Vizită în grădina botanică 

Preşedintele 
Ionel Hâncu 

Contabil Şef 
Tinca Buruiană 

Secretar 
Luminiţa Iordache 



doamna Secretar Luminiţa Iordache, împreună 
cu ceilalţi 23 salariaţi, fac faţă volumului foarte 
mare de lucrări, obţinând, an de an, rezultate 
permanent superioare.  

Din cei 44.000 de membri un număr de 
15.889  au obţinut în anul 2011 împrumuturi cu 
o dobândă medie anuala de numai 5,845%, 
majoritatea acestora fiind acordate în chiar 
ziua contractării lor. În primele şase luni ale 
anului 2012, au fost deja acordate un număr 
de 7951 împrumuturi, cu peste 200 de cazuri 
mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2011. 

În afara împrumuturilor rambursabile, au 
fost acordate membrilor noştri şi ajutoare 
ocazionale în bani, din fonduri proprii. În anul 
2011 au fost acordate astfel de fonduri pentru 
442 membri, în valoare de 33485 lei, precum şi 
ajutoare ocazionale în bani de la Federaţia 
„Omenia”, la un număr de 294 membri, în 
valoare de 13.000 lei. Pentru cei 1962 membri 
care au beneficiat de bilete de tratament, s-a 
acordat o cotă parte din partea Casei, în 
valoare de 78.255 lei. Consiliul Director a iniţiat 
şi premiul de fidelitate pentru membrii care au 
vechime de 45 de ani, şi astfel 6 membri au 
primit în anul 2011 câte 200 de lei.  

Pentru a facilita accesul membrilor la  
serviciile asociatiei, s-a început înfiinţarea de 
sucursale comunale. S-au înfiinţat deja în 
comunele Iveşti şi Vârlezi, urmând a se înfiinţa 
şi în comunele Pechea, Slobozia Conachi, 
Tuluceşti, Fârţăneşti, Frumuşiţa etc. 

În cadrul campaniei iniţiate de către 
Federaţia Naţională „Omenia” a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, 
„Daţi un leu pentru pensionarii săraci”, s-a 
strâns suma de 13.908 lei, ceea ce a situat 
C.A.R.P. Galaţi pe locul patru în cadrul 
Federaţiei.   

În condiţiile în care accesul pensionarilor la 
asistenţa medicală a devenit tot mai dificil, o 
altă preocupare majoră a fost asigurarea unor 
servicii medicale proprii, la preţuri modice, în 
compensaţie la medicina generală. În primele 

şase luni ale anului 2012, la cabinetul 
medical condus de doctor Doru Emil Andone şi 
asistenta medicală Anca Cristina Păun, au 
avut loc 632 consultaţii, 
159 explorări funcţionale 
gratuite, 230 explorări 
funcţionale compensate 
(glicemie, oscilometrie şi 
EKG).  

Cabinetul medical 
propriu de fizioterapie, 
condus de doctor Aura 
Mădălina Borş, asistenta 
medicală Elena Munteanu şi maseur Diana 

Manuela Pandele dispune 
de patru aparate de 
electroterapie (curenţi 
d iad inamic i ,  cu ren ţ i 
interferenţiali, şedinţe de 
laser, ultrasunete, etc.) şi 
magnetodiaflux şi masaj. 
În primele şase luni au fost 
efectuate 5013 proceduri, 

283 consultaţii, 270 proceduri de masaj, la 
preţul modic de numai 2 lei.  

În luna octombrie, atunci când se 
sărbătoreşte Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice, precum şi pentru cazuri deosebite, 
membrii care se află sub tratament, 
beneficiază de consultaţii gratuite.  

Cabinetul de stomatologie, care se află în 
spaţiu închiriat, a rezolvat în primele 6 luni 48 
de cazuri cu extracţii de 50 de lei şi 36 de 
cazuri cu decont 20% din valoarea lucrării 
dentare pentru membrii cu pensii de până la 
1000 de lei. 

În cadrul activităţii de frizerie s-au efectuat 
în primele 6 luni 446 de solicitări din care 29 
gratuit şi 232 de solicitări tuns femei, din care 
25  fiind gratuite, iar la activitatea de cizmărie 
se practică preţuri mai mult decât modice.  

Casa dispune şi de o bibliotecă cu 4213 
volume, cu abonament la colecţia „Adevărul” şi 
la ziarul local „Viaţa Liberă” care sunt 
permanent la dispoziţia membrilor.  
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Anual, oferim gratuit între 2000 -2500 
de bilete pentru vizitarea Grădinii Botanice. 

Printr-o nobilă colaborare cu Teatrul 
Dramatic şi Teatrul Muzical, anual ni se pun la 
dispoziţie bilete cu tarif redus în număr 
nelimitat, iar Casa acordă gratuit între 1500 şi 
2000 de bilete. 

De o bună participare se bucură balurile, 
reuniunile, minirevelioanele şi revelioanele, la 
care, în ultimii 7 ani, au participat un număr de 
7322 membri. Dispunem de două cluburi, 
dintre care, clubul „Femina” este destinat 
numai activităţilor femeilor. Pe lângă alte 
concursuri, anual se desfăşoară şi 1-2 
concursuri de table, la care, pe lângă premii, 
se acordă şi premiul „Lingura de lemn” pentru 
ultimul clasat. 

Ieşind în întâmpinarea cererii membrilor 
noştri privind învăţarea limbilor din ţările pe 
care doresc să le viziteze sau unde au copii pe 
care să-i viziteze, Consiliul Director a înfiinţat, 
încă de acum 7 ani, cursuri pentru începători şi 
avansaţi conduse de inginerii Mircea 
Gheorghiu, Antonia Grigorescu, Paul 
Lăzărescu, Lucian Ciocoiu, Făniţa Frunză şi 
prof. univ. dr. Rodica Alexandru. 

Activitatea de turism reprezintă o 
preocupare deosebită şi se bucură de o 
participare de masă. Putem afirma cu mândrie 
că, datorită preşedintelui Ionel Hâncu, 
C.A.R.P. Galaţi este o adevărată agenţie de 
turism. În ultimii 11 ani, un număr de 12.479 de 
membri au participat la cele 340 de excursii cu 
durate de la o zi până la 7-8 zile, pe trasee mai 
mici, în zone din Vrancea, Buzău, Dobrogea, 
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Iaşi, centrul Moldovei, dar şi „Turul României”, 
„Transalpina”, „Delta Dunării”, „Nordul 
Moldovei”, „Transfăgărăşanul”, „Litoralul 
româno-bulgă resc” ,  „Bucureş t i -Casa 
Poporului”,  etc. Anual, în preajma zilei de 14 
octombrie, se organizează la Iaşi şi câte 7-8 
acţiuni. În ultimii doi ani a început şi 
organizarea de excursii cu membrii C.A.R.P. 
din comune (Frumuşiţa - 2 acţiuni, Odaia 
Manolache - 37 acţiuni, Tuluceşti-  3 acţiuni). 
În funcţie de aprobările Adunării Generale, o 
parte din acestea au fost subvenţionate cu un 
procent de 25%. 

Pentru perioada următoare Consiliul 
Director are în vedere: sporirea numărului de 
membri până la peste 50000, creşterea valorii 
împrumutului până la o limită rezonabilă 
reducerea dobânzii la împrumuturile 
rambursabile cu 1%, creşterea ajutorului de 
deces cu 10% faţă de anul 2011, realizarea 
unei noi construcţii pentru sporirea şi 
diversificarea activităţii medicale şi a 
prestărilor de servicii. 

Animat de dorinţa de a fi permanent în 
sprijinul membrilor săi, Consiliul Director caută 
căi şi soluţii de a fi întotdeauna pregătit să facă 
faţă cerinţelor oamenilor şi, dacă e posibil, 
chiar să iasă în întâmpinarea acestor cerinţe 
încă înainte de a fi formulate.  

      

      Amelian CHIRILĂ 

Membru al C.A.R.P. Galaţi 

  autorul monografiei  Mărturii ale excursiilor pe meleagurile patriei,, 
unde au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare 

Excursionişti în Pasul Ciomârna  (Obcina Mare) 



 Municipiul Reşiţa, reşedinţa judeţului 
Caraş-Severin, capitala Banatului de Munte 
cum mai este denumit, este atestat 
documentar sub numele de Rechyoka şi 
Rechycha încă din secolul al XV-lea. 
Arheologii au descoperit însă în acest spaţiu 
urme ce arată că zona a fost locuită chiar din 
perioada neolitică, dacică şi romană. S-au 
găsit documente în care se arată că, sub 
numele de Reszinitza, în anul 1673, locuitorii 
de aici plăteau impozite către Paşalâcul 
Timişoarei, iar în perioada 1690 -1700 
depindeau de Districtul Bocşei împreună cu 
alte localităţi de pe Valea Bârzavei. Mai 
târziu este menţionată de conscripţia din 
1717, sub numele de Retziza având 62 
gospodării impuse de către stăpânirea 
austriacă, nou instaurată aici. 

La iniţiativa împărătesei Maria Teresa a 
Imperiului Austro-Ungar în anul 1768 încep 
lucrările pentru construirea unor ateliere 
metalurgice, iar 3 ani mai târziu, când Reşiţa 
avea circa 750 locuitori în cele două sate 
apropiate, Reşiţa Română şi Reşiţa 
Montană, au intrat în funcţiune 2 furnale 

înalte amplasate în Reşiţa Montană. Reşiţa 
devine astfel locul în care s-au pus bazele celui 
mai vechi şi important centru metalurgic de pe 
continentul european. Populaţiei din Reşiţa 
Montană formată din cărbunari, i s-a adăugat în 
1776, prin colonizare, 70 familii germane 
originare din Stiria, Carinthia şi Austria de Sus, 
iar în perioada 1782-1787, familii germane din 
regiunea Rinului. 

În perioada 1910-1925, Reşiţa a avut 
statutul unei comune rurale, în 1925 a fost 
declarat oraş, iar în anul 1968 a obţinut rangul 
de municipiu, reşedinţă a judeţului Caraş-
Severin. 
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Reşiţa la începuturi 



Oraşul s-a dezvoltat continuu, 
ajungând ca, în scurt timp, să fie recunoscut 
ca un puternic centru al industriei siderurgice 
şi constructoare de maşini din România 
modernă. Aici s-a construit în anul 1872 
prima locomotivă cu aburi din România, 
numită Resicza, după proiectul John 
Haswell, directorul fabricii de locomotive 
St.E.G. din Viena. De asemenea, uzinele 
reşiţene produc pentru căile ferate europene 
macarale, rezervoare pentru castelele de 
apă, plăci pentru întoarcerea locomotivelor, 
inimi de încrucioare pentru macaze, 
tampoane. Începând cu anul 1920, Uzinele 
Domeniilor din Reşiţa, împreună cu Uzinele 
Malaxa din Bucureşti proiectează şi produc 
locomotive pentru trenuri de călători, grele de 
călători, de marfă, grele de marfă şi 
prototipuri pentru trenuri grele, iar în anul 
1926 se produce locomotiva cu abur 50243 
„Regele Ferdinand”. Rezultatele foarte bune 
obţinute în construcţia de locomotive la 
Reşiţa şi Bucureşti duc la oprirea importului 
de locomotive, începând cu anul 1930. 

În perioada 1926-1960, în România     
s-au construit 1207 locomotive cu abur, din 
care 797 la Reşiţa. În anul 1960 producţia de 
locomotive cu abur s-a oprit, locul acestora 
fiind luat de producţia de locomotive diesel şi 
electrice. Locomotivele cu abur au fost 
folosite de C.F.R. până în anul 1980, ulterior 
fiind casate. 

De remarcat că în anul 1972, la un 
secol de la producerea primei locomotive, la 
Reşiţa s-a constituit Muzeul de locomotive, 
singurul în aer liber din Europa, format din 16 
exponate din diverse epoci de construcţie. 
Foarte apreciat de cetăţenii oraşului, Muzeul 
este frecventat de reşiţeni şi nu numai. 
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Considerând că îi reprezintă şi că le poartă 
noroc în viaţă, tinerii căsătoriţi fac poze în acest 
Muzeu, alături de exponate. 
 Trebuie menţionat şi faptul că Turnul 
Eiffel, simbolul Parisului a fost realizat după o 
tehnologie inventată de inginerul român 
Gheorghe Panculescu, iar structura metalică a 
fost realizată la Reşiţa, având în compoziţie oţel 
de la Găvojdia. Oţelul produs la Reşiţa se 
regăseşte în structura podului de la Cernavodă. 
Pentru calitatea lor, motoarele şi generatoarele 
electrice, motoarele diesel, turbinele hidraulice, 
motoarele navale şi oţelurile sunt cunoscute în 
întreaga lume. 
 Deşi nu există o delimitare în spaţiu, în 
prezent, locuitorii acestui oraş consideră că 
Reşiţa este formată din două mari părţi, Reşiţa 
de Sus sau oraşul vechi care are 11 cartiere şi 
Lunca Bârzavei sau Govăndari, care are 4 
microraioane şi 4 cartiere. De asemenea, are un 
sat aparţinător municipiului,  denumit Moniom. 
 Municipiul Reşiţa este amplasat pe Valea 
Bârzavei, într-un loc mirific, cu peisaje 
încântătoare, foarte aproape de obiective 
turistice de o reală frumuseţe. 
 Aici, în Reşiţa, în Piaţa Republicii nr. 44 
funcţionează Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (C.A.R.P.), înfiinţată la data de 
30.10.1973, condusă cu pasiune şi pricepere de 
un grup de oameni care şi-au pus sufletul în 
slujba celei mai sărace categorii de oameni – 

Muzeul locomotivelor cu aburi 

Preşedinta Aurelia BONŢE 



pensionarii. Poate fi apelată la telefonul nr. 
0255217489. 

În fruntea acesteia se află doamna 
Aurelia BONŢE, aleasă în anul 2006 şi 
realeasă cu unanimitate de voturi în anul 2010.        

Este ajutată de un Consiliu Director 
format din domnul Constantin VIDICAN - 
membru şi consilier juridic, domnul Constantin 
BONDOC - membru, domnul Iacob 
GIURGIULEANA  -  membru. 

Contabilul şef este doamna Vasilica 
CĂŢĂGOI, iar preşedintele Comisiei de 

cenzori este doamna Margit-Valeria 
MIHĂESCU. 

 C.A.R.P. Reşiţa este membră a 
Federaţiei Naţionale „OMENIA” a Caslor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România 
de la data de 01.01.2006. 
 Cu toate că în Reşiţa există şi alte case 
de ajutor reciproc (C.F.R., S.R.I., Învăţământ, 
U.C.M.R., Combinatul Siderurgic), numărul 
pensionarilor care se adresează conducerii 
C.A.R.P. Reşiţa cu solicitarea de a deveni 
membri este în continuă creştere. Astfel, dacă 
în iunie 2010 în evidenţă existau 2.203 
persoane, la data documentării existau peste 
2.600, numai pensionari. Doamna Bonţe a 
făcut precizarea că în ultimele 6 luni ale 
acestui an s-au retras 44, iar 30 au decedat, 
deci au fost scoşi din evidenţă, şi au fost 
înscrişi ca membri 230. Aceasta arată elocvent 
tendinţa pensionarilor din Reşiţa de a se 
alătura acestei organizaţii ce vine în mod 
concret în ajutorul persoanelor vârstnice. 
 Doamna Aurelia Bonţe, o persoană 
deosebit de activă, cu mare putere de muncă 
a fost numită de prefectul Judeţului Caraş-
Severin, prin ordin, preşedinta Consiliului 
Judeţean al Persoanelor Vârstnice, funcţie 
ce o onorează în mod deosebit. Ţine să 
precizeze faptul că în judeţ funcţionează cu 
foarte bune rezultate 5 C.A.R.P-uri cu peste 
11000 membri, la Reşiţa (2530 membri), 
Caransebeş (2321 membri), Oraviţa, Oţelul 
Roşu şi Băile Herculane (505 membri), iar 
numărul acestora creşte de la an la an. 
Totodată, arată că la nivelul judeţului, fondul 
social este de circa 6.000.000 lei, iar valoarea 
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Contabila Şefă Vasilica CĂŢĂGOI 

Consilierul juridic Constantin VIDICAN  

Cenzorul Margit Valeria MIHĂESCU 
verifică legalitatea şi veridicitatea documentelor  



împrumuturilor acordate în 2011 a fost 
de peste 10.000.000 lei, în creştere 
semnificativă faţă de anul 2010. 
 În luna iulie a anului trecut a organizat 
la Băile Herculane o întâlnire cu conducerile 
C.A.R.P.-urilor din judeţul Caraş-Severin, 
afiliate Federaţiei Naţionale „Omenia” a 
C.A.R.P-urilor din România, la care au 
participat preşedinţii şi contabilii asociaţiilor 
din Reşiţa, Caransebeş, Oţelu Roşu, Oraviţa 
şi Băile Herculane, fiind apreciată ca un 
foarte util schimb de experienţă în activitatea 
curentă. 

 Ca preşedintă a C.A.R.P. Reşiţa, 
doamna Bonţe prezintă ca o realizare 
deosebită faptul că a reuşit să se facă 
cunoscută de pensionari şi nu numai. 
Relaţiile excelente pe care le are cu 
autorităţile locale au dus, printre altele, la 
repartiţia de către Primăria Reşiţa cu titlu 
gratuit pentru 10 ani în anul 2009 a clădirii în 
care îşi desfăşoară activitatea în prezent. 
Având în vedere starea precară în care se 
găsea atunci clădirea, Casa a renovat-o cu 
fonduri proprii, cheltuind pentru aceasta cca 
1.300.000 de lei, în prezent având o 
înfăţişare plăcută, funcţională, modernă.             
 Cu un fond social de aproape 
2.350.000 de lei, C.A.R.P. Reşiţa acordă 
frecvent ajutoare nerambursabile membrilor 
săi cu un venit lunar sub 500 lei, exclusiv în 
bani. Aceştia sunt înştiinţaţi prin presa locală, 
iar dacă nu se prezintă la Casieria unităţii 
pentru a-i ridica timp de 30 zile, banii se trec 
în contul lor. De asemenea, membrii Casei 
primesc pe baza unei adeverinţe la 
întoarcerea din staţiuni de tratament un 
ajutor în valoare de 100 de lei, pentru cei cu 
o pensie mică şi 40 de lei pentru cei cu 
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pensie mai mare, iar familiile celor decedaţi, un 
ajutor de deces în cuantum diferit, în funcţie de 
vechimea în C.A.R.P. 

 Situaţia financiară este foarte bună, 
dobânda anuală la sumele împrumutate este de 
minim 8%, iar cea maximă de 10%. În primele 6 
luni ale acestui an, dobânzile au variat de la 
8,52% la 8,83%. Din acest motiv, cotizaţia pe 
membru a crescut de la 727 lei în 2010, la 908 
lei în iunie a.c. Membrii au deplină încredere în 
activitatea Casei şi-şi majorează permanent 
fondul pentru a se putea bucura de facilităţile 
oferite de aceasta. Perioada de rambursare a 
împrumuturilor este de maxim 24 de luni, iar 
sumele împrumutate nu depăşesc 5.000 de lei. 
În mod cu totul excepţional, Consiliul Director 
poate aproba şi cereri pentru sume mai mari, 
după ce sunt discutate în şedinţele lunare. De 
specificat că împrumuturile se acordă în aceeaşi 
zi cu solicitarea, cu condiţia ca documentele să 
fie corect întocmite, iar giranţii să fie prezenţi la 
sediul Casei împreună cu solicitantul 
împrumutului şi să semneze documentele în faţa 
casierului. 

Şedinţă de lucru a Consiliului Director 

Preşedinta şi Contabila Şefă  
în febra lucrărilor zilnice de verificare şi 

aprobare a contractelor de împrumut 

Casiera Maria Marcu 



Casa ţine întreaga evidenţă în mod 
manual. Au în dotare un computer, dar acesta 
este folosit de angajaţii Casei pentru lucrări de 
birotică. 

Toţi membrii Casei sunt angajaţi cu 
convenţii civile. 

Şi în această parte a ţării, persoanele de 
vârsta a treia se confruntă cu aceleaşi tipuri de 
probleme. Au nevoie din ce în ce de mai multe 
medicamente pentru ameliorarea sănătăţii 
şubrezite, de un consum corespunzător de 
alimente, de vizite la medic, de tratamente în 
staţiuni balneare, de intervenţii chirurgicale, de 
reparaţii la locuinţă, precum şi de a-şi ajuta 
copiii şi nepoţii. Toate acestea nu le pot 
rezolva dintr-o pensie care nu poate ţine pasul 
cu scumpirile aproape zilnice. Atunci, împinşi 
de sărăcie şi neajunsuri, încurajaţi de condiţiile 
minime de garantare a împrumuturilor, trec 
pragul C.A.R.P. Reşiţa şi apelează cu 
încredere şi speranţă la instituţia care îi poate 
ajuta să depăşească greutăţile vieţii şi unde 
întâlnesc oameni cu suflet mare şi cu 
disponibilităţi de a le diminua necazurile. Cei 
mai mulţi împrumută sume ce variază între 300 
şi 700 de lei pentru o perioadă de 3 luni, cu o 
dobândă anuală de 8%. De cele mai multe ori, 
după achitarea ultimei rate, pensionarii solicită 
imediat un nou înprumut. 

Faptul că numărul celor care trec pragul 
C.A.R.P. Reşiţa este din ce în ce mai mare, 
ajungând deseori la 120 de oameni zilnic, 
atestă faptul că persoanele vârstnice o duc din 
ce în ce mai greu. De Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, conducerea Casei a 
analizat cu multă grijă situaţia membrilor săi cu 

probleme deosebite şi a hotărât să 
acorde câte 60 de lei la un numar de 
457  de persoane care au o pensie sub 600 de 
lei lunar. Suma nu este mare, dar le acoperă 
strictul necesar pentru o perioadă de timp, iar 
oamenii simt că nu sunt uitaţi. 

Ce-şi doreşte conducerea C.A.R.P. 
Reşiţa pentru viitor? Să meargă cel puţin tot 
aşa, sau mai bine, pentru satisfacerea nevoilor 
celor mulţi! Pentru aceasta este nevoie să 
crească numărul membrilor. 

Secretul succesului lor? Poate faptul că 
toţi formează o adevărată familie, se ajută 
necondiţionat unul pe celălalt pentru ca totul 
să iasă perfect, poate respectul faţă de cei ce 
le trec zilnic pragul, poate firea lor blândă de 
bănăţeni care ştiu de minune să se respecte 
între ei şi să-şi respecte interlocutorul, sau 
poate spiritul organizatoric al doamnei Bonţe 
care ştie de minune să planifice şi să 
organizeze meticulos fiecare activitate. Sau, 
poate, toate la un loc. 

Plecând din mijlocul acestor minunaţi 
OAMENI, ce lucrează cu dragoste şi pasiune 
pentru semenii lor care au probleme de viaţă 
mai mari decât ale lor, altruismul de care dau 
dovadă în relaţiile cu aceştia, răbdarea cu care 
analizează fiecare situaţie în parte, m-am 
convins încă o dată că dăruirea şi priceperea, 
apropierea sinceră faţă de pensionari asigură 
succesul oricărei activităţi umane, cu valenţe 
infinit mai mari atunci când această acţiune 
este pusă în slujba persoanelor vârstnice, a 
acelora care au mare nevoie de înţelegere şi 
ajutor. Minunatul colectiv de la Reşiţa merită 
cu prisosinţă un sincer BRAVO! 

 
A consemnat, 

Ec. Ilie Şopandă 
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Secretarul Maria Ivan 
Casiera Gherghina Roşca 



Aniversarea mai 
multor decenii de existenţă a c.a.r.p.-urilor 
reprezintă un motiv de mândrie pentru toată 
comunitatea. Deopotrivă preşedinţi, angajaţi, 
membri, voluntari iau parte la organizarea 
unor momente festive, care să marcheze anii 
grei de muncă în folosul pensionarilor, cu 
accent pe valorile împărtăşite, momente de 
cumpănă, lecţii învăţate, oameni care şi-au 
adus o contribuţie deosebită, proiecte de 
viitor.  

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Suceava a sărbătorit 60 de ani 
de existenţă neîntreruptă pe data de 2 iulie 
2012. Astfel, din anul 1952, pensionarii 
suceveni au o instituţie care le apără 
interesele, îi ajută în momente grele, le acordă 
importanţa de care aceştia au nevoie, şi se 
bucură împreună de momentele frumoase ale 
vieţii.  

Sărbătoarea celor 60 de ani la C.A.R.P. 
Suceava a fost concepută de către conducere 
ca o serie de evenimente aniversare care s-au 
desfăşurat pe o perioadă de câteva luni, 
începând cu luna mai. Desigur, pregătirile au 
început chiar mai devreme de luna mai, fiind 
necesare săptămâni întregi pentru planificarea 
activităţilor şi a bugetelor, realizarea 
materialelor de lucru şi a celor de promovare, 
pentru ca fiecare membru să simtă că este 
sărbătoare.  

Momentele festive au debutat cu 
excursii organizate pentru membrii C.A.R.P. la 
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cele mai frumoase obiective 
turistice din judeţele Neamţ, Iaşi şi Cluj, la care 
au participat 133 de membri. Excursiile au avut 
loc în zilele de 6 şi 13 mai, iar în luna iunie în 
data de 16.  

Membrii pensionari au putut vizita locuri 
precum Mânăstirea Sihăstria, ctitorită în anul 
1655 de către sihastrul Atanase împreună cu 
ucenicii săi, Salina Turda, un adevărat muzeu 
al mineritului în sare din Transilvania, şi alte 
locuri de pelerinaj care ne fac mândri că 
suntem români.  



Al doilea eveniment din lungul şir al 
momentelor de sărbătoare a fost masa festivă, 
la care au participat aproape 200 de persoane. 
Ziua de 1 iulie va rămâne cu siguranţă în 
amintirea tuturor ca o sărbătoare pentru 
C.A.R.P. Suceava. 

C.A.R.P. Suceava a organizat de 
asemenea un moment solemn pentru 
pomenirea tuturor celor care au fost în 
conducerea asociaţiei în cei 60 de ani şi care 
au trecut în nefiinţă. 

Următoarele evenimente au fost două 
şedinte care au avut loc în luna iulie. Prima 

şedinţă de lucru a angajaţilor C.A.R.P. 
Suceva a avut ca punct central prezentarea 
unor aspecte legate de istoricul asociaţiei şi 
activitatea pe primul semestru al anului 2012.  

Şedinţa Jubiliară din 27-28 iulie a fost o 
ocazie minunată de a sărbători 60 de ani de 
existenţă a Casei într-o atmosferă caldă şi 
prietenoasă, cu invitaţi precum reprezentanţii 
Federaţiei Naţionale OMENIA şi ai c.a.r.p.-
urilor afiliate din Fălticeni, Vatra Dornei, 
Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Iaşi, 
Târgu-Neamţ, Buhuşi, Moineşti, Bârlad, Galaţi, 
Zalău, Pucioasa, Târgovişte, Giurgiu, Hârlău, 
Ciorteşti, Turda, Roşiorii de Vede.  

Pe parcursul celor două zile, invitaţii au 
putut vedea realizările Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Suceava, au vizitat 
Muzeul de Istorie şi Muzeul Satului 
Bucovinean, Mânăstirea Voroneţ.  

Membrii fideli ai Casei, cu o vechime de 
peste 35 de ani, nu au fost uitaţi, cei 120 de 
pensionari fiind sărbătoriţi cum se cuvine 
pentru toţi aceşti ani în care au fost alături 
asociaţie.  

În anul 1986, conducerea C.A.R.P. 
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Suceava a înfiinţat un document 
monografic sub forma unei cărţi de onoare. 
Documentul va cuprinde cele mai importante 
însemnări despre activitatea C.A.R.P., cu 
menţiuni de la înfiinţarea sa din 2 iulie 1952. În 
acelaşi document se recomandă completarea 
anuală cu informaţii relevante despre Casă.  

De aici aflăm că grupul de pensionari 
format din Nicolae Tcaciuc, Vichentie 
Vălăşteanu, Maria Botezatu şi alţii au pus 
bazele înfiinţării acestei asociaţii, cât şi regulile 
de funcţionare cuprinse într-un Statut aprobat 
de Adunarea Generală. Începutul activităţii a 
fost anevoios deoarece sediul nu permitea 
condiţii corespunzatoare de funcţionare, însă, 
prin eforturile conducerii şi ale aparatului 
administrativ, aceste greutăţi au fost depăşite, 
iar astăzi se prezintă ca un centru modern de 
sprijinire a persoanelor vârstnice.  

C.A.R.P. Suceava este condusă în 
prezent cu multă 
dăruire de domnul 
preşedinte Dumitru 
Savu.  
Din Consiliul Director 

mai fac parte domnul 
vicepreşedinte Dorel 
Nistor ş i domnii 
consi l ier i  Toader 
Croitoru, Dumitru Ţurcanu, Ştefan Călinescu.  

16 Nr. 3(15) anul 4 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

Comisia de cenzori are preşedinte pe 
domnul Alexandru Cozorici şi membri pe 
domnii Petru Rusu şi Vasile Tcaciuc. 

Compartimentul financiar-contabil este 
condus de doamna 
Ana Neagu - contabilul 
şef. 

 Î n  a c e s t 
c o m p a t i m e n t  î ş i 
desfăşoară activităţile 
de evidenţă membri, 
contractare şi plăţi 
împrumuturi, în sediul 
central şi punctele de 
lucru din municipiu 

doamna Elena Teodorovici - contabil principal, 
doamna Valeria Băieş  - secretar, domnul 
Vasile Grigoraş - operator casier central, 
doamna Maria Capră - contabil, doamna 
Iuliana Hladiuc - secretar, domul Cornel Sorin 
Logigan - operator casier central.  



În acelaşi compartiment, şase 
operatoare casieri asigură serviciile de încasări 
rate la împrumuturi, cotizaţii şi contribuţii ale 
membrilor, la sediul central din str. Slt. 
Alexandru Ienceanu nr. 5 şi punctele de lucru 
din cartierul George Enescu, cartierul 
Burdujeni şi cartierul Iţcani. 

Le numim astfel, în ordinea fotografiilor 
pe doamnele Maria Ciuhan, Viorica Horga, 
Liliana Alucăi, Monica-Victoria Nistor, Mihaela-
Gabriela Lungu, Mihaela-Irina Teodorovici. 

C.A.R.P. Suceava are de asemenea, un 
număr de 26 de casieri care deservesc 
membrii din localităţile rurale Adâncata, 
Bosanci, Comăneşti, Costâna, Dărmăneşti, 
Drăgoiesti, Dumbrăveni, Fântânele, Hânţeşti, 
Humoreni, Ilişeşti, Iţcani, Mitocaşi, Mihoveni, 
Reuseni, Pătrauţi, Pârteşti de Jos, Mânăstirea 
Humor, Salcea, Soloneţ, Ştirbât, Udeşti, 
Vereşti, Todireşti, Zamostea, Zvorâstea.   

Împreună, aceşti angajaţi se asigură că 
pensionarii obţin împrumuturile de care au 
atâta nevoie.  

Cele mai importante realizări ale 
C.A.R.P. Suceava pe primul semestru al 
acestui an au fost expuse de domnul 
preşedinte Dumitru Savu în cadrul Şedinţei 
Jubiliare din 27-28 iunie 2012.  Astfel, numărul 
total de membri este de 27.050, din care 
16.110 la punctele de lucru din Municipiul 

Suceava şi 10.935 în cele 26 de puncte 
de lucru din localităţile rurale, având o medie 
lunară de 250 de înscrieri noi.  

În privinţa datelor financiare, soldul 
fondului social după primul semestru al anului  
este în valoare de 24.166.309 de lei.  

De la începutul anului, la C.A.R.P. 
Suceava au fost acordate 7.852 de 
împrumuturi cu o valoare de 22.996.256 de lei. 
Plafonul maxim până la care un pensionar 
poate să solicite un împrumut este de 8000 de 
lei, care se pot rambursa în maximum 20 de 
luni. Dobânzile se aplică în raport cu nivelul 
cotizaţiei, astfel: 8% cu 1/3 cotizaţie depusă, 
5% cu 1/2 cotizaţie depusă, 4% la nivelul 
fondului şi 10% pentru împrumuturile restante.  

În aceeaşi perioadă, despre care se 
face referire, a fost alocată suma de 194.601 
de lei pentru plata ajutoarelor de deces (315 
cazuri), cu o valoare medie de 620 de lei 
pentru un ajutor. S-au acordat de asemenea şi 
2.584 de ajutoare nerambursabile, repartizate 
atât pensionarilor cu internări recente la spital, 
staţiune şi tratamente stomatologice (1.298 de 
cazuri), dar şi celor cu pensii sub 500 de lei 
care au solicitat un ajutor pentru achiziţionarea 
unor medicamente, alimente sau plata unor 
facturi restante (1286).  

Prestările de servicii reprezintă o 
componentă importantă a activităţii C.A.R.P., 
amintind aici de magazinul social, frizerie şi 
sala de tratament. La magazinul social, 
doamnele Violeta-Liliana Morari şi Militina 
Bivol sunt prezente zi de zi pentru ca 
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pensionarii să achiziţioneze produse 
cât mai ieftine, pe care şi le pot permite din 
puţinul pe care îl au. Peste 2000 de membri 
achiziţionează produse alimentare si 
nealimentare fără adaos comercial. 

 Prin doamnele Ileana Popovici şi 
Adriana Zamfira Corlăţan, sala de tratamente 
este un loc foarte căutat de către pensionarii 
care caută alinare pentru suferinţele fizice, 
minore sau cronice.  

Cei peste 500 de membri care vin lunar 
la sala de tratament pot beneficia de 
următoarele servicii: verificarea tensiunii 
arteriale şi a glicemiei, oscilometrie, EKG, 
analize medicale etc.  
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Doamnele beneficiază şi de o sală de 
gimnastică dotată modern (stepper, biciclete, 
aparat de vibromasaj).  

La saloanele frizerie şi coafură, serviciile 

sunt asigurate de către doamnele Elena Tocari, 
Anuşca Leonte, Elena Găinariu, Maria 
Mărănducă şi Florentina Diaconu.  

Aproximativ 1000 de membri beneficiază 
lunar de serviciile de frizerie/coafură la preţul 
de 4 lei, disponibile în 3 locaţii diferite, la sediul 
central, în cartierul George Enescu şi în 
cartierul Burdujeni.  



 De întreţinerea şi buna gospodărire a 
spaţiilor în care funcţionează C.A.R.P. 
Suceava se ocupă trei administratori, şi numim 
pe doamnele Maria Băieş, Maria Istrate şi 
domnul Costel Ioan Hladiuc.  
 Activităţile culturale şi de agrement au o 
pondere importantă în activitatea C.A.R.P. 
Suceava, conducerea încurajând îmbătrânirea 
activă şi sănătoasă ca model care trebuie 
urmat de cât mai mulţi vârstnici.  
 În prezent, Casa organizează excursii în 
judeţ şi în ţară cu o contribuţie proprie de până 
la 40%,  evenimente precum Ziua 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 
sărbătorirea Revelionului şi alte evenimente 
importante pentru vârstnici.  

 Obiectivele propuse pentru viitor 
vizează înfiinţarea a patru puncte de lucru în 
mediul rural şi a unui club pentru doamnele 
membre.  
 La ceas aniversar, echipa C.A.R.P. 
Suceava a realizat un material deosebit de 
interesant referitor la evoluţia Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor de la înfiinţarea sa 
din anul 1952 şi până în prezent.  

 Acest material, prezentat sub forma 
unor grafice, reflectă tendinţele înregistrate în 
aceşti ani de muncă în ceea ce priveşte fondul 
social deţinut de Asociaţie, numărul şi 
provenienţa membrilor, ajutoarele sociale 
acordate.  

 Lecţiile care se pot desprinde din 
experienţa Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Suceava sunt importante pentru 
fiecare casă de ajutor reciproc a pensionarilor 
din ţară, de aceea putem concluziona că în cei 
60 de ani, aproape o viaţă de om, comunitatea  
suceveană a fost sprijinită constant, devenind 
o comunitate mai puternică, mai sănătoasă şi 
mai coezivă.  

La Mulţi Ani 
 tuturor membrilor C.A.R.P. Suceava!    

Ec. Giorgică Bădărău 
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 Bacău, supranumit orașul lui Bacovia, 
este reședința și totodată cel mai mare oraș 
din județul Bacău. Este situat pe râul Bistrița, 
suprafața municipiului fiind de 43 de km², iar 
populația de 177.087 de locuitori. Orașul este 
traversat de drumurile europene E85 și E574 
care fac legătura cu Bucureștiul, cu nordul țării 
și cu Transilvania. Legăturile naționale și 
internaționale se realizează, în principal, prin 
rețeaua CFR. Bacăul dispune de un aeroport 
internațional ce asigură curse regulate către 
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diferite destinații naționale și europene. 
Primele urme de locuire în orașul Bacău 

datează din epoca paleolitică, acestora li se 
adaugă cele din epoca mezolitică și cea 
neolitică.  

Cea mai veche referință istorică 
cunoscută despre oraș datează din anul 1399, 
fiind menționat în Documentul lui Iuga Vodă, 
prin care se dă carte de judecată între spătarul 
Răducanu cu răzeșii satului Brătila, din ținutul 
Bacăului. 

 În arhivele Vaticanului, pe hărțile Evului 
Mediu, precum și în alte documente latine, 
Bacăul apare sub numele de Bacovia, sau Ad 
Bacum. Edwige Bestazzi – delegată a 
Institutului de Cultură Italiană, la începutul 
secolului XX - mărturisește că Bacăul era trecut 
pe o hartă pictată chiar în Palatul Primăriei 
Florența, sub numele de Bacovia. Acest lucru 
nu este de mirare, având în vedere că la doar 

Casa memorială George Bacovia 



câțiva kilometri de Bacău, la Sărata, romanii 
extrăgeau sare, iar în alte localități din 
împrejurimi s-au descoperit vestigii daco-
romane, sau chiar mai vechi, lucru ce atestă 
popularea acestei zone de mii de ani.  

Orașul Bacău a fost ocupat o scurtă 
vreme de oștile maghiare conduse de Matei 
Corvin în anul 1467. Localitatea este 
cunoscută și datorită importanței sale în 
relațiile comerciale dintre Moldova, 
Transilvania și Țara Românească, fiind un 
important punct de vamă. În secolului al XV-
lea în acest oraș s-a stabilit Alexăndrel, fiul lui 
Ș tefan cel Mare, care a dat ordin pentru 
construirea Curții Domnești și Bisericii 
Precista, celebre monumente istorice. 

La sfârșitul secolului al XIV-lea, Bacăul 
era bine închegat ca așezare urbană, una 
dintre cele mai prospere din întreaga Moldovă, 
având atribuții militare și comerciale foarte 
importante. 

Județul Bacău este unul dintre centrele 
cele mai industrializate din Moldova, având 
două mari rafinării de petrol situate lângă 
orașele Onești și Dărmănești. După căderea 
comunismului, activitățile industriale principale 
cuprind: industria petrochimică, industria 
nutrițională, industria prelucrării lemnului și a 
hârtiei, industria textilă, industria chimică, 
industria mecanică, industria aeronautică. 

Departe de a fi doar centru comercial-
industrial aflat în plină ascensiune, Bacăul este 
și un oraș al tradițiilor și al culturii. Obiectivele 
turistice includ Casa memorială George 
Bacovia, Casa memorialǎ Nicu Enea, sau 
Complexul Muzeal de Ș tiințele Naturii „Ion 
Borcea”. Observatorul astronomic al Bacăului 
este unul dintre puținele din România, iar 
foarte aproape de centrul orașului se află 
statuia lui Ș tefan cel Mare. Orașul oferă o 
mare listă de catedrale și biserici, cea mai 
importantă și impunătoare fiind Catedrala 
Ortodoxă „Înălțarea Domnului”, cea mai mare 
clădire de acest gen în România, și a 4-a din 
Europa. 

Ș i cultul catolic are o catedrală de care 
să se bucure, Catedrala Sfinții Petru și Pavel 

fiind cea mai înaltă clădire din oraș. De 
asemenea, în Bacău există Biserica și ruinele 
Curții Domnești unde a locuit Alexandru-Vodă, 
fiul și co-regentul lui Ș tefan cel Mare. Biserica 
„Precista", a fost sfințită la 1 ianuarie 1491, 
fiind tipică pentru seria ctitoriilor domnești din 
acel veac. Biserica a fost renovată de către 
Vasile Lupu în 1641, fiind apoi închinată 
ctitoriei sale, Sfinții Trei Ierarhi, de la Iași. 
Împortantă mai este și Biserica Sfântul Ilie, o 
biserică Ortodoxă construită în stil vechi, și de 
asemenea Biserica Sfântul Ioan. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Bacău a luat fiinţă în anul 1957, şi, timp de 15 
ani, până în anul 1972 a funcţionat ca o casă 
de ajutor de decese. Din anul 1972 când preia 
denumirea de C.A.R.P. Bacău şi până în zilele 
noastre, aceasta devine un sprijin important 
pentru persoanele de vârsta a treia din 
Muncipiul Bacău şi pentru întreg judeţul. 
Acesta este motivul pentru care Casa numără 
în prezent peste 13.360 de membri. 
Pensionarii sunt atraşi de posibilitatea de a 
obţine un împrumut pentru problemele 
cotidiene într-un timp foarte scurt.  

Activitatea C.A.R.P. Bacău este 
condusă de către domnul preşedinte Petre 
Pană, având alături o echipa care munceşte 
cu sufletul pentru persoanele de vârsta a treia. 
Consiliul Director este format din domnul 
Gheorghe Dima, domnul Nicolae Danse şi 
domnul Ion Păcuraru. Consiliul Director 
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verifică în permanenţă corectitudinea 
întocmirii tuturor documentelor emise 

în cadrul structurilor Asociaţiei. De asemenea, 
toate deciziile care privesc viitorul Asociaţiei 
se iau la acest nivel.  

Membrii Comisiei de cenzori, prin 
doamna preşedintă Elena Maria Belei şi 
domnul Vasile Lupuleasa, asigură respectarea 
legislaţiei în domeniul contabilităţii, verifică 
întocmirea actelor de casă şi documentelor 
financiar-contabile, realizează rapoarte şi 
informări privind situaţia financiar-contabilă a 
Asociaţiei.  

Departamentele Contabilitate şi 
Casierie reprezintă „furnicarul” Asociaţiei. În 
fiecare zi, se acordă împrumuturi de peste 1 
milion de lei, ceea ce înseamnă un efort 
susţinut din partea celor 8 angajaţi care 
onorează toate solicitările membrilor 
pensionari. Contabilul Şef, doamna Cosa 
Mina, se asigură că nici un pensionar nu 
pleacă nemulţumit de la C.A.R.P. Bacău. 

În organigrama Asociaţiei sunt cuprinsi 
un numar de 13 angajati, care fac eforturi 
deosebite pentru a răspunde solicitărilor: 1 
secretar, 1 contabil şef, 4 contabili, 4 casieri, 1 
responsabil cu recuperarea debitelor,1 agent 
de pază şi 1 îngrijitor.  
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Având în vedere că diversificarea 

serviciilor şi oferirea acestora într-un mod cât 
mai accesibil depind de creşterea numărului de 
membri,  şi pentru CARP Bacău, la fel ca  şi 
pentru celelalte case afiliate Federaţiei 
Naţionale „Omenia”, aceasta reprezintă o 
prioritate.    

 Zilnic trec pragul Casei un număr de cel 
puţin 300-400 de membri pensionari care vin 
pentru a-şi plăti cotizaţiile şi contribuţiile, ratele 
lunare, sau pentru a solicita un împrumut. 
Conducerea actuală a luat decizia ca 
membrilor să li se permită posibilitatea de a 
solicita un împrumut imediat după înscriere, şi 
nu după 3 luni de activitate ca membru în 
Asociaţie. Această decizie s-a dovedit de bun 
augur pentru membrii care au nevoie urgent de 
ajutoare rambursabile. De asemenea, uşa 
Casei este larg deschisă pentru toate 
categoriile de pensionari, indiferent dacă 
aceştia sunt pensionaţi pe caz de boală sau 
anticipat. Împrumuturile sunt acoperite de 1 sau 
2 giranţi care trebuie să fie membri C.A.R.P. 
Bacău, iar ratele trebuie achitate pe o perioadă 
de maximum 10 luni.  
 Într-un interviu acordat postului online 
„Omenia TV” în luna iulie 2012, domnul 
preşedinte Petre Pană împărtăşeşte celorlalte 
case de ajutor reciproc ale pensionarilor 
modalitatea de acordare a unui împrumut 
pentru orice pensionar care solicită un 
împrumut la C.A.R.P. Bacău. Pensionarii merg 
la Departamentul Contabilitate pentru a li se 
întocmi un contract de împrumut, apoi la 
Secretariat unde se calculează posibilitatea 
acordării împrumutului şi valoarea acestuia, 
precum şi numărul de rate aferente. Ulterior, 
Contabilul şef calculează dobânda care se 

Contabila Şefă doamna Mina Cosa 

Preşedintele prezintă  
zona de lucru cu publicul 



încasează anticipat. Preşedintele, împreuna cu 
Contabilul Şef aprobă acordarea împrumutului, 
după care pensionarul se prezintă la Casierie 
pentru ridicarea sumei de bani.  

 La C.A.R.P. Bacău, ajutoarele 
nerambursabile se acordă membrilor în special 
cu ocazia sărbătorilor religioase mari, dar şi în 
situaţii neprevăzute pentru membrii Asociaţiei: 
internări în spital cu afecţiuni incurabile, 
operaţii şi alte ajutoare de urgenţă.   

În strategia C.A.R.P. Bacău, 
dezvoltarea serviciilor sociale reprezintă o 
componentă importantă. De aceea, 
conducerea intenţionează ca în perioada 
următoare să acorde servicii de consiliere 
juridică pentru membrii pensionari care 
întâmpină diverse probleme juridice, şi din 
cauza veniturilor mici nu şi le pot permite.   

Ca modalitate de perfecţionare a 
activităţii Asociaţiei, în spiritul îmbătrânirii 
active, angajaţii C.A.R.P. Bacău sunt implicaţi 
în schimburi de experienţă cu alte C.A.R.P-uri 
din regiune şi chiar din ţară. Cele mai recente 
schimburi de experienţă la care au participat 
angajaţii C.A.R.P. Bacău au fost găzduite de 
C.A.R.P. Iaşi, C.A.R.P. Moineşti, C.A.R.P. 
Comăneşti. În perioada următoare sunt 

planificate şi alte evenimente de acest 
gen.  

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Bacău este membră a Federaţiei Naţionale 
„Omenia” a C.A.R.P-urilor din România de la 
01.07.2007, alăturându-se marii familii de 
peste 1.400.000 de pensionari pentru a deveni 
o voce mai puternică.  

În acelaşi interviu amintit anterior, 
domnul preşedinte Petre Pană subliniază 
importanţa ajutorului primit din partea 
Federaţiei Naţionale “OMENIA”, pe care îl 
consideră substanţial pentru activitatea pe 
care o desfăşoară. Manualele şi revistele 
editate special pentru activitatea C.A.R.P. şi a 
asociaţiilor de pensionari în general, oferă 
metode de lucru care şi-au găsit loc la 
C.A.R.P. Bacău.  

C.A.R.P. Bacău funcţionează într-un 
sediu proprietate privată, un spaţiu modern, 
plăcut atât pentru angajaţi, cât şi pentru 
membri. Dar pentru a vă convinge că la 
C.A.R.P. Bacău, îmbătrânirea activă şi omenia 
sunt elemente care aduc oamenii împreună, 
vă invităm să vizitaţi această echipă minunată, 
un promotor important al Anului European al 
Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între 
Generaţii. 

  
Sociolog Ionuţ Ardeleanu 
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La serviciul Contabilitate 

Felicitări pentru arborarea drapelului 
Federaţiei Naţionale OMENIA 

Secretariat 



În urmă cu 45 de ani, la Cugir a luat 
fiinţă Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
care a avut sediul în mai multe locaţii din oraş 
în calitate de chiriaş. În prezent C.A.R.P. 
Cugir are sediul pe strada Alexandru Sahia, 
nr. 1, ap. 5, în calitate de proprietar al acestui 
imobil din anul 2000. C.A.R.P. Cugir face 
parte din Federaţia Naţională OMENIA din 
anul 2004 când a aderat la această mare 
familie de pensionari din ţară. 

 Consiliul Director al C.A.R.P. Cugir a 
organizat la data de 11 mai 2012, Adunarea 
Generală Festivă a Reprezentanţilor ce s-a 
desfăşurat la Casa de Cultură Orăşenească, 
având alături pe domnul Ing. Adrian Teban, 
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primarul oraşului Cugir, doamna profesor 
Rodica Florea, viceprimarul oraşului Cugir, 
care au ţinut câte o scurtă alocuţiune. De 
asemenea, participanţii au fost onoraţi cu 
prezenţa domnului Ovidiu-Viorel Morariu, prim- 
vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale 
„OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România, care a transmis 
salutul din partea conducerii Federaţiei şi a urat 
„La Mulţi Ani” şi multe succese în viitor.   

 Casa Judeţeană de Pensii Alba a 
participat prin domnul director Alexandru 
Retegan, care la finele şedinţei a organizat 
audienţe la sediul C.A.R.P.  
 Au participat ca invitaţi preşedinţii şi 

 

C.A.R.P. “SOLIDARITATEA” CUGIR,  
 LA CEAS ANIVERSAR! 

45 ANI 
1967—2012 

Paricipanţii la Adunarea Generală festivă 



contabilii-şefi de la C.A.R.P Hunedoara, 
Simeria, Orăştie, Alba Iulia, Sebeş, Aiud şi 
Ocna Mureş. 

 Astăzi, C.A.R.P. Cugir numără 
peste 1500 de membri înscrişi din Oraşul 
Cugir, precum şi din localităţile Vinerea, 
Şibot, Săliştea, Tărtăria, Băcăinţi. 

Pe lângă acordarea de 
împrumuturi C.A.R.P. Cugir mai oferă: 
ajutoare de deces, ajutoare 
nerambursabile în cazuri de nevoie, 
ajutoare pentru cei ce merg în staţiuni 
balneoclimaterice cu bilete de la Casa 
Judeţeană de Pensii, ajutoare pentru 
proteze auditive, proteze ortopedice, 
proteze dentare, ochelari de vedere. Se 
acordă anual ajutoare şi diplome celor 
mai vârstnici membri, acţiune numită 
simbolic „BUNICII C.A.R.P. CUGIR”. 
 Din materialele prezentate în Adunarea 
Generală Festivă a fost uşor de desprins 
concluzia că actuala conducere, reprezentată 
de domnul preşedinte Blaga Vistian şi membrii 
Consiliului Director, face o muncă remarcabilă 
de mai bine de 12 ani, desigur, cu sprijinul şi 
implicarea doamnei Maria Bărăbanţ - contabil 
şef, doamna Marcela Trif - casieră, doamna 
Simona Niculeasă - consilier juridic.  
 În cuvântul său, domnul preşedinte 
Blaga Vistian a transmis un mesaj tuturor 
participanţilor la aniversarea a 45 de ani de la 
înfiinţarea C.A.R.P şi a propus o denumire 

actuală cu valorile care ţin membrii 
împreună: Asociaţia C.A.R.P. 
„SOLIDARITATEA” Cugir. Propunerea a fost 

votată în unanimitate de către 
delegaţi şi i-a bucurat pe toţi cei 
prezenţi.  
 Participanţii au ţinut un 
moment de reculegere pentru toţi 
membrii care au pus suflet la 
dezvoltarea asociaţiei de-a lungul 
celor 45 de ani şi care au trecut în 
nefiinţă.  
 De asemenea, pensionarii 
participanţi şi-au exprimat încrederea 
că vor fi un exemplu bun pentru cei 
care vor urma, prin realizările avute 
într-o perioadă de criza economică, 
socială şi morală prelungită.   
 Tuturor delegaţilor şi invitaţilor 
li s-au înmânat diplome aniversare şi 

câte o broşură despre Oraşul Cugir şi despre 
C.A.R.P. La rândul lor, reprezentanţii C.A.R.P. 
Hunedoara şi C.A.R.P. Orăştie au înmânat 
câte o diplomă de onoare domnului Preşedinte 
Blaga Vistian. Şedinţa a fost urmată de un 
schimb de experienţă între c.a.r.p.-urile 
prezente şi de o masă festivă unde tuturor 
participanţilor şi pensionarilor li s-a urat un 
călduros LA MULŢI ANI, multă sănătate şi 
bătrâneţe activă şi frumoasă! 
 

Ing. Vasilică Fălcuţă 
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Preşedintele Vistrian Blaga prezintă bilanţul 

Schimb de diplome aniversare 



 Judeţul Caraş-Severin se află în sud-
vestul României, al treilea ca mărime din 
ţară, cu o suprafaţă de 8.520 km2 (3,6% din 
suprafaţa ţării), considerat judeţ de munţi 
deoarece aceştia ocupă 65,4% din 
suprafaţa judeţului, cu o populaţie în 
continuă scădere, mai ales din anul 1977 
(274.277 persoane în 2011). Are 2 municipii 
(Reşiţa şi Caransebeş), 6 oraşe (Anina, 
Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, 
Oraviţa şi Oţelu Roşu), 69 comune şi 187 
sate. Are un climat temperat-continental 
(subţinutul bănăţean) cu nuanţe 
submediteraneene. 
 Industria judeţului, cunoscută ca 
tradiţională în România, este, în prezent, 
parte importantă a economiei naţionale şi se 
află concentrată în municipiile şi oraşele 
judeţului. Motoarele şi oţelurile produse în 
Reşiţa, boghiurile pentru locomotive şi 
industria de fabricare a lemnului de la 
Caransebeş, precum şi exploatarea 
cărbunelui la Anina şi a minereurilor 
metalifere de la Moldova Nouă, reprezintă 
câteva din reperele industriei judeţului. 
 Judeţul are multe locuri turistice, 
unde vizitatorul poate să beneficieze de 
binefacerile staţiunii Băile Herculane, una 
din staţiunile cele mai vechi din lume, 
atestată documentar în 153 î.e.n., staţiunea 
turistică cu lac de acumulare Trei Ape, 
staţiunea turistică Semenic, staţiunea 
Crivaia etc. De asemenea, poate vizita 
ruinele Cetăţii feudale Mehadia, Teatrul 
vechi din Oraviţa, Cetatea Cuieşti, Bocşa, 
Complexul balnear şi statuia lui Hercule din 
Băile Herculane, ruinele Cetăţilor Caraşova 
şi Dragomireana. 
 În judeţ există 4 parcuri naţionale, ca 
arii protejate: Semenic-Cheile Caraşului, 
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Cheile Nerei-Beuşniţa, Domogled-Valea Cernei 
şi Porţile de Fier. 
 La nivelul judeţului funcţionează cu bune 
rezultate Filiala Judeţeană Caraş-Severin a 
Veteranilor de Război din România, condusă de 
domnul Ioan STEPAN. 

 La cei 92 de ani ai săi, domnul Stepan 
vorbeşte cu mult respect de colegii săi din 
Filială, oameni care îl ajută să ducă la 
îndeplinire toate obiectivele pe care şi le-a 
propus. Timp de 20 ani a fost colaborator al 
Filialei, a ajutat la restabilirea evidenţei corecte 
a veteranilor de război, a văduvelor acestora.  
S-a zbătut apoi ca vicepreşedinte al Filialei 
pentru găsirea documentelor la Arhivele 
Armatei de la Piteşti care să ateste participarea 
unora pe front, pentru reconstituirea unor livrete 
militare. Deseori s-a deplasat în diverse 
localităţi ale judeţului, unde a stat de vorbă cu 
oamenii şi autorităţile locale, a căutat soluţii 
pentru a rezolva corect şi, mai ales, la timp 
solicitările veteranilor. Într-un cuvânt, domnul 
Ioan Stepan şi-a mutat biroul în mijlocul 
oamenilor. 

 

 



 Este preşedinte al Filialei de 5 ani, ales 
ca o recunoaştere a meritelor sale, a 
“tinereţii” sale, recunoscută de colegi atunci 
când e nevoie să rezolve o problemă sau 
alta. Îi pare rău că nu mai poate face mai mult 
pentru cei cărora şi-a pus, fără ezitare, toată 
priceperea sa. Problemele de sănătate 
specifice vârstei îl împiedică să muncească 
mai mult dar şi-a luat, lângă dânsul, să-l ajute 
acolo unde fizic se descurcă mai greu, pe 
domnul Liviu LANCE, ca vicepreşedinte de 
care vorbeşte cu mult entuziasm. Nu uită să 
amintească faptul că are un Comitet Executiv, 
format din domnul Ion RĂDULEA şi domnul 
Vasile CAREBA, oameni cu care rezolvă 
operativ problemele celor 2.305 membri în 
evidenţă, cea mai mare parte a lor şi membri 
ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor. 

 Cu acelaşi respect, domnul Stepan 
vorbeşte şi de doamnele Mariana 
BĂRBULESCU şi Dionisia VIDENSCHI, cu 
care colaborează foarte bine. 
 Datorită relaţiilor corecte instituite cu 
organele locale şi respectului de care se 
bucură în oraş, mai ales la Primăria Reşiţa, 
Filialei i-a fost repartizat un spaţiu în Blocul 
800. Poate fi apelat la telefonul 0255210413. 
Acolo, veteranii vin cu probleme pe care 
singuri nu le-ar fi putut rezolva. 
 Prezintă cu amărăciune în glas cazul 
ce se referă la acordarea drepturilor legale 
privind transportul cu mijloacele auto ce 

tranzitează judeţul şi care, cu multă 
greutate, după multe intervenţii, au 
acceptat să transporte veteranii de război pe 
baza documentelor eliberate de A.N.V.R. De 
asemenea, a acţionat pentru ca, veteranilor de 
război să li se acorde cele 5 ha de teren, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 
 Activitatea Filialei se desfăşoară pe 
întreg teritoriul judeţului. Pentru aceasta, are în 
teren colaboratori împărţiţi pe zone, oraşe şi 
grupuri de comune. 
 Conducerea Filialei rezolvă cu 
promptitudine probleme de birou ca, ţinerea 
evidenţei şi încasarea cotizaţiilor, raportarea la 
A.N.V.R. a situaţiilor solicitate, eliberarea 
adeverinţelor pentru scutiri de taxe şi impozite, 
pentru obţinerea de locuri de veci, intervine la 
primării pentru cumpărarea de locuinţe, acolo 

unde este cazul, depistează 
şi sprijină veteranii care au 
nevoie să fie ajutaţi fizic de 
alte persoane pentru a se 
deplasa dintr-o localitate în 
alta. 
 Cu ajutorul colegilor 
mai tineri din Comitetul 
Executiv a realizat 2 
monumente ale eroilor în 
oraşul Bocşa, unul la 
biserică şi unul la primăria 
din localitate. 
 Cu prilejul unor 
sărbători şi momente 
festive, conducerea Filialei 
este invitată pentru a ţine 
prelegeri în faţa oamenilor, 
să prezinte la postul de 

radio Radio Reşiţa România diferite materiale 
specifice momentului sărbătorit.  
 În prezent, domnul Stepan pregăteşte o 
serie de activităţi pentru a sărbători un veteran 
de război care, anul acesta va împlini 100 ani. 
Este vorba de domnul Petru GIURGINCĂ din 
comuna Iablaniţa, sat Petnic, veteran de 
război, decorat cu Crucea comemorativă. Îi 
dorim de pe acum să aibă sănătate şi să se 
bucure în continuare de atenţia celor dragi 
mulţi ani de acum înainte. 

 

A consemnat 
Ec. Ilie ŞOPANDĂ 
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Domnul Ioan Stepan, înconjurat cu deosebită afecţiune 
 de o parte din colaboratorii săi apropiaţi 



 Ziua de 25 octombrie a intrat 
definitiv în conştiinţa neamului românesc 
ca Ziua Armatei Române, o zi pentru 
amintirea eroismului şi jertfelor de care 
oştirea română şi-a legat faptele de arme 
cu soarta neamului şi reprezintă o zi 
importantă pentru gloria poporului român, 
care recunoaşte îndeplinirea misiunii 
nobile a armatei sale de apărare a unităţii 
naţionale şi integrităţii teritoriale a statului 
roman. 
 La 25 octombrie 1944, glorioasa 
armată română elibera ultima palmă de 
pământ românesc de sub dominaţie 
străină şi ultima localitate românescă, 
Carei, revenea la patria mamă, România. 
Cu un eroism ieşit din comun, militarii 
români din cadrul Armatei a lV-a, 
comandată de bravul general Dăscălescu, 
şi trupele Armatei l, condusă de generalul 
Atanasiu, au purtat bătălii istorice pentru 
eliberarea Ardealului românesc, din al 
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cărui trup fusese răpită partea de nord-vest, prin 
odiosul dictat  de la Viena. 
 Zeci de mii de militari români şi-au dat 
viaţa sau au fost răniţi în luptele sângeroase de la 
Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Oarba de Mureş, 
Păuliş, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi 
Carei, au aruncat peste graniţă pe nepoftiţii 
duşmani şi au rămas în conştiinţa poporului 
român ca adevăraţi eroi. 
 După 25 octombrie 1944, armata română 
şi-a continuat drumul de glorie participând la 
eliberarea Ungariei, în principal a capitalei sale 
Budapesta, cu un numar impresionant de ostaşi, 
peste 250.000 de oameni, căzând la datorie 
peste 42.000 de militari (morţi, răniţi, dispăruţi, 
luaţi prizonieri). 

 Armata română, alături de armata 
sovietică, a acţionat în continuare pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, în perioada 18 
decembrie 1944 — 12 mai 1945, cu un efectiv de 
248.450 militari români, din rândul cărora 67.495 

Basorelief pe monumentul ostaşilor români 

CAREI 



au căzut eroi. 
 Contribuţia României în războiul 
antihitlerist a fost importantă atât prin efortul 
economic cât şi prin participarea umană, 
grăbind astfel victoria Naţiunilor Unite, iar 
armata română s-a întors în ţară cu steagurile 
de luptă acoperite de glorie, trecând pe sub 
Arcul de Triumf ca o armată biruitoare şi cu 
sentimentul îndeplinirii datoriei faţă de patrie 
şi popor. 
 Timpul a trecut. Peste cimitirele eroilor 
s-a aşternut veşnicia, poate şi uitarea, poate 
nepăsarea, aici în pământul românesc sau 
acolo departe în străinătate, unde datoria i-a 
dus, dar ei rămân pentru noi adevăraţi 
patrioţi, adevăraţi oameni chiar dacă, astăzi, 
cuvintele patriotism şi omenie “s-au cam 
prăfuit” şi ele împreună cu sentimentele 
noastre, a urmaşilor beneficiari ai jertfei lor. 
 Armata română a trecut prin etapele 
istorice împreună cu poporul român, pentru 
că nu putem face o separaţie între popor şi 
armata sa, pentru că armata nu-i căzută din 
cer, ea este formată din cei mai buni români, 
indiferent de vremurile prin care am trecut 
sau vom trece. 
 Să ne gândim în aceste zile la puţinii 

veterani de război care mai trăiesc, să 
ne uităm în ochii lor şi să vedem 
suferinţa instalată în urma anilor mulţi petrecuţi 
pe front, să vedem suferinţa arătată nouă în 
urma nepăsării noastre faţă de aceşti români 
încă vii, încă mărturie a vremurilor când ne-am 
luptat pentru libertatea noastră, pentru 
pământul nostru, românesc. 
 Să nu uităm ca de Ziua Armatei 
Române să aducem un sincer omagiu tuturor 
eroilor neamului şi veteranilor, care au 
înfruntat gloanţele şi vitregiile războiului,   şi-au 
dat viaţa pentru libertatea, unitatea şi 
integritatea României, să le aducem un pios şi 
generos omagiu şi să le transmitem gânduri de 
recunoştinţă veşnică. 

 Fac îndemnul, ca măcar o dată pe an, 
să ne gândim cu respect la eroii neamului, să 
ne privim cu sinceritate şi încredere la Armata 
Română, să ne aliniem gândurile frumoase şi 
să dăm onorul cuvenit poporului român! 
 Am încredere în români că nu-şi pot uita 
sau ignora istoria şi pe cei care au scris, filă cu 
filă, această istorie. Oricât de greu ni s-ar 
părea că trăim, să nu uităm că foarte mulţi 
români au suferit mai mult decât noi şi foarte 
mulţi şi-au dat viaţa pentru ca noi să trăim în 
libertate. Acum depinde de NOI cum reuşim să 
ne construim viaţa, şi cum să ducem România 
mai departe, aşa cum ne-au lăsat-o eroii 
neamului românesc.  

Să ne iubim patria şi poporul! 
Economist, Constantin Antochi 
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Pomenirea EROILOR, oricând şi oriunde 

Cultul eroilor patriei începe din pruncie 



Ne aflăm în plin an 2012, dedicat 
îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii. 
Acest an este important pentru casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor şi pentru 
asociaţiile de pensionari în general, deoarece 
persoanele vârstnice sunt chemate să facă 
parte într-un mod activ în comunitatea în care 
trăiesc, ca persoane care învaţă, formatori şi 
transmiţători de cunoştinte şi competenţe, 
voluntari şi angajaţi, iniţiatori şi beneficiari de 
servicii sociale.  

Importantă este şi deschiderea pe care 
o propune Anul European al Îmbătrânirii 
Active şi Solidarităţii între Generaţii faţă de 
teme sensibile ale vârstei a treia: excluziune 
socială, venituri reduse, ocupare, locuire, 
familie şi aparţinători, sănătate (medicaţie şi 
tratament), hrană, participare la luarea 
deciziilor, implicare în viaţa comunităţii, 
învăţare pe tot parcursul vietii şi altele.  

Prin munca pe care o depunem în 
fiecare zi, aceste teme ne sunt foarte 
cunoscute, unele dintre acestea ne sunt dragi, 
altele ne supără, dar ne motivează să ne 
continuăm misiunea. De asemenea, 
activitatea noastră presupune integrarea în 
misiunea şi viziunea organizaţiilor a unor 
măsuri care să facă mai uşoară viaţa 
pensionarilor din România. Aşadar, temele de 
reflecţie recomandate de Comisia Europeană 
readuc în actualitate probleme bine cunoscute 
în societatea românească.  

În fiecare număr al revistei OMENIA 
dezbatem aspecte generale sau particulare 
despre îmbătrânirea activă şi îmbunătăţirea 
activităţilor desfăşurate în cadrul caselor de 
ajutor reciproc ale pensionarilor, folosind 
instrumente noi de lucru inspirate din mediul 
asociativ, academic şi chiar al afacerilor.  

Învăţarea pe tot parcursul vieţii este 
o altă temă importantă pentru c.a.r.p-uri şi 
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reprezintă o modalitate interesantă de 
îmbătrânire activă şi sănătoasă pentru angajaţi, 
colaboratori, membri şi voluntari.  

Cerinţele secolului în care trăim au 
ridicat peste tot în lume întrebări precum: 'până 
când' şi 'prin ce metode' învăţăm? De la 
angajatori, autorităţi şi până la fiecare individ în 
parte, răspunsul pare să fie unanim: învăţarea 
permanentă nu mai este un lux, ci o condiţie 
necesara pentru adaptarea la cerinţele 
profesionale, sociale, economice şi 
informaţionale mereu în schimbare. 

Educația pe tot parcursul vieții constituie 
o componentă esenţială a politicilor 
educaționale europene prin care se urmărește 
stimularea competitivității, a gradului de inserție 
socială, a cetățeniei active, a dezvoltării 
profesionale și personale. 

 

 Instrumente şi strategii  
pentru motivarea seniorilor  

de a deveni activi în comunitatea lor 
 prin asociaţiile de pensionari 

Pentru motivarea persoanelor vârstnice 
de a participa la formare şi de a  deveni  active 
în comunitatea lor, există o serie de 
instrumente care pot fi folosite de asociaţiile de 
pensionari în activitatea de zi cu zi. Cercetările 
din psihologie au arătat că seniorii sunt activi şi 
implicaţi dacă găsesc o raţiune în ceea ce fac. 
Aceştia devin foarte interesaţi dacă subiectul 
discuţiei sau al activităţii este legat de 
preocupările personale. Instrumentele folosite 
trebuie să fie adaptate nevoilor persoanelor 
vârstnice, ca de exemplu un mediu web uşor 
de folosit, un blog pentru împărtăşirea de 
poveşti şi experienţe. O metodă de succes 
constă în construirea unor punţi de legătură 
între seniori şi tineri, în care seniorii să îşi 
poată împărtăşi experienţele de viaţă, iar tinerii 
să îi poată ajuta, de exemplu, în folosirea noilor 
tehnologii.  

 

“Încă mai învăţ.” 
Michelangelo, 87 de ani 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii 



Învăţarea autodidactă 
Majoritatea c.a.r.p-urilor din ţară au 

amenajat spaţii speciale în care se 
desfăşoară cercuri de studiu sau de interes.  

Cercurile de studiu au fost dezvoltate 
în secolul al XIX-lea în Scandinavia, 
constituind un vehicul important pentru 
iniţiativele lui Nikolai Grundvig de educaţie 
nonformală a adulţilor. În general, oamenii 
care împărtăşesc interese comune formează 
cercuri de studiu,  unde nu există un formator 
sau un profesor, iar unul dintre membri joacă 
rolul de facilitator pentru a menţine fluxul 
schimburilor de informaţii şi pentru a se 
asigura că toţi participanţii au ocazia să se 
implice activ. Persoanele vârstnice 
motivează, de cele mai multe ori, lipsa de 
implicare prin faptul că nu  le-a fost solicitat 
acest lucru. A invita personal seniorii să se 
implice, deoarece experienţele ş i 
competenţele lor sunt în mod particular 
necesare, este una dintre cele mai bune 
strategii pentru a-i motiva să devină activi în 
comunitatea în care trăiesc.  

 

Educaţia informală  
 Educaţia informală este procesul care 
se întinde pe toată durata vieţii, prin care 
individul dobândeşte informaţii, îşi formează 
priceperi şi deprinderi, îşi structurează 
convingerile şi atitudinile, se dezvoltă, prin 
intermediul experienţelor cotidiene. Aşadar, o 
parte substanţială a procesului de învăţare 
are loc în afara cadrului formal al unei săli de 
curs. 
 Foarte mulţi seniori doresc să se 
implice în comunitate, dar din păcate nu sunt 
la curent cu oportunităţile de implicare, 
cadrele de desfăşurare, datele de contact ale 
celor care organizează diferite activităţi. O 
campanie simplă de promovare poate fi utilă 
pentru ca informaţia să ajungă la seniori.  
 A lua parte la activităţile voluntare, 
care au loc în diferite cartiere ale unui oraş, 
reprezintă o altă modalitate bună de a 
rămâne activ şi de a oferi un serviciu foarte 
necesar comunităţii.  
 

Schimburile transnaţionale 
 de voluntari seniori 

 Această metodă poate oferi oportunităţi 
noi de învăţare prin educaţie interculturală, 
transfer de cunoştinţe între generaţii şi 
dezvoltarea competenţelor sociale. Seniorii pot fi 
motivaţi să se implice în comunitatea lor prin 
vizitarea unor comunităţi din alte ţări, putând 
aplica acasă lucruri nou învăţate. Prin 
cunoaşterea şi înţelegerea mai bună a 
diverselor societăţi putem lupta mai bine 
împotriva rasismului, fricii de diferit, şi astfel 
sprijinim solidaritatea şi coeziunea socială.  
 

Ateliere şi seminarii 
 Un alt instrument de motivare a 
persoanelor în vârstă să devină active în 
comunitatea lor este organizarea de ateliere şi 
seminarii care le oferă acestora oportunitatea să 
reflecteze asupra competentelor şi experienţelor 
deţinute, să obţină informaţii despre cum să se 
implice în comunitate, să elaboreze un plan de 
acţiune, să înveţe lucruri noi în cadrul unor 
activităţi care se ţin într-un cadru organizat, cu o 
tematică prestabilită (ateliere de creaţie – 
desen, decoraţiuni, împletituri, seminarii cu teme 
precum îmbătrânirea activă, nutriţia sănătoasă, 
strângerea de fonduri pentru campanii sociale 
etc). 
 

Vehicule culturale pentru învăţare 
 Implicarea în activităţi artistice este o 
modalitate excelentă pentru învăţare şi pentru 
devoltarea aptitudinilor. Arta comunitară este o 
formă de artă interesată de problemele 
grupurilor dezavantajate, propunându-şi să le 
ofere posibilitatea de a-şi exprima preocupările 
legate de situaţia lor printr-un proces artistic. 
Arta comunitară poate oferi persoanelor în 
vârstă o implicare activă şi este orientată spre 
problemele şi interesele acestora. Dezvoltarea 
anumitor programe culturale şi artistice cu şi 
pentru seniori, coordonate de artişti 
profesionişti, are potenţialul de a-i mobiliza, cât 
şi de a crea un angajament autentic al acestora 
în procesul de învăţare care însoţeşte 
reprezentaţia artistică. De asemenea, acest tip 
de programe creşte gradul de conştientizare în 
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cadrul comunităţii, deoarece arta a 
oferit dintotdeauna instrumente de 
comunicare puternice. 
 

Recomandări şi sugestii utile pentru 
implicarea persoanelor vârstnice în 

activităţi de îmbătrânire activă 
 

Selectarea participanţilor potriviţi 
•Organizarea unei sesiuni de informare 

înaintea începerii propriu-zise a cursurilor/
atelierelor/ sau a altor activităţi desfăşurate de 
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
pentru a capta interesul seniorilor. Alocarea 
unui timp suficient pentru recrutarea 
participanţilor este de asemenea importantă. 

•Intervievarea fiecărui participant înaintea 
activităţii care urmează să fie implementată, 
discutarea aspectelor legate de 
responsabilităţile celor două părti, organizaţie 
şi participant. 

•Semnarea unui contract între organizaţie şi 
voluntar. 

•Promovarea activităţilor în presa locală 
pentru atragerea interesului oamenilor. 

•Cooperarea cu o altă asociaţie care 
lucrează déjà cu şi pentru voluntarii seniori 
poate să fie foarte importantă. 

 

Comunicarea cu seniorii 
• Este esenţial să se înţeleagă motivaţiile 

potenţialilor ghizi seniori. 
•Încercaţi să evitaţi expresiile în alte limbi, 

deoarece pot crea confuzii printre seniori. 
•Folosiţi o modalitate de comunicare 

respectuoasă, recunoaşteţi competenţele şi 
autonomia seniorilor. 

•Este foarte important de reţinut că seniorii 
vor să fie luaţi în serios. 

•Acordaţi atenţie diferitelor dinamici de grup 
care se creează, evitând conflictele. 

•După fiecare activitate, cereţi participanţilor 
păreri despre desfăşurare şi sugestii de 
îmbunătăţire. 

•Experimentaţi idei noi, împărtăşind 
cunoştinţe dobândite şi bucuraţi-vă de 
experienţă. 

•În lucrul cu seniorii, acordaţi o atenţie 
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deosebită intereselor şi motivaţiilor acestora, 
alegând subiecte şi obiective în strânsă 
legatură cu acestea.  

 

Instrumente utile pentru toate activităţile 
organizate cu şi pentru seniori 

•Indiferent de tipul de activitate desfăşurat 
sau de metoda de lucru, asiguraţi-vă că aţi luat 
în calcul toate particularităţile acestei categorii 
de vârstă. De exemplu, folosiţi litere mari dacă 
scrieţi ceva, vorbiţi rar şi tare, acordaţi-le 
participanţilor timp suficient să vă urmărească, 
folosiţi mai puţin prezentarea în power point. 

•Concentraţi-vă pe subiecte şi teme de care 
seniorii sunt interesaţi, şi oferiţi-le un mediu de 
învăţare stimulant. 

•Combinaţi informaţiile teoretice cu activităţi 
de învăţare individuală. 

•Folosiţi învăţarea între generaţii şi încercaţi 
să depăşiţi barierele de vârstă. 

•Lucrul în echipă este o metodă foarte bună 
pentru seniori, la fel ca şi jocurile de rol. 

•Folosiţi exemple de bune practici. 
•Alegeţi activităţi prin intermediul cărora 

participanţii îşi pot descoperi puncte forte şi 
încurajaţi-i să se implice. 

•Acordaţi atenţie traiectoriilor individuale ale 
seniorilor pentru punerea lor în valoare, 
construind instrumente care să-i ajute în viaţa 
de zi cu zi, în activităţile comunitare şi la 
serviciu.  

 

 Programul activităţilor desfăşurate 
•Alocaţi timp suficient pentru activităţile 

desfăşurate. 
•Programul trebuie trimis participanţilor în 

avans. 
•Alocaţi suficiente pauze şi faceţi o planificare 

flexibilă a atelierelor/cursurilor sau a altor 
activităţi. 

•Luaţi în calcul posibilitatea ca unii participanţi 
să renunţe dacă intervalul dintre sesiuni este 
prea mare. 
 

Cooperarea cu autorităţile  
şi instituţiile publice 

•În cooperarea cu una sau mai multe instituţii 
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publice trebuie să demonstraţi că sprijiniţi una 
dintre priorităţi, mai degrabă decât că doriţi 
inventarea uneia noi. 

•Este util să prezentaţi câteva date 
participanţilor despre potenţialii parteneri de 
cooperare înainte ca aceştia să-i cunoască. 
Pot fi utile pliante, broşuri sau orice alte 
informaţii scrise. 

•Implicaţi în activităţi organizaţiile care 
reprezintă seniori în dialogul public şi în 
dezbaterile de politici şi crearea unor 
mecanisme care s[ le permit[ angajarea. 
 

Relaţiile publice 
•În promovarea unei idei în rândul altor 

organizaţii, beneficiile pentru cei implicaţi 
trebuie să fie clare. 

•Anunţurile din ziarele locale sau internet 
constituie o modalitate bună de informare 
asupra activităţilor. 

•Asiguraţi-vă că promovaţi activităţile 
desfăşurate prin cât mai multe mijloace 
(internet, televiziune, radio, presa scrisă, prin 
pliante, broşuri etc). 

 

Sociolog Ionuţ Ardeleanu 

AINS sunt folosite frecvent şi în cantităţi 
mari de pacienţii vârstnici, dar trebuie 
cunoscute şi riscurile la care se expun prin 
consum prelungit. Este foarte important ca 
acest tip de medicamente, deşi pot fi procurate 
din farmacii fără reţetă, să fie folosite exclusiv 
la indicaţia medicului şi în cantităţile 
recomandate de acesta. 

Principalele clase de AINS sunt: cele 
clasice (aspirina, indometacin, diclofenac – 
voltaren, ibuprofen – nurofen, piroxicam – 
flamexin, paracetamol – panadol), cele 
selective (nimesulid – aulin, meloxicam – 
movalis) şi specifice (celecoxib – celebrex, 
etoricoxib – arcoxia). Efectele lor benefice de 
îndepărtare a durerii sunt umbrite adeseori de 
efecte adverse, uneori deosebit de severe. 

Efectele adverse digestive sunt cele 
mai frecvente şi pot fi: esofagita, gastrita, 
ulcerul gastrodudenal, sau chiar dramatice de 
tipul hemoragiei digestive. 

Durata optimă a tratamentului cu 
medicamente antiinflamatorii este de 7-14 zile. 
Atunci când este absolut necesară prelungirea 
tratamentului trebuie o urmărire atentă a 
tractului gastrointestinal prin endoscopii sau 
depistarea de hemoragii oculte în scaun. 

Alte afectări nedorite ale consumului 
cronic de antiinflamatoare pot fi la nivel hepatic 
şi de aceea trebuie făcute periodic analize de 
sânge care evaluează funcţia hepatică 
(transaminaze, electroforeză proteine serice) 
şi trebuie urmărită funcţia renală (creatinină, 
uree, acid uric). De asemenea, trebuie 
efectuată periodic  hemoleucograma completă 
pentru a decela o eventuală anemie produsă 
prin sângerări mici, dar continue la nivel 
digestiv, eventual fără alte simptome, dar şi o 
scădere a numărului de neutrofile ce se poate 
instala tot prin efectul acestor medicamente. 

O atenţie specială trebuie avută la 
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Odată cu înaintarea în vârstă apar 
diferite afecţiuni, în special în sfera 
reumato log ică  ( reumat ism,  a r t roză 
degenerativă, etc) caracterizate prin dureri care 
netratate pot duce la limitări importante ale vieţii 
bolnavului, suferinţa psihică, şi chiar pierderea 
autonomiei în familie şi societate prin limitarea 
desfăşurării unei vieti normale. 

Medicamentele folosite împotriva durerii, 
în marea lor majoritate de t ipul 
antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), 
reprezintă opţiunea medicală de prim rang în 
controlul durerii acute şi cronice, iar utilizarea 
lor va creşte paralel cu îmbătrânirea populaţiei. 
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bolnavii care primesc pentru 
suferinţele cardiovasculare tratament 
anticoagulant oral, deoarece asocierea de 
ant i in f lamatoare pent ru t ra tarea 
eventualelor dureri poate amplifica efectul 
de “fluidizare” a sângelui şi creşte astfel 
riscul unor hemoragii grave. 

Este de asemenea important  de 
avut în vedere la cei care au boli 
cardivasculare faptul că medicamentele 
AINS interferă şi cu mecanismele 
organismului de echilibru hidrosalin, şi prin 
reţinerea sodiului pot  determina creşteri 
ale tensiunii arteriale chiar sub tratament 
antihipertensiv corect. 

Nu sunt indicate nici combinaţiile 
între diferite clase de antiinflamatoare, 
deoarece efectele lor adverse se 
cumulează şi se amplifică. 

Aspirina în doze mici luată zilnic (50-
75-100 mg) de tipul aspenter, thrombo ass, 
aspacardio etc, are o acţiune cert benefică, 
dovedită ştiinţific prin studii îndelungate, de 
prevenire a accidentelor cardiovasculare 
grave: infarct miocardic sau accident 
vascular ischemic. Prin acţiunea sa 
antiagregantă asupra trombocitelor, scade 
capacitatea sângelui de a face cheaguri 
care să blocheze vasele de la nivelul inimii 
sau creierului. În aceste situaţii beneficiul 
adus de consumul zilnic de aspirină este 
mult mai mare decât riscul instalării 
reacţiilor adverse. Pentru a preveni în 
aceste cazuri posibilele afectări 
gastrointestinale, în special la cei 
predispuşi, se recomandă asocierea cu 
medicamente care realizează o protecţie 
gastrică (ranitidina, famotidina, omez, 
esomeprazol, etc). Atitudinea medicală 
recomandată în prezent este ca la 
prescrierea aspirinei în doze mici să fie luat 
în calcul riscul cardiovascular, dar şi cel 
digestiv, deoare există şi alte variante de 
medicamente ce au acelaşi efect 
antiagregant ca al aspirinei, fără efecte 
adverse digestive, dar sunt mai scumpe. 
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În legătură cu tratamentul cu 
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene 
putem formula următoarele concluzii necesare 
celui care vrea să-şi trateze durerile: 

AINS sunt tratamentul eficient în dureri de 
diferite cauze: osteoarticulare, musculare, 
dureri de cap, dentare, stări gripale, febră, 
DAR: 
• Se iau numai la indicaţia medicului care va 

alege clasa de medicamente eficace, 
adaptată suferinţelor bolnavului şi cu 
riscurile cele mai mici în raport şi cu alte 
suferinţe existente. 

• Tratamentul nu trebuie să fie mai mult de 14 
zile, după care se încearcă şi alte soluţii 
terapeutice: fiziokinetoterapie, trofice pentru 
cartilajele articulare, unguente de uz extern, 
etc. 

• La primele semne de suferinţă digestivă se 
întrerupe tratamentul: disconfort sau durere 
în epigastru, greaţă, arsuri, senzaţie de 
vomă, sângerări prezente în scaun. 

• Se asociază tratament de protecţie gastrică 
la cei cu sensibilităţi cunoscute în sfera 
digestivă. 

• Nu sunt indicate celor cu antecedente de 
ulcer gastroduodenal. 

• Se evită aceste medicamente la cei cu 
hipertensiune arterială severă necontrolată 
terapeutic, insuficienţă cardiacă avansată, 
insuficienţă renală cronică, infarct miocardic 
acut, insuficienţă hepatică. 

• Se monitorizează tensiunea arterială pe 
parcursul tratamentului şi se reduce aportul 
de sare în mâncare. 

• Nu se asociază mai multe clase de 
medicamente antiinflamatoare şi nu se 
depăşeste doza prescrisă. 

 
Dr. Laura Eleni Nedelescu 

Medic specialist geriatrie gerontologie 
 şi medicină de familie 



Organizaţiile neguvernamentale care au 
activitate economică şi vând bunuri sau servicii 
către persoane fizice, sunt obligate să aibă 
case de marcat fiscale şi să emită bon fiscal 
către cumpărătorul persoană fizică, în 
conformitate cu textul actualizat al OUG nr. 
28/1999 (ultima actualizare s-a făcut prin 
OG.14/2011 - M.Of. nr. 604 din 29.08.2011), a 
căror prevederi sunt redate mai jos.  

Domeniile economice exceptate de la 
obligativitatea de a avea casă de marcat 
fiscală sunt: 
• Comerţul ocazional cu produse agricole 

autohtone efectuat de către producătorii 
agricoli individuali, deţinători de autorizaţie 
în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri 
publice autorizate, livrările de bunuri 
efectuate prin automatele comerciale, 
serviciile de parcări auto a căror 
contravaloare se încasează prin automate. 

• Serviciile de alimentaţie publică efectuate în 
mijloace de transport public de călători. 

• Vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori 
autorizaţi. 

• Transportul public de călători în interiorul 
unei localităţi pe bază de bilete sau 
abonamente tipărite conform legii, precum şi 
cu metroul. 

• Activităţile pentru care încasările se 
realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă 
tipărite conform legii - bilete de acces la 
spectacole, muzee, expoziţii, târguri sau 
oboare, grădini zoologice şi grădini 
botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru 
autovehicule, bilete de participare la jocuri 
de noroc şi altele similare. 

• Activităţile de asigurări şi ale caselor de 
pensii, precum şi activităţile de intermedieri 
financiare, inclusiv activităţile auxiliare 
acestora. 

• Activităţile desfăşurate ca profesii libere sub 
toate formele de organizare care nu implică 
crearea unei societăţi comerciale. 

• Vânzarea obiectelor de cult şi serviciile 
religioase prestate de instituţiile de cult. 

• Comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, 
precum şi prin corespondenţă, cu excepţia 
livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de 
magazine si unităţile de alimentaţie publică, 
pe bază de comandă. 

• Serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere 
a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului. 

• Vânzarea pachetelor de servicii turistice sau 
de componente ale acestora de către 
agenţiile de turism, definite potrivit legii. 

• Furnizarea la domiciliul clientului a energiei 
electrice şi termice, a gazelor naturale, a 
apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de 
telefonie mobilă, de poştă şi curier, de 
salubritate, de televiziune, inclusiv prin 
cablu, de internet. 

• Efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, 
amenajări şi întreţinere de locuinţe. 

• Servicii medicale cu plată, prestate la 
domiciliul sau la locul de muncă al clientului. 

• Serviciile de transport feroviar public de 
călători în trafic intern şi internaţional, 
prestate de societăţi comerciale, persoane 
juridice române. 

 Vânzarea de bunuri în cadrul târgurilor 
sau a altor evenimente ocazionale este 
supusă aceleiaşi obligativităţi de a emite bon 
fiscal. Pentru a putea îndeplini această 
obligaţie legală, organizaţiile îşi pot lua o casă 
de marcat mobilă, care poate fi folosită în 
orice locaţie. Pentru a putea fiscaliza o casă 
de marcat mobilă, organizaţia trebuie să aibă 
în domeniul de activitate o referire explicită la 
conţinutul Codului CAEN 4799 - Comerţ cu 
amănuntul efectuat în afara magazinelor, 
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor.  
 
Nota redacţiei: Potrivit prevederilor OUG 
28/1999, se înţelege că pentru orice activitate 
economică desfăşurată de C.A.R.P-uri 
(vânzări de bunuri şi servicii) care nu se 
cuprind în categoriile exceptate, este 
obligatorie emiterea bonului fiscal către client. 
 

Redacţia 

CURIER FINANCIAR ECONOMIC 
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Obligaţia ONG-urilor cu activitate economică  
de a avea casă de marcat fiscală 



Salcia albă sau salcia comună numără peste 
300 de specii comune pe cele două emisfere, din care 
la noi sunt peste 30, dar şi mulţi hibrizi care nu se 
depărtează de specia însăşi. În medie, poate ajunge 
până la 25 metri înălţime în funcţie de condiţiile de 
climă şi sol. 

Caracteristici 
Scoarţa are culoarea cenuşie, cu modificări de 

culoare până la galben auriu. Ramurile tinere sunt 
subţiri şi foarte flexibile, au culoare verde, ce se 
transformă la maturitate în gri argintiu. 

Frunzele sunt alterne lanceolate, fin dinţate, 
ascuţite şi verzi lucioase. Faţa inferioară a acestora are 
o culoare cenuşiu argintie şi este prevăzută cu peri fini. 
Florile sunt dispuse în lungime şi formează amenţi, ce 
apar odată cu frunzele în lunile martie-aprilie. Un arbore 
posedă numai flori masculine sau feminine. Florile 
masculine sunt amenţi galbeni lungi de circa 7 cm, 
florile feminine sunt de culoare verde, mai scurte şi mai 
subţiri. Ovarul este neted şi produce un fruct de forma 
unei capsule, care la maturitate se deschide pe 
jumătate din care ies numeroase semniţe mici maronii 
cu puf, care sunt dispersate de vânt. Mugurii sunt plaţi, 
ovali, alungiţi, de culoare roşiatică. 

Salcia albă preferă locurile umede  de-a lungul 
apelor, până la altitudini 900 m. Preferă zone 
inundabile, bogate în săruri, în special de calciu. Poate 
trăi la 200 ani, iar tulpina poate ajunge la un diametru 
de 1 m. Lemnul fin se taie cu uşurinţă în toate direcţiile. 
O dată la 2-3 ani se taie pentru lăstari, folosiţi apoi la 
confecţionarea coşurilor sau la „ridicat la vie”. 

Puţină istorie 
În Antichitate era considerată malefică, 

deoarece era închinată zeiţei lunii, Hecate. Iniţial, zeiţa 
a fost considerată benefică deoarece furniza bogăţie şi 
veghea asupra prosperităţii turmelor. La un moment dat 
s-a încărcat de impurităţi şi a fost aruncată în Infern, 
unde a devenit patroana vrăjitoarelor. 

În cimitirul vrăjitoarei Circe erau plantate sălcii, 
sub coroana cărora erau cadavre omeneşti, învelite în 
piei de animale netăbăcite. Se spune că Orfeu, pentru a 
o scoate pe Euridice dintre morţi, ţinea în mână o 
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ramură de salcie. Leagănul lui Zeus, fiul lui Cronos, era 
agăţat de ramurile unei sălcii. În legendele antice se pare 
că a existat şi legenda unei zeiţe a salciei, care ulterior a 
cedat locul Atenei. 

Locuitorii Ierusalimului venerau într-un timp o 
zeiţă, Anatha, divinitate a salciei, „aducătoare de ploaie”, 
până în ziua care s-a spus că salcia este arborele lui 
Jahve. 

Salcia a fost întotdeauna corelată cu prezenţa 
apei şi cu magia acesteia. Venerarea salciei diferă în 
funcţie de ţări. În Mesopotamia coaja de salcie era 
folosită pentru vindecarea febrei. Pliniu, în Istoria 
naturală, descria procedeul de utilizare a frunzelor pentru 
ameliorarea totală a abceselor. Dioscoride descria 
proprietăţile hemostatice ale frunzelor de salcie. Galen 
recomanda aplicarea pe plăgi a frunzelor triturate de 
salcie. În timpul Renaşterii se foloseau ca sedativ. În 
secolul 16 salcia şi proprietăţile sale sunt incluse în 
Istoria generală a plantelor. În secolul 17 se descoperă 
efectul febrifug al scoarţei, iar până în secolul 19 acţiunea 
antipiretică este recunoscută unanim. În 1751 Hartmann 
descrie efectul puternic vermifug al scoarţei de salcie. 

 
Principii active conţinute în salcie 
Arbore folosit contra durerilor, salcia este utilă 

celor cu boli datorate umidităţii şi reumatismului (vezi 
obiceiul românesc de a te lega şi a dormi încins cu salcie 
de Sfântul Gheorghe). 

Astăzi „spusele” au bază ştiinţifică şi este mare 
păcat că salcia nu este utilizată la valorile biblice şi la 
prestigiul pe care îl are şi care durează de peste 7.000 
ani. 

Deoarece în medicina tradiţională se folosesc 
absolut toate părţile plantei, vom face o scurtă analiză a 
compoziţiei sale. 

Scoarţa: conţine glicozide (salicozide), salicină 
(0,5%), salicilină şi salicortină. Salicina, prin hidroliza 
enzimatică indusă de emulsină şi diastaze (ca în salivă), 
se scindează în glucoză şi saligenină. Saligenina, la 
rândul său, prin oxidare, produce acid salicilic, cu 
notabile proprietăţi analgezice, antipiretice şi 
antireumatice. Acidul salicilic a fost extras în 1838 şi 
sintetizat în 1860 şi astfel a rezultat „aspirina” prin simplă 
acetilare. 

 Frunzele conţin: acid galic, clorofilă, zahăr. 
Amenţii feminini conţin substanţe cu acţiune 

estrogenică (estradiol). 
Amenţii masculini conţin produşi hormonali cu 

proprietăţi testosteron-like şi multe alte componente. 
Azi se ştie că „aspirina” care a făcut minuni până 

la începutul acestui secol este o catastrofă pentru 
sănătatea omului. Enzimologia a demonstrat că „aspirina” 
inhibă ciclooxigenaza, o enzimă ce generează procesele 
inflamatoare în organism. De aceea ţările civilizate au 
permis folosirea aspirinei numai pentru scurt timp şi sub 



supraveghere medicală. În schimb, 
produsele naturale din salcie au 
utilizări benefice, fără 
contraindicaţii. Aş aminti că 

România a fost unul dintre cei mai mari producători de 
aspirină de mare puritate la Sinteza – Oradea, care 
exporta 90% din producţie firmei Bayer. 

Remediul salciei diferă în funcţie de ţesutul 
meristematic utilizat: 

Mugurii: isterie, insomnie nervoasă, nevroze 
gastrice şi tulburări dispeptice psihosomatice, stări de 
angoasă şi anxietate, eretism, nimfomanie, priapism, 
anemie (potenţează activitatea terapeutică a altor 
remedii). 

Amenţi: amenoree, hiperexcitabilitate sexuală, 
colică uterină, dureri pelvine, sindrom premenstrual, 
sterilitate cu hipoestrogenie, tulburari de menopauză, 
hipooligomenoree, nimfomanie, onanism, priapism, 
ejaculare precoce, spermatoree, tulburari hormonale 
feminine, colică biliară. 

Scoarţa ramurilor tinere de anul 2 şi 3: 
fibromialgie şi reumatism muscular, artritism articular 
degenerativ, artroze generalizate, poliartrită acută, 
reumatism articular acut, artroze accentuate, 
hiperhidroză, stări febrile, transpiraţii nocturne, 
sindroame gripale, reumatism articular, nevralgii 
reumatice. 

Toate acestea au fost studiate de Hofigal 
pentru a vedea compoziţia în principii active din salcie 
în diverse zone în care creşte salcia. Rezultatele ideale 
au fost obţinute la ramurile salciei crescute pe malul 
Dunării, în special în zonele inundabile. 

Am extras (la temperaturi sub 40°C) şi asociat 
cu alte extracte şi am obţinut produsul SALICILOL 
NATURAL.Reacţiile sunt diferite de la individ la individ 
şi lucrează în sinergism cu toate antiinflamatoarele. 
Produsul nu are reacţii adverse sau toxicitate, de aceea 
înlocuieşte aspirina care produce atâta rău. De altfel 
confirmă utilizările descoperite încă din antichitate. 

Salicilolul natural are în compoziţie rozmarin 
(altă plantă biblică, cu rol de menţinere a memoriei la 

vârste înaintate, dar are derivaţi salicilici şi 
şovârv, ce aduc un aport suplimentar de 
enzime.) 

Seva: tulburări la nivelul cristalinului, degenerare 
fibrinoidă a corpului vitros, polimerizarea corpului vitros, 
tulburări de vedere, cataractă, reumatism ocular. 

Cercetările sunt în curs şi au ajuns la stadiul de 
experiment. Testele de adaptabilitate sunt lungi şi dificile. 
Sper ca într-un an să putem valorifica aceste imense 
proprietăţi ale salciei. 

Gemoderivatele – preparatele care păstrează 
 cel mai bine forţa  vindecătoare a  plantelor 

Amenţii, mugurii şi scoarţa tânără constituie 
materia primă pentru gemoderivate cu proprietăţile de 
mai sus. 

Gemoderivatele acţionează la nivelul sistemului 
enzimatic, având astfel rezultate pozitive incredibile, fiind 
considerate medicamentele viitorului deoarece sunt 
lipsite de toxicitate. 

Gemoderivatul din muguri de salcie 
acţionează sinergic în toate organele. E greu de înţeles 
că mugurii de salcie conţin celule ce pot fi utilizate de 
liniile celulare ale organismului uman. 

Toate aceste acţiuni au la bază sistemele 
enzimatice. Aşa cum spune Dr. Ellen W. Cutler în cartea 
MICROMIRACOLE – să descoperim puterea 
vindecătoare a enzimelor, în 40-60 de ani 
medicamentele nu mai au ce căuta în viaţa noastră. 
Medicina modernă – preventivă  cu noi ramuri, va fi 
practicată de medici şi numai de cei cu o pregătire nouă 
în medicina deja numită integraţionistă. Aceasta va 
permite dezvoltarea medicinei actuale la medicină 
vibraţională, ca medicină cuantică, ce urmăreşte 
integrarea noastră în natură şi crearea unei legături între 
vibraţiile noastre şi plante. 

Azi se poate spune cât de mare filozof a fost 
Mihai Eminescu atunci când spunea „natura are soluţii la 
toate, cercetează, cunoaşte şi aplică, şi viaţa îţi va fi 
frumoasă”. Tot el spunea „nu îţi modifica viaţa prin 
modificarea naturii, ai numai de pierdut”. 

Salcia – plantă bibilică 
– este un exemplu în a vedea 
câte poate face natura pentru 
sănătatea noastră. Salcia a fost 
şi este studiată în mod deosebit 
pentru a obţine gemoderivate, 
deoarece acestea la concentraţii 
foarte mici completează sistemul 
enzimatic al organismului uman. 

Pentru o documentare 
mai în amănunt, se poate vedea şi în Compendiul de 
Gemoterapie Clinică al lui Fernando Pitera, unde sunt 
prezente toate proprietăţile sale. 

 

Ing. Ştefan Manea 
Director General S.C. Hofigal Export-Import                   
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Înălţarea Sfintei Cruci este 
cea mai veche sărbătoare 
închinată cinstirii lemnului sfânt. 
În ziua de 14 septembrie, 
Biserica prăznuieşte Înălţarea 
Sfintei Cruci, un moment de post 
şi reamintire a pătimirii şi morţii 
lui Iisus Hristos.  

Creştinismul a prefăcut 
crucea dintr-un instrument de 
tortură, aducător de moarte, într-un obiect 
sfânt, dătător de viaţă (“Căci cuvântul Crucii, 
pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru 
noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui 
Dumnezeu” – Corinteni 1,18). 

Înălţarea Sfintei Cruci ne aduce aminte 
de patimile şi moartea Mântuitorului. 
Sărbătoarea combina bucuria şi tristeţea. 
Tristeţe pentru moartea lui Hristos şi bucurie 
pentru Învierea Sa. În cultul ortodox, cinstirea 
Sfintei Cruci este nedesparţită de lauda 
Învierii: Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi 
Sfânta Învierea Ta o lăudam, şi o mărim.  

În anul 326, Împărăteasa Elena a 
plecat la Ierusalim, intenţionând să găsească 
Crucea Lui Hristos. Golgota, locul sacrificării 
lui Hristos, fusese transformată în groapă de 
gunoi din cauza dispreţului faţă de 
creştini. Pentru a afla care a fost 
crucea pe care a fost răstignit 
Mântuitorul şi care sunt crucile 
tâlharilor răstigniţi odată cu El, 
patriarhul Macarie le-a spus să 
atingă pe rând crucile de o femeie 
moartă. Femeia a înviat în 
momentul în care a fost atinsă de 
cea de-a treia cruce, cea pe care a 
fost răstignit Hristos. În anul 335, 
Împăratul Constantin a construit 
Biserica Sfintei Învieri pe locul 
mormântului lui Hristos. Biserica a 
fost sfinţită la 13 septembrie. De 
atunci, sărbătoarea sfinţirii bisericii 
a fost celebrată în fiecare an, pe 
durata a 8 zile. Oamenii se adunau 
pe Golgota în 14 septembrie, acolo 
unde în mod public, crucea 
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dătătoare de viaţă a fost înălţată 
pentru veneraţia poporului. 
Tradiţia spune că la cererea 
mulţimii, neputând să se apropie 
şi să atingă fiecare lemnul 
Răstignirii, Fericitul Macarie, 
Patriarhul Ierusalimului, a înălţat 
Sfânta Cruce deasupra 
amvonului (cum se arată şi în 
icoana marelui praznic), ca să o 

poată vedea tot poporul, care atunci a strigat, 
cu bucurie: Doamne, miluieşte-ne cu puterea 
Crucii Tale! 

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a 
devenit şi mai importantă atunci când Sfânta 
Cruce a fost readusă din captivitate din Persia, 
în prima jumătate a secolului al VII-lea. În anul 
614, împăratul persan Hosroe a cucerit 
Ierusalimul şi a luat cu el Crucea Domnului în 
Persia. Sfânta Cruce a rămas aici timp de 
paisprezece ani. După un lung război, armata 
Bizanţului, sub conducerea împăratului 
Heraclius (610-641), a învins armata persană 
şi a eliberat Sfânta Cruce. În 629, aceasta a 
fost transportată solemn într-o procesiune la 
Constantinopol, iar apoi a fost readusă la 
Ierusalim.  

Sinodul al şaptelea ecumenic 
(Niceea, 787) a stabilit definitiv că 
modul de cinstire al Sfintei Cruci 
este asemenea cu cinstirea 
Sfintelor Icoane, ea reprezentând 
semnul distinctiv şi plin de putere al 
credinţei şi evlaviei creştine. 
Bisericile creştine tradiţionale sunt 
construite în formă de cruce şi 
poartă crucea în vârf, ca semn 
identitar. Credincioşii obişnuiesc să 
poarte crucea la gât, iar mormintele 
creştine sunt marcate cu cruci (în 
mod tradiţional, de lemn sau de 
piatră). Canonul prevede ca orice 
fel de cruce să fie sfinţită înainte de 
a i se da o destinaţie.   
 

Redacţia 
Caraiman  - Bucegi 



Ziua de 14 octombrie a devenit o 
sărbătoare deosebită a Iaşilor încă de la 1641, 
odată cu aducerea moaştelor Sfintei pe 
meleagurile Moldovei, de la Constantinopol. 
Cele aproape patru secole n-au schimbat cu 
nimic evlavia oamenilor către Sfânta 
Parascheva, ba chiar au intensificat-o, astfel 
că hramul ei prilejuieşte unul dintre cele mai 
mari pelerinaje ale Ortodoxiei.  

Pelerinajul, înţeles ca o călătorie 
privată sau colectivă spre un loc sacru, este o 
formă de cult foarte răspândită în religiile 
antice, practicată şi astăzi cu intensitate. Chiar 
dacă fiecare religie în parte prezintă diferenţe 
importante în ceea ce priveşte timpul, 
modalitatea şi semnificaţia pelerinajului, ideea 
de bază este comună şi scoate în evidenţă 
necesitatea de a vizita locuri considerate ca 
fiind “locuite” de divinitate, sub diverse forme, 
obiecte sacre ale unor fondatori de religii, 
relicve ale sfinţilor şi martirilor, sau chiar unele 
locuri legate de petrecerea unor evenimente 
particulare. Cuvânt de origine latină, 
peregrines, a fost transmis în multe limbi 
europene. Etimologic, cuvântul se referă la 
cineva care se îndepărtează de propriul ţinut 
şi trăieşte ca străin în alt loc.  

În lumea clasică păgână, pelerinajul nu 
avea numai un caracter devoţional, ci avea ca 
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obiectiv şi realizarea unor scopuri 
determinate, cum ar fi de a obţine răspunsuri 
de la oracole sau vindecări miraculoase. În 
Grecia, centre de pelerinaj erau templele şi 
mormintele eroilor, în epoca romanilor, 
pelerinii se îndreptau spre sanctuarele unor 
divinităţi ca Zeus sau Diana.  

Pelerinii creştini, după ce iniţial au 
vizitat Locurile Sfinte de tradiţie biblică şi, în 
mod special, cele consacrate de viaţă, 
patimile, moartea şi învierea Domnului, încep 
să se îndrepte spre mormintele martirilor care 
se bucurau de mare stimă şi prestigiu în 
comunităţi. Pelerinajul creştin a cunoscut o 
dezvoltare rapidă, aproape o explozie în prima 
jumătate a secolului al IV-lea. Călătorii 
mergeau în pelerinaj în special pentru a vizita 
aceste locuri şi a se ruga acolo.  

Începând cu a doua jumătate a 
secolului al IV-lea, pelerinajul s-a combinat 
direct cu alte aspecte creştine, cum ar fi cultul 
sfinţilor şi monahismul, şi s-a îmbogăţit apoi 
cu noi elemente: căutarea relicvelor, a 
minunilor, a vindecărilor miraculoase, unele 
practici liturgice şi culturale.  

 
A vedea. Pelerinul se duce undeva. Se 

deplasează spre un loc unde vede ceva, cum 
spunea Eusebiu din Cezareea. Pelerinul 
poate vedea un loc, moaştele unui sfânt, o 
persoană deosebită. Pe de o parte, este un 
interes istoric pentru a cunoaşte locurile 
special legate de istoria mântuirii, la care se 
adaugă o curiozitate pentru a vedea 
minunatele şi impunătoarele construcţii de 
biserici. Pe de altă parte, este un interes 
spiritual, care legitimează pelerinajul: vederea 
locurilor sfinte trebuie să conducă la 
contemplarea realităţilor spirituale şi la 
creşterea sentimentului de dragoste creştină.  

Procesiune religioasă 



A se ruga, a adora, a venera. 
Rugăciunea este tovarăşul nedespărţit de 
drum al călătorului în căutarea lui Dumnezeu. 
Bisericile întâlnite în drum, capelele, troiţele 
sunt tot atâtea îndemnuri spre rugăciune. În 
tot acest timp, contemplarea locurilor sfinte 
este însoţită de rugăciune, fie individuală, fie 
colectivă. Vizitarea locurilor sfinte este una 
dintre cauzele rugăciunii profunde a 
pelerinajului.  

A împlini un legământ. Un pelerinaj 
este şi un act de mulţumire sau de pocăinţă, o 
rugăminte de mulţumire sau de căinţă pentru 
ispăşirea unui păcat. Drumul anevoios al 
călătoriei este un semn al legământului făcut 
lui Dumnezeu în cazul rezolvării favorabile a 
unei cereri.  

A procura obiecte purtătoare de 
sfinţenie, a oferi daruri. Pelerinul venit într-un 
loc sfânt, vrea să ia cu el, să ducă acasă din 
sfinţenia locului. El caută să materializeze într-
un fel amintirea timpului petrecut în aceste 
locuri.  

Astăzi oamenii cumpără diferite obiecte 
pentru a le oferi părinţilor, prietenilor, 
cunoscuţilor: iconiţe, statuete, mătănii, apă 
sfinţită. În zilele noastre, aceste amintiri care 
se regăsesc în casele oamenilor continuă 
aceeaşi veche tradiţie.  

 
Sfânta Cuvioasa Parascheva 
Sărbătorită în ziua de 14 

octombrie, este considerată ocrotitoarea 
României. Numele este specific creştin şi 
are origine grecească: Parascheué – 
pregătire, dar şi vineri (vinerea fiind ziua 
de dinaintea Sabatului), de unde 
denumirea populară de Sfânta Vineri 
(atribuită nu doar sfintei propriu-zise, ci şi 
unui personaj feminin fantastic din 
basmele şi legendele noastre, care pare 
mai degrabă imaginea încreştinată a 
unei zeităţi păgâne, ca şi personificarea 
altor zile ale săptămânii, mai ales Sfânta 
Miercuri şi Sfânta Duminică).  

În fiecare an, în zilele de 12-15 
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octombrie, după calendarul ortodox, Iaşul, 
vechea capitală a Moldovei, este asaltat de 
aproape un milion de oameni care vin să se 
închine, în ziua de 14 octombrie, la moaştele 
Sfintei Parascheva, aflate în Catedrala 
Metropolitană, astfel încât pentru câteva zile 
el devine cel mai mare centru de pelerinaj din 
ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa. 
Iaşul se arată astfel a fi cel mai important loc 
de pelerinaj din România, deşi numărul unor 
astfel de locuri este destul de mare.  

Sfânta Parascheva s-a născut în anul 
1025, în localitatea Epivat (azi Boiados) în 
Turcia, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere 
de Constantinopol, Istanbulul de astăzi, din 
părinţi evlavioşi, care au avut un prunc ajuns 
mai târziu episcop, pe nume Epifanie, în 
localitatea Madita din Tracia. La doar 27 de 
ani, pleaca spre Domnul, fiind înmormântată 
nu departe de Biserică, în apropierea malului 
mării. După o vreme, sfintele moaşte au fost 
descoperite printr-o minune, în urma unui vis, 
când umblând la mormânt au găsit trupul 
Sfintei Parascheva întreg, plin de miresme şi 
izvorâtor de mir, prin care se făceau vindecări 
tuturor celor care se apropiau cu credinţă de 
sfintele moaşte.  

Acesta este motivul pentru care Ţarul 
Asan I al Imperiului Romano-Bulgar, care 

domnea alături de 
fratele său Petru, a 
luat sfintele moaşte 
şi le-a aşezat la 
Târnovo, capitala 
Imperiului, unde au 
stat 150 de ani în 
mare cinstire. În 
anul 1393, turcii 
distrug Imperiul 
Romano-Bulgar şi 
sfintele moaşte ale 
Cuvioasei 
Parascheva vor fi 
duse la Belgrad, 
unde au stat până 
în anul 1521, când 



s-au întors din nou la Constantinopol.  
De aici, cu mare cinste şi credinţă, în 

anul 1641, moaştele au fost aduse în 
Moldova unde se află şi acum, şi unde, cu 
evlavie, creştinii români de pretutindeni dar şi 
oameni de alte naţionalităţi, vin să se 
închine, făcând prin darul lui Dumnezeu un 
noian de minuni.  

În ciuda faptului că mai multe biserici 
se “laudă” cu moaşte sau părticele ale Sfintei 
Parascheva, moaştele se află la Iaşi, aşa 
cum au fost aduse în urmă cu aproape patru 
veacuri.  

Deruta provine din confuzia care se 
face între Sfânta Cuvioasa Parascheva din 
Epivat şi Sfânta Parascheva Muceniţa. Spre 
deosebire de Sfânta Cuvioasa Parascheva 
(de la Iaşi) care a trăit la o mie de ani după 
Hristos, Muceniţa a trăit în secolele II-IV în 
Grecia, nu departe de Thesalonic. Aceasta a 
trăit în timpul persecuţiei păgâne şi a murit 
martiric, iar în icoane este reprezentată 
ţinându-şi ochii în mână.  

Moaştele Sfintei Parascheva nu sunt 
intacte în racla la care milioane de 
credincioşi s-au închinat de-a lungul anilor la 
Catedrala Mitropolitană din Iaşi.  

Din trupul Sfintei s-au luat de la 
început tălpile, care au rămas la Patriarhia 
Ecumenică din Constantinopol; în prezent se 
află la Biserica Sfinţii împăraţi Constantin şi 
Elena din Istanbul.  

Dacă moaştele Cuvioasei nu pot fi 
dezmembrate sau împrăştiate, fiind păzite de 
un puternic blestem, veşmintele ei se află peste 
tot în lume, fiind donate în special bisericilor 
care au hramul pe 14 octombrie.  

Un rând de veşminte se află chiar la 
Mânăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, pe locul în care 
a fost aşezată iniţial racla Sfintei. În total, 
numărul acestor veşminte ajunge la aproape 
20. Veşmintele care îmbracă moaştele sunt 
schimbate de trei ori pe an, iar în aceste 
momente speciale – ferite de ochiul publicului – 
nimeni nu poate umbla la raclă.  

Miracolul prezenţei moaştelor Sfintei 
Parascheva la Iaşi, după mărturia unor pelerine, 
a început să aducă în capitala Moldovei, 
oameni cu gânduri şi simţiri comune, răbdători 
şi sinceri, gata să suporte frigul nopţilor de 
toamnă doar ca o dovadă de recunoştinţă şi 
respect pentru ajutorul ei nemijlocit, cerut la 
mare strâmtoare. Sărbătoarea Cuvioasei de la 
Iaşi a luat amploare începând cu hramul din 
anul 1955, când un sobor de arhierei a 
proclamat oficial, în faţa a sute de credincioşi şi 
a altor biserici surori, generalizarea cultului 
Sfintei Parascheva în Biserica noastră. Până 
atunci, Cuvioasa era trecută în rândul 
sărbătorilor cu cruce roşie numai regional. A 
căpătat amploare în special după 1990, pentru 
ca, începând cu anul 2000, să aducă alături de 
moaştele Sfintei şi alte relicve ale unor 
importanţi sfinţi ortodocşi. Astfel, la fiecare 
început de octombrie, evlavia credincioşilor 
pentru cea mai cinstită sfântă a României, 
preface Iaşiul într-o cetate eternă a ortodoxiei. 

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei 
noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă 
sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi 
întăreşte-ne cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca 
din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim 
preasfânt numele Tău în veci. Amin.  
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Racla cu moaştele  
Sfintei Cuvioase Parascheva 



Principalele moduri de operare folosite 
de infractori 
• Utilizarea de dispozitive electronice pentru 

dezactivarea sistemelor de siguranţă; 
• Utilizarea de dispozitive electronice care ac-
ţionează asupra sistemelor de închidere cen-
tralizată a autoturismului; 

• Forţarea încuietorilor şi a contactului; 
• Sustragerea maşinilor profitând de neglijenţa 

proprietarilor care pleacă “doar un minut” şi le 
lasă pornite sau cu cheile în contact; în cele 
mai multe dintre situaţii, autorii urmăresc vic-
timele şi aşteaptă momentul prielnic pentru a 
acţiona; 

• Forţarea mecanică a încuietorilor; 
• Spargerea geamurilor; 
• Sustragerea de componente exterioare 

(oglinzi, embleme, proiectoare, roţi etc). 

Recomandări pentru prevenirea furturilor 
de autoturisme şi din autoturisme 
• La coborârea din autoturism, scoateţi cheia 

din contact, chiar dacă veţi lipsi pentru un 
timp foarte scurt, chiar şi atunci când doriţi să 
parcaţi în curte sau în garaj şi coborâţi pentru 
deschiderea porţilor. Furtul unui autoturism cu 
cheile în contact durează doar câteva 
secunde. 

• Parcaţi autoturismul într-un loc care să fie 
vizibil din locuinţa dumneavoastră şi, pe cât 
posibil, în locuri iluminate corespunzător şi 
circulate intens. 

• Montaţi un sistem de alarmă performant; în 
majoritatea cazurilor, acesta costă mai puţin 
decât paguba suferită în urma furtului maşinii. 

• Schimbaţi imediat sistemele de siguranţă ale 
autoturismului, dacă aţi pierdut sau v-au fost 
sustrase cheile acestuia. 

• La autoturismele prevăzute cu sisteme 
electronice de siguranţă, este recomandat să 
montaţi un sistem alternativ care să blocheze 
funcţ ionarea maş inii. Acest sistem 
suplimentar nu trebuie să fie controlat de 
computerul de bord. 

• Montarea unui sistem GPS în locuri ascunse 
şi greu accesibile ale autoturismului poate 
ajuta la localizarea acestuia în cazul în care a 
fost sustras. Sistemul trebuie să fie 
monitorizat de o firmă de specialitate, iar în 
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cazul în care maşina a fost furată, apelaţi la Poliţie 
pentru localizare şi deplasarea în zona în care se 
află vehiculul. 

• Utilizarea marcajelor permanente de tip “lac 
ultraviolet” şi “gravură în sticlă” descurajează hoţii. 
Acestea se pot face atât la vedere, pe geamuri şi 
portiere, cât şi în locuri ascunse, cunoscute doar de 
proprietar. 

• Nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii, diferite 
bunuri de valoare (dispozitive de detectare radar, 
sisteme GPS, genţi, borsete, aparatură electronică 
etc), chiar dacă părăsiţi maşina pentru scurt timp. 

• În staţiile de alimentare cu caburanţi, pe timpul 
achitării contravalorii combustibilului, acţionaţi 
sistemul de închidere a uşilor. 

• Pe perioada deplasării cu autoturismul, în special în 
cazul femeilor, acţionaţi sistemul de închidere a 
uşilor (astfel veţi evita să fiţi deposedate la semafor 
de geanta aflată în interiorul maşinii). 

• Când părăsiţi autoturismul, geamurile trebuie să fie 
întotdeauna închise complet. 

• Pe toate roţile autoturismului, fixaţi dispozitive 
antifurt. 

• Inscripţionaţi numărul de înmatriculare al 
autoturismului pe obiecte uşor demontabile. Acestea 
vor fi mai dificil de valorificat de către hoţi şi, deci, 
mai puţin tentante. 

• Asiguraţi-vă că portierele s-au închis atunci când 
părăsiţi maşina şi acţionaţi închiderea centralizată, 
chiar dacă pare că telecomanda a activat-o. 

• Pentru eventuale reparaţii, nu vă adresaţi atelierelor 
neautorizate sau meşterilor ocazionali. Se pot face 
mulaje după chei sau puteţi rămâne fără 
componente care funcţionau foarte bine. 

ATENŢIE 
• Dacă sesizaţi un furt de şi din autoturism sau dacă 

sunteţi victima unei infracţiuni de furt, sunaţi imediat 
la 112 - Apel unic de urgenţă. 

• Pentru informaţii suplimentare legate de siguranţa 
dumneavoastră accesaţi 
www.politiaromana.ro/prevenire/. 

• Atunci când achiziţionaţi un autoturism second 
hand, verificaţi seria şasiului în baza de date a 
Poliţiei Române accesând 
www.politiaromana.ro/furtauto/furtauto.aspx. 

• Pentru informaţii legate de traficul rutier intraţi pe 
www.politiaromana.ro/prima_pagina/index.aspx     
sau bpr.b.politiaromana.ro. 

Redacţia 



 Conform cercetărilor realizate de către 
Poliţia Română, multe dintre spargerile de 
locuinţe au loc ca urmare a ignorării unor 
minime măsuri de precauţie din partea 
locatarilor. 
 Recomandările se axează pe soluţiile de 
securitate colectivă, implemetate la intrarea în 
imobile şi care reprezintă un plus de siguranţă 
pentru toţi locatarii. 
 Reduceţi posibilităţile infractorilor de a 
ajunge la locuinţa dumneavoastră dacă: 
• Montaţi o yală la uşa scării. 
• Asiguraţi corespunzător uşile de la subsol, 

terasă sau intrări suplimentare. 
• La intrările în holurile blocului sau pe paliere 

există o lumină permanentă sau cu senzor de 
mişcare. 

• Instalaţi un interfon. 
• Tablourile electrice de pe paliere au un sistem 

de închidere sigur. 
• Dispozitivul de amortizare montat pe uşă 

asigură o închidere completă a acesteia. 
• Apelaţi la firme specializate în paza imobilelor. 
 
 Pentru un plus de siguranţă individuală, 
e bine să: 
• Achiziţionaţi sisteme de închidere/asigurare 

care să corespundă din punct de vedere al 
standardelor de calitate. 

• Alegeţi acele încuietori care sunt prevăzute cu 
chei ce nu pot fi multiplicate uşor. 

• Instalaţi un sistem de alarmă dotat cu 
acumulator. 

• Montaţi o cameră de supraveghere care să 
înregistreze orice activitate desfăşurată în 
apropierea uşii. 

• Cumpăraţi sisteme care să vă atenţioneze pe 
telefonul mobil că uşa locuinţei a fost deschisă 
în absenţa dumneavoastră. 

• Apelaţi la serviciile unor firme de pază şi 
protecţie prin conectarea la dispeceratele 
acestora. 

 

PONTURI  
PENTRU DERUTAREA INFRACTORILOR 

• Când părăsiţi locuinţa pe timpul nopţii lăsaţi o 
lumina aprinsă sau un aparat de radio în 

funcţiune. 
• În cazul absenţelor îndelungate de la 

domiciliu, rugaţi o persoană de încredere să 
procedeze astfel încât să nu se simtă lipsa 
dumneavoastră: geamuri deschise, 
ridicarea corespondenţei etc. 

• Montaţi la vedere plăcuţe de atenţionare cu 
privire la existenţa unui câine sau a unui 
sistem de monitorizare video. 

• Mesajul de pe robotul telefonic să inducă 
ideea că este cineva în casă, dar nu poate 
răspunde pentru moment. 

• Achiziţionaţi întrerupătoare care, la diverse 
intervale de timp, aprind şi sting automat 
lumina. 

• Nu uitaţi că aliaţii dumneavoastră sunt 
lumina, zgomotul şi timpul. 

 
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ 

• Nu permiteţi accesul în casă a persoanelor 
necunoscute care vă oferă diverse produse 
sau promoţii atrăgătoare. Hoţii folosesc de 
multe ori acest truc. 

• Dacă la uşa dumneavoastră se prezintă 
persoane care se recomandă de la diverse 
instituţii (primărie, cablu TV, gaze, telefonie 
etc), nu le permiteţi accesul în locuinţă până 
nu verificaţi, fie la administrator, dacă a fost 
solicitat serviciul acestora, fie telefonic la 
instituţia unde pretind că lucrează.  

 
ATENŢIE 
 Dacă sesizaţi o spargere, anunţaţi 
imediat Poliţia — 112, Apel unic de urgenţă. 
Nu atingeţi nimic până la sosirea Poliţiei. 
 Furnizaţi Poliţiei toate datele pe care le 
deţineţi în legătură cu o eventuală spargere. 
Indiferenţa dumneavoastră poate îngreuna 
prinderea autorilor care, între timp, au ocazia 
să comită şi alte infracţiuni. 
 Consultaţi www.arts.org.ro pentru a afla 
mai multe despre soluţiile de securitate. 
Înainte de a achiziţiona o astfel de soluţie 
asiguraţi-vă că firma furnizoare este licenţiată 
de către Poliţia Română. 
 

Redacţia 
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“Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Sălaj şi-a extins 
activitatea pe paliere foarte mari”, afirmă preşedintele aso-
ciaţiei, domnul Ioan Ivaşcău. 
 Pe lângă împrumuturile acordate membrilor casei, 
contractele cu şase cabinete medicale pentru asistenţă medi-
cală gratuită sau cu reduceri, sprijinul nerambursabil de 300 
de milioane de lei acordat pensionarilor săraci, conducerea 
C.A.R.P. a luat recent legătura cu Fundaţia “Rus Dumitru” 
pentru un nou obiectiv caritabil. 
 La conferinţa de presă de vineri a fost invitat omul de 
afaceri Dumitru Rus, care a afirmat că va subvenţiona o 
pâine pe săptămână pentru 1.000 de pensionari din tot jude-
ţul, membri ai C.A.R.P., cu venituri sub 500 de lei. “Acţiunea 
se susţine financiar, cel puţin un an de zile” a spus invitatul.  
 În acest sens, începând de azi, la parterul mall-ului 
“Activ Plazza” va funcţiona între orele 09.00-12.00 un birou 
unde oamenii de vârsta a treia, cu pensie până la 500 de lei 
vor putea să-şi scoată o cartelă pentru ridicarea a 8 pâini în 
termen de două luni (toate odată, lunar sau săptămânal). So-
licitanţii cartelei trebuie să prezinte buletinul de indentitate, 
cuponul de pensie şi carnetul de membru C.A.R.P.   

Informaţie preluată din ziarul local, pusă la dispoziţie de  
domnul Ioan Ivaşcău, Preşedinte al C.A.R.P. Zalău  
şi Vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale “OMENIA” 
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“Victor Isac” 
 

Se scutură gândurile ... 
 

Se scutură gândurile, 
Pe valurile timpului, 
Şi răsar nelinişti 
În urma lor. 
- Urmele paşilor noştri 
Se pierd în timp; 
Doar greutatea trupului, 
Împovărat de ani, 
Mai poartă în sine, 
Veşnicia nemiloasă 
A trecerii timpului 
Doar iubirea, da, iubirea, 
Emană nelinişti, 
Din locul în care, 
Roadele vieţii, 
Se preschimbă-n nemurire! 
Şi ce este astăzi 
Devine amintire! 
 

 Constantin GRECU 
 

CARAVANA MEDICALĂ 
 În sprijinul membrilor săi din sucursalele rurale, 
Consiliul Director al C.A.R.P. “Speranţa” Hunedoara a 
hotărât să deplaseze în zonele respective, cu micro-
buzul de curând achiziţionat, Caravana Medicală 
compusă din medici şi asistente medicale de la Centrul 
Medical Social, după un grafic bine stabilit. Se fac 
testări auditive, testări de glicemie, control cardiologic, 
tensiune arterială şi controlul aparatului locomotor. 
 Microbuzul este folosit şi pentru transportul membrilor cu afecţiuni reumatice, la cabinetele 
de fizioterapie şi kinetoterapie din Centrul Medical Social. 
 Iată un exemplu de bune practici. 
 

Informaţii preluate din Buletinul informativ al C.A.R.P. “SPERANŢA” Hunedoara,  
pus la dispoziţie de  domnul Ovidiu Viorel Murariu, Preşedintele C.A.R.P. Hunedoara  

şi Primvicepreşedinte al Federaţiei Naţionale “OMENIA” 



 

SOARELE ARZĂTOR 
Soarele cade peste câmp arzător 
Grânele coapte se apleacă de căldură 
Cosaşii şi greierii ţârâie îndelung, asurzitor 
Pe alocuri trestia tremură fără măsură. 
 
Nici un glas nu se înalţă sub cerul fierbinte 
Soarele-i gata să se înroşească-n senin 
Harnice albine cutreieră atmosfera înăbuşită 
Să prindă o răcoare, o umbră din plin. 
 
Toată această căldură dată de soare 
Ne tulbură echilibrul obişnuit de trai 
Apa fântânilor se pierde din cele izvoare 
Puzderie de flori se usucă pe plai. 
 
Încetul cu încetul în clipe de visare 
Suntem prinşi de căldura peste măsură 
Viaţa nu-i niciodată prea bună şi doare 
Şi ici colo ne loveşte cu atâta căldură. 
 

Ec. Ion Grigorie 
Preşedintele C.A.R.P. Lugoj 

• Ajută-l pe cel bătrân şi neputincios, că la 
bătrâneţe vei afla ce-i bătrâneţea. 

• Spune-i celui ce-şi doreşte sprijin în zilele ne-
fericite ca atunci când treburile îi merg bine 
să ajute pe alţii. 

• Străjuieşte-te să fii folositor oamenilor, ca 
firea ta să înfrumuseţeze lumea, să ai o fire 
bună şi asemeni trandafirului, parfumul tău 
să se răspândească peste întreaga lume. 

• Când vraciul se îmbolnăveşte şi boala îi 
ajunge grea, el nu se lecuieşte singur, ci 
cheamă un alt vraci pe care, întrebându-l, se 
vindecă pe sine, chiar dacă e un foarte 
înţelept tămăduitor. 

• Acela care primeşte ajutor numai de la alţi 
oameni va fi întotdeauna un nevoiaş. 

• Dacă tu aştepti ajutor de la mine, atunci tre-
buie să ştii că soarta mea îşi va pune      
speranţa în tine. 

• Vorbind de apă, moara nu se învârteşte. 

• În aşa fel trebuie să fie drumul vieţii, ca după 
moarte să rămâi viu. 

• Mort e acela de care nimeni nu-şi mai 
aminteşte. 

• E mai bine ca înţeleptul să nu-şi amintească 
de acea mâhnire de care să se bucure duş-
manul său. 

• Asprimea şi blândeţea sunt bune împreună, 
asemeni vraciului care taie şi pune balsam. 

• Nimeni nu-i mai nefericit decât asupritorul, 
fiindcă în zilele de nenorocire nimeni nu-i va 
fi prieten. 

• Bătrâneţea e copacul înţelepciunii: copacul 
se vede, iar fructul e ascuns. 

• Acolo caută-ţi banii, unde i-ai pus ca să-i 
primeşti înapoi. 

 

Culese de Vasilică Fălcuţă 
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SĂ MAI ŞI RÂDEM 
MĂRTURISIRE: “Stam eu liniştit şi ascultam 
slujba în biserică, când lângă mine o cucoană 
îşi aprinde de la lumânarea din sfeşnic ţigara, 
de era să scap din mână sticla de bere.” 

Reclama unei firme din România:  
“V-aţi săturat să staţi acasă?  Vreţi undeva în 
Hawaii, Italia, sau oriunde altundeva, prin 
lume? Şi vreţi ca această excursie să fie şi 
gratuită?...  Atunci, firma noastră vă oferă o 
gamă variată de cuie, în care să vă puneţi 
pofta!...  
 

DUMIRIRE (românii nu se deşteaptă, se dumiresc) 
Doi seniori stau pe bancă în parc, aruncă 
porumbeilor coji de pâine şi comentează: Uite 
la porumbeii aştia, sunt ca politicienii! Cât 
timp sunt jos îţi mănâncă din palmă, dar când 
ajung sus … fac pe tine!  



puţin 20 de organizaţii judetene, cu cel puţin 
75.000 de membri cotizanţi. 
(2) Organizaţiile prevăzute la alin.(1) sunt sin-
gurele autorizate să includă în denumirea lor 
cuvintele “naţional” şi “din România”. 
Art.24 Reprezentarea pensionarilor în faţa 
autorităţilor publice centrale se asigură de    
federaţiile reprezentative la nivel naţional. 
 
I.M. - Târgu Jiu 
I. Cum şi când se vor aplica prevederile art. 3 
din Legea nr. 287/2012 în casele de ajutor re-
ciproc ale pensionarilor, care funcţionează în 
baza Legii speciale nr. 540/2002? 
R. Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri 
referitoare la organizarea activităţii de punere 
în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor 
de credit şi instituţiilor financiare nebancare, 
are ca obiect de reglementare includerea 
executorilor instituţiilor de credit şi ai instituţiilor 
financiare nebancare în corpul executorilor 
judecătoreşti, în acord cu soluţia consacrată de 
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă. Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 
287/2011, activitatea de punere în executare a 
titlurilor executorii aparţinând instituţiilor de 
credit, altor entităţi care aparţin grupului aces-
tora şi cele care desfăşoară activităţi financiare, 
instituţiilor financiare nebancare sau coopera-
tivelor de credit se desfăşoară numai de către 
executorii judecătoreşti competenţi, potrivit 
legii. 
 Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă răspunde unor deziderate ac-
tuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace 
şi forme procedurale mai simple şi accesibile şi 
accelerarea procedurii, inclusiv în faza execu-
tării silite. 
 Scopul noii reglementări procesual-civile 
în materia executării silite constă în executarea 
promptă şi efectivă a titlurilor executorii 
obţinute în cadrul procesului de fond ori, după 
caz, recunoscute ca atare de lege sau consfin-
ţite de instanţa judecătorească, în condiţiile  
respectării stricte a drepturilor procesuale ale 
părţilor, cât şi ale oricărei alte persoane intere-
sate. În acest scop s-a instituit pentru prima 
dată în dreptul nostru, regula de principiu 
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R.M. - Ploieşti 
I. Ce restricţii privind denumirea sunt în înre-
gistrarea unei asociaţii sau federaţii? 
R. I. Art.7 din O.G.26/2000 stipulează că: 
(1) Oricare dintre asociaţi, pe baza împuter-
nicirii date în condiţiile art.6(2) lit.h) poate 
formula o cerere de înscriere a asociaţiei în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la 
grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie 
teritorială urmează să-şi aibă sediul. 
(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de ur-
mătoarele documente: 
a) actul constitutiv; 
b) statutul asociaţiei; 
c) acte doveditoare ale sediului şi patrimo-
niului iniţial; 
d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată 
de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul 
motivat al eliberării acesteia. 
(3) Este interzisă utilizarea în denumirea 
asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte sus-
ceptibile să creeze confuzie cu denumirea 
unor autorităţi sau instituţii publice de in-
teres naţional sau local. 
(31) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile 
să creeze confuzie cu denumirea unor 
autorităţi sau instituţii publice de interes na-
ţional sau local se înţelege includerea în de-
numirea asociaţiei a unor termeni precum: 
“comisariat”, “inspectorat”, “autoritate”, 
“gardă”, “academie”, “consiliu”, “agenţie” 
sau derivatele acestora. 
(32) Înscrierea unei asociaţii folosind în de-
numirea sa cuvintele “naţional” sau “român” 
ori derivatele acestora se realizează  numai 
cu acordul prealabil al Secretariatului    
General al Guvernului. 
(4) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin(3), 
Ministerul Justiţiei va refuza motivat        
eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii. 
II. Referitor la federaţii, Legea 502/2004 
privind asociaţiile de pensionari prevede  
următoarele: 
Art. 23(1) Sunt reprezentative la nivel na-
ţional federaţiile care au în structura lor cel 



privind respectarea dreptului la un proces 
echitabil şi în faza executării silite. 
 În acelaşi timp, în conformitate cu dis-
poziţiile art. 614 din noul cod de procedură 
civilă “executarea silită a oricărui titlu executo-
riu … se realizează numai de către executorul 
judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se 
dispune altfel”. Prin urmare, conform concep-
ţiei noii reglementări procesual-civile, ce ur-
mează a intra în vigoare la 1 septembrie 2012 
— dată stabilită de Legea nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă — execu-
tarea silită a tuturor titlurilor executorii se va 
realiza de către executorul judecătoresc, sin-
gura excepţie admisă de lege fiind a acelor 
titluri executorii care au ca obiect venituri da-
torate bugetului de stat. 
 Aşadar, executarea obligaţiei stabilită 
în cadrul unui titlu executoriu nu poate fi înde-
plinită de creditor, prin propriile sale organe de 
executare, întrucât aceasta reprezintă o pro-
cedură nefirească, ce nu oferă garanţiile de 
independenţă şi imparţialitate în această 
etapă a procesului civil. 
 Cât priveşte prevederile art. 52 alin(1) 
din Legea 93/2009 privind instituţiile financiare 
nebancare, cu modificările şi completările ulte-
rioare, precum şi dispoziţiile art. 14 din Legea 
nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, arătăm că acestea consacră 
caracterul executoriu al contractelor de credit 
încheiate de o instituţie financiară nebancară, 
respectiv al contractelor de împrumut 
încheiate de casele de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor. Totodată, trebuie menţionat că dis-
poziţiile amintite au caracter derogatoriu de la 
dreptul comun în materie, care le recunoaşte, 
de astfel, caracterul executoriu. În acest sens 
sunt şi dispoziţiile art. 629 alin(1) pct. 3 din 
Legea nr. 134/2010 privind Codul de proce-
dură civilă care dispune faptul că sunt de ase-
menea, titluri executorii şi pot fi puse în execu-
tare silită alte înscrisuri cărora legea le re-
cunoaşte puterea executorie. 
 Referitor la prevederile art. 14 teza a  
II-a din Legea nr. 540/2002, care face referire 
la înfiinţarea popririi în temeiul unui contract 
de împrumut încheiat de casele de ajutor re-
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ciproc  ale pensionarilor, acestea tre-
buie interpretate în corelaţie cu dis-
poziţiile în materie cuprinse în Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum şi cu prevederile Legii nr. 287/2011 
şi cele ale Legii nr. 188/2000 privind executo-
rii judecătoreşti, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 
 
C.M.  - Târgu Mureş 
I. Cine are competenţe în stabilirea salariilor, 
sporurilor şi indemnizaţiilor într-o casă de 
ajutor reciproc a pensionarilor, membră a 
Federaţiei Naţionale “OMENIA”? 
R. În numerele anterioare ale revistei s-au 
mai dat răspunsuri la această problemă. 
“Statutul de funcţiuni” şi “Grila de salarizare” 
care au fost primite după anul 2003 în casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor afiliate nu 
au fost aprobate în forurile Federaţiei, fiind 
proiecte supuse dezbaterii. 
 Conducerea Federaţiei Naţionale 
“OMENIA”, în conformitate cu prevederile 
Statutului a apreciat că nu pot fi elaborate 
State de funcţiuni şi grile de salarizare orien-
tative, întrucât s-ar încălca drepturile aso-
ciaţiilor membre care au personalitate juridică 
proprie.  
 În acelaşi timp, condiţiile concrete în 
care îşi desfăşoară activitatea fiecare c.a.r.p. 
sunt foarte diferite, ca de altfel şi perfor-
manţele economice. 
 Consiliul Director al fiecărei asociaţii 
este singurul organism care are la dispoziţie 
datele necesare şi competenţa de a evalua şi 
aproba nivelul de salarizare, dacă statutul 
propriu nu prevede altfel. 
 

Redacţia 



• Pe ici, pe colo, apar şi unele fantome 
bântuite de castele.  

• Cu cât o prietenie este mai veche, cu atât 
e mai tânără şi viguroasă. 

• Pot exista vocaţii colective, uneori, dar 
aptitudinile nu pot fi decât individuale. 

• Orice sumă de diversităţi este mai bună 
şi mai eficientă decât orice omogenitate. 

• Din comoditate sau din dorinţa de a 
scoate în evidenţă ceea ce ne separă, 
percepem extremele, uneori, ca pe nişte 
extremităţi. 

• Nimic nu este prea serios, prea grav, ca 
să nu pot râde; dar nimic nu este prea 
grotesc, prea ilariant, ca să nu poţi privi 
totul cu seriozitate. 

• Sisif poate fi, oricând, un exemplu, dar 
nu un model. 

• Fiecare om poate ignora lucrurile mi-
nore, dar o face pe riscul său. 

• Orice armată care se respectă are în in-
ventarele arsenalelor sale şi cuvintele. 

• Câteva linguriţe de realism, administrate 
când trebuie, asigură tratamentul preven-
tiv al orgoliului. 

• Orice explicaţie complexă a unui lucru 
simplu se poate transforma, oricând, 
într-o nouă teorie. 

• Nisipurile mişcătoare pot fi şi un rezultat 
al deşertului din noi. 

• Când un om se îndoieşte de valoarea sa, 
el solidarizează, deja, cu adversarii săi. 

• Din când în când, din diferite cauze, 
ideile se poartă gata confecţionate. 

• Cine acceptă linguşirea, riscă să nu afle 
adevărul despre sine. 

• Când virtutea ta foloseşte şi celor din jur, 
ea se numeşte, deja, bunătate. 
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• Nu există singurătate mai sfâşietoare, 
decât cea trăită lângă cineva în care nu 
crezi. 

• Într-o ceartă oarecare, câştigă, de regulă, 
cel care are vina mai mare. 

• Cultura este totalitatea valorilor 
materiale şi spirituale create de oameni 
de-a lungul istoriei, în încercarea lor de 
a-şi depăşi statutul de indivizi. 

• Răuvoitorii pot transforma, oricând, 
ideea de competiţie într-una de 
concurenţă sau rivalitate. 

• Un arcaş bun are şansa ca, după un eşec, 
să schimbe fie arcul, fie săgeata, fie 
ţinta. 

• Viaţa ne dovedeşte că, în ciuda micimii 
lor, unele amănunte au o importanţă 
colosală. 

• În democratie, ca cea mai bună formă de 
organizare socială, pe lângă prezumţia 
de nevinovăţie, există, din când în când, 
şi o prezumţie de competenţă. 

• În corul celor care aplaudă se află şi 
persoane care, pur şi simplu, bat din 
palme. 

• Un mentor adevărat îţi oferă paharul cu 
apă, dar îţi şi arată drumul spre izvoare. 

• Multe dialoguri sunt ratate pentru că, 
uneori, nu avem răbdarea necesară ca să 
scoatem adevărul în evidenţă, iar, 
alteori, nu avem abilitatea de a-l 
ascunde sau evita. 

• Din când în când, unele temple se 
revoltă, devorându-şi zeii. 

• Creativitatea este acea activitate 
chinuitoare, la care trebuie să apelezi 
atunci când nu mai ai după ce să te 
inspiri. 

de M. D. Popa 

Vorbe … Vorbe ... 


