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omisia Europeană a propus, în luna 

august 2012, ca 2013 sa fie desem-

nat "Anul european al cetățenilor", 

ca un bun prilej de evidențiere a ce-

lor douăzeci de ani de la instituirea cetățeniei 

Uniunii prin Tratatul de la Maastricht și, potrivit 

Executivului European, cetățenia Uniunii și 

drepturile conferite de aceasta reprezintă unul 

dintre principalii piloni ai Uniunii Europene. 

„Libera circulație este dreptul cel mai 

prețuit al cetățenilor Uniunii Europene. Acesta 

este sinonim cu cetățenia Uniunii. Întreprinde-

rile și cetățenii se bucură de avantaje imense 

prin eliminarea constantă de către UE a bari-

erelor interne în ceea ce privește libera 

circulație a bunurilor, serviciilor și persoanelor. 

Doresc să continuăm realizările noastre de 

pâna acum, astfel încât toți cetățenii UE să se 

simtă în largul lor atunci când călătoresc, fac 

cumpărături, studiază sau se stabilesc în alt 

stat membru al UE. Dacă europenii nu își 

cunosc drepturile, aceștia nu sunt în măsură 

să și le exercite în mod efectiv. Astăzi, 48% 

dintre europeni au sentimentul că nu sunt bine 

informați cu privire la drepturile pe care le au. 

Anul european al cetățenilor ne va ajuta să 

schimbăm acest lucru. Va fi o bună ocazie 

pentru “a le reaminti cetățenilor ceea ce Uni-

unea Europeana poate face pentru fiecare din-

tre noi”, a declarat vicepreședintele CE, Vivi-

ane Reding. 

“Datorită cetățeniei UE – care nu înlocu-

iește cetățenia națională, ci se adaugă la 

aceasta – cetățenii UE au acces la o gamă 

largă de drepturi în toate statele membre ale 

Uniunii, între care dreptul de a avea acces, în 

calitate de consumatori, la mărfuri și servicii în 

alte state membre, precum și dreptul, în cali-

tate de cetățeni, de a avea acces la educație, 

de a obține recunoașterea calificărilor lor pro-

fesionale, de a avea acces la asistență medi-

cală, de a obține sau de a își păstra drepturile 

de asigurări sociale sau dreptul de vot și de a 

candida la alegerile pentru Parlamentul Euro-

pean și la alegerile locale în statul membru de 

reședință”, precizează CE. 

Cu toate acestea, deși peste o treime 

(35%) din lucrători ar lua în considerare ocu-

parea unui loc de muncă în alt stat membru, 

aproape unul din cinci este de părere în con-

tinuare că există prea multe obstacole în calea 

realizării efective a acestui lucru. Pe lângă 

dificultățile de natură lingvistică, lipsa cronică 

de informații este cel mai important obstacol în 

calea navetei transfrontaliere în scopuri profe-

sionale. Un studiu din 2010 a arătat că, în con-

tinuare, un număr mult prea mare de persoane 

simt că nu sunt informate în mod adecvat cu 

privire la diferitele drepturi pe care le au la 

dispoziție: doar 43% cunosc semnificația ter-

menului „cetățean al Uniunii Europene” și 

aproape jumătate din cetățenii europeni (48%) 

indică faptul că nu sunt „bine informați” cu 

privire la drepturile lor. 

În plus, Raportul pe 2010 privind cetă-

țenia UE a arătat că, în realitate, există în 

continuare numeroase obstacole care im-
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piedică sau descurajează cetățenii să se 

mute în străinătate. Raportul a evidențiat 25 

de acțiuni concrete pentru a elimina obstaco-

lele rămase. Una dintre acestea este aceea 

de a „susține o mai bună cunoaștere de către 

cetățeni a statutului de cetățeni UE, a dreptu-

rilor pe care le au și a semnificației acestui lu-

cru în viața lor de zi cu zi, propunând ca 2013 

să fie desemnat drept “Anul european al 

cetățenilor” și organizând, în anul respectiv, 

evenimente pe tema cetățeniei UE și a politi-

cilor UE care se adresează cetățenilor”. Anul 

european al cetățenilor va fi caracterizat prin 

continuarea acțiunilor puse în aplicare ca ur-

mare a Raportului privind cetățenia UE: în 

2013, Comisia va publica un plan de acțiune 

pentru finalizarea eliminării obstacolelor 

rămase care împiedică cetățenii să benefi-

cieze de drepturile lor în calitate de cetățeni ai 

Uniunii. 

Prin desemnarea anului 2013 drept Anul 

european al cetățenilor, Comisia Europeana 

își respectă angajamentul asumat în cadrul 

Raportului privind cetățenia UE și răspunde 

apelului Parlamentului European în acest 

sens. 

Obiectivul Anului european al cetățenilor 

este de a facilita exercitarea dreptului cetățe-

nilor Uniunii la libera circulație și ședere pe te-

ritoriul UE, asigurându-se că aceștia pot con-

sulta cu ușurință informațiile cu privire la drep-

turile lor. Mai precis, obiectivele anului sunt 

următoarele: 

 sensibilizarea cetățenilor în legatură cu 

dreptul lor la libera ședere pe teritoriul 

Uniunii Europene; 

 sensibilizarea cetățenilor cu privire la mo-

dul în care pot beneficia de drepturile și 

politicile UE și stimularea participării lor 

active în procesul de elaborare a politicilor 

Uniunii; 

 stimularea unei dezbateri privind impactul 

și potențialul dreptului la liberă circulație, 

în special în ceea ce privește consolidarea 

coeziunii și a întelegerii reciproce între 

oameni.  
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Pentru a marca Anul european al cetă-

țenilor, vor fi organizate o serie de evenimente, 

conferințe și seminarii în întreaga UE, la nive-

lul Uniunii, precum și la nivel național, regional 

sau local. De asemenea, Comisia intențio-

nează să consolideze vizibilitatea portalurilor 

web multilingve “Europe Direct” și „Europa ta”, 

ca elemente-cheie ale unui „ghișeu unic” de 

informare privind drepturile cetățenilor Uniunii 

Europene, precum și rolul și vizibilitatea instru-

mentelor de soluționare a problemelor, cum ar 

fi SOLVIT, pentru a le permite cetățenilor Uni-

unii să beneficieze într-o mai mare masură de 

drepturile pe care le au și să le apere. 

Bugetul propus pentru activitățile care ur-

mează să aiba loc în cadrul Anului european 

al cetățenilor – 2013 este de un milion euro, 

se precizează în materialul publicat pe site-ul 

AvocatNet. 

Deci suntem cu toții cetățeni europeni: 

români, francezi, bulgari, germani, sloveni etc. 

indiferent de sex, vârstă, culoarea pieli, cul-

tură și altele asemenea, dar suntem cu toții 

egali în privința condițiilor de trai? 

Evident că nu, evident că sunt diferențe 

uriașe între cetățenii Europei care n-au cunos-

cut efectul creionului lui Stalin când s-a 

împărțit Europa în două - una capitalistă și 

alta comunistă. 

Cetățenii europeni români, dacă vrem să 

facem o analiză a situației lor, vom constata 

că cei mai năpăstuiți dintre ei sunt cei în vâr-

stă, chiar dacă-i judecăm numai după lauda 

Comisiei Europene privind libera circulație, 

considerat marele câștig al instituirii cetățeniei 

Uniunii prin Tratatul de la Maastricht, și asta 

dintr-un simplu și banal motiv – nivelul foarte 

scăzut al veniturilor vârstnicilor din România 

față de confrații lor vest-europeni! 

Vor fi alocați un milion de euro pentru mar-

carea acestui succes european, câți cenți vor fi 

atrași de România pentru a evidenția și în țara 

noastră acest măreț eveniment, câți vârstnici 

din România vor fi mai fericiți în anul 2013 cu 

gândul că va fi anul cetățeanului european? 

Din păcate cetățenii români nu-și cunosc 

drepturile de cetățeni europeni, iar cetățenii 

seniori ai României sunt foarte departe 

de condițiile cetățeanului european privind 

nivelul de trai, asistență medicală, liberă 

circulație, petrecerea timpului și altele. 

Cetățeanul român, indiferent de vârstă, 

nu-și folosește drepturile conferite de Consti-

tuția României, nu participă la vot, dar se 

plânge și  se tânguie pe la colțuri, nu este 

conștient că starea defensivă îi aduce poziția 

de cetățean european codaș. 

Cetățeanul vârstnic din România nu mai 

are încredere în instituțiile statului român, 

pentru că de cele europene nici nu a auzit, 

are în schimb posibilitatea de a se asocia, de 

a participa ca membru activ al unor asociații 

de pensionari, care sunt singurele bastioane 

ale cetățeanului vârstnic în fața statului 

român. 

Cine poate să-mi explice de ce asociațiile 

caselor de ajutor reciproc a pensionarilor au 

rezistat tuturor regimurilor din România, au 

făcut față cu brio în calea crizelor de toate ti-

purile?! Simplu… s-au adresat cetățeanului 

obișnuit, sărac sau foarte sărac și mai rar ce-

lor cu bani mulți, în principal pensionarilor și 

membrilor lor de familie, care au găsit în 

C.A.R.P.-uri o umbrelă pentru vremurile grele 

oferite din ,,belsug’’ de către statul român. 

Totuși, haideți să fim optimiști… Uniunea 

Europeană a promovat Anul european al vo-

luntariatului, pe cel al îmbătrânirii active si… 

acum pe cel al cetățeanului european… etape 

parcurse cu mult sârg și bun simț de către 

Federatia Naționala ,,Omenia’’ a C.A.R.P.-

urilor din România, condusă cu profesionalism 

și devotament de către inginerul Gheorghe 

Chioaru, cetățean român, cu valențe euro-

pene, care, cu mult voluntarism îmbătrânește 

activ și vrea să fie un cetățean român euro-

pean în anul europen al cetățeanului. 

Dragi cetățeni români, europeni prin po-

ziția geografică  și apartenența la această 

mare uniune, dragi membri ai F.N. ,,OMENIA’’ 

a C.A.R.P.-urilor din România, vă doresc o tre-

cere peste ani cu multă sănătate și traver-

sarea anului 2013 cu conștiința deplină a 

apartenenței la Uniunea Europeana! 
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Cetățean Român 

L a nivel național, docu-

mentul cel mai impor-

tant care îți reglementează 

drepturile și îndatoririle, și 

la care poți apela oricând 

este: 

 

Constituția României 

garantează: 

 Dreptul la viață și inte-

gritate fizică și psihică; 

 Libertatea individual; 

 Dreptul la apărare; 

 Dreptul la liberă circulație; 

 Dreptul la viață intimă, familială și privată; 

 Dreptul la un domiciliu inviolabil; 

 Dreptul la o corespondență secretă; 

 Libertatea conștiinței; 

 Libertatea de exprimare; 

 Dreptul la informație; 

 Dreptul la învățătură; 

 Accesul la cultură; 

 Dreptul la ocrotirea sănătății; 

 Dreptul la un mediu sănătos; 

 Dreptul de vot; 

 Dreptul de a fi ales; 

 Libertatea întrunirilor; 

 Dreptul de asociere; 

 Dreptul la muncă și protecția socială a muncii; 

 Dreptul la grevă; 

 Interzicerea muncii forțate; 

 Dreptul la proprietate privată; 

 Libertatea economic; 

 Dreptul la moștenire; 

 Dreptul la familie; 

 Protecția copiilor și a tinerilor; 

 Protecția persoanelor cu handicap; 

 Dreptul de petiționare. 

Art. 57 Cetățenii români, cetățenii străini și 

apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și 

libertățile constituționale cu bună știință, fără 

să încalce drepturile și libertățile celorlalți. 

În cazul în care există neconcordanțe între 

Constituția României și tratatele la care 

România este parte, prioritate vor avea regle-

mentările internaționale (mai puțin cazurile în 

care reglementările naționale conțin dispoziții 

mai favorabile). 

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare este instrumentul cel mai de folos 

pentru situațiile în care ești victima discriminării! 

Art. 1 În România, stat de drept, democrat 

și social, demnitatea omului, drepturile și liber-

tățile cetățenilor, libera dezvoltare a persona-

lității umane reprezintă valori supreme și sunt 

garantate de lege. 

ANUL EUROPEAN AL CETĂȚENILOR 
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Cetățean European 

L a nivel european, poți să apelezi la mai 

multe instituții care îți reglementează 

drepturile. România este membră a acestora. 

 

Consiliul Europei prin Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului 

 Dreptul la viață; 

 Dreptul de a nu fi supus torturii și relelor 

tratamente; 

 Dreptul de a nu fi supus sclaviei și muncii 

forțate; 

 Dreptul de a nu fi supus unei pedepse ne-

prevăzute de lege; 

 Dreptul de a nu fi judecat și pedepsit de 

două ori; 

 Dreptul la libertate și siguranță; 

 Dreptul la un proces echitabil; 

 Dreptul la respectarea vieții private și de fa-

milie a domiciliului și corespondenței; 

 Libertatea de gândire, conștiință și religie; 

 Libertatea de exprimare; 

 Libertatea de întrunire și asociere; 

 Dreptul la căsătorie și egalitate între soți; 

 Dreptul la un recurs efectiv; 

 Dreptul la protecția proprietății; 

 Dreptul la instruire; 

 Dreptul la liberă circulație; 

 Dreptul la educație. 

 

Uniunea Europeană prin 

Carta Drepturilor Fundamentale 

Pe lângă drepturile deja menționate, acest 
document stipulează și: 

 Dreptul la diversitate culturală, religioasă, 

lingvistică; 

 Dreptul la proprietate și azil; 

 Dreptul de acces la serviciile de plasament; 

 Dreptul la protecție în caz de strămutare, ex-

pulzare, extrădare; 

 Dreptul la securitate socială și asistență so-

cială; 

 Drept de petiționare. 

 

Art. 21 Se interzice discriminarea de orice 

fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, cu-

loarea, originea etnică sau socială, caracteristi-

cile genetice, limba, religia sau convingerile, 

opiniile sau orice altă natură, apartenență la o 

minoritate națională, averea, nașterea, un 

handicap, vârsta sau orientarea sexuală. 

 

Uniunea Europeană 

prin Tratatul de la Amsterdam 

Dreptul la un tratament egal, indiferent de 

originea etnică sau rasială în domeniul muncii, 

educației, protecției sociale și în ceea ce pri-

vește accesul la bunuri și servicii. 

 

Uniunea Europeană 

prin Directiva 43/2000 

 

Art. 13 Se vor lua toate măsurile necesare 

pentru a combate discriminarea pe bază de 

sex, origine rasială sau etnică, religie sau cre-

dință religioasă, dizabilitate, vârstă sau orien-

tare sexuală. 

 

Uniunea Europeană 

prin Directiva 78/2000 

Crearea unui cadru pentru combaterea discri-

minării în domeniul muncii și al angajării religioase, 

de dizabilitate, vărstă sau orientare sexuală. 

ANUL EUROPEAN AL CETĂȚENILOR 
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PETIȚIE 

P 
este un milion de 
cetățeni UE care au 
semnat petiția ini-
țiativei europene 

Right2Water („dreptul la 
apă‖) sunt de părere că apa 
este un bun public, nu unul 
comercial, și invită Comisia 
Europeană să propună o 
legislație de implementare a 
dreptului omului la apă și 
salubritate, așa cum este el 
recunoscut de Organizația 
Națiunilor Unite. 

Right2Water are toate 
șansele să devină prima inițiativă cetățe-
nească europeană care îndeplinește condițiile 
stabilite de Tratatul de la Lisabona pentru a 
ajunge pe masa Comisiei Europene, scrie EU 
Observer. Pentru a fi analizată de membrii Co-
misiei, petiția trebuie să aibă cel puțin un mi-
lion de susținători din minimum 7 state UE și o 
cotă minimă de semnatari pentru fiecare țară. 

Right2Water a trecut de un milion de 
semnături, cifra afișată de site-ul proiectului 
(www.righttowater.info) fiind de 1.036.509. 
Textul petiției este disponibil on-line în 10 
limbi, inclusiv în limba română. 

Această campanie este un mijloc de a 
obține un angajament la dreptul la apă și salu-
brizare. Este un instrument în modificarea 
mentalității Comisiei Europene de la o abor-
dare orientată pe piață, cu accentul pe com-
petiție, la o abordare bazată pe drepturi, cu 
accent pe servicii publice. Acesta are scopul 
de a obține accesul universal (global) la apă și 
salubrizare și de a proteja resursele publice de 
apă pentru viitoarele generații.  

O Iniţiativă a cetăţenilor euro-
peni (ICE) este un nou instru-
ment pentru democraţie partici-
pativă în Europa, care a fost 
disponibil de la 1 aprilie 2012. 
Cetăţenii pot pune o problemă 
pe agenda politică europeană 
prin intermediul unei ICE, care 
presupune colectarea unui mi- 
lion de semnături din cel puţin 
şapte state diferite membre ale 
UE. Comisia Europeană 
doreşte ca cetăţenii să joace 
un rol mai activ în procesele 
politice europene.  

 
Ce este dreptul omului la apă? Ce în-

seamnă aceasta? 
Dreptul omului la apă şi salubrizare în-

seamnă că toţi oamenii au dreptul de a avea 
apă curată şi salubrizare sigură. Trebuie să fie 
disponibile, accesibile, la preţuri rezonabile şi 
acceptabile pentru oameni. Aceste criterii pot 
varia de la ţară la ţară şi chiar în interiorul unei 
ţări. Aceasta înseamnă că guvernele sunt res-
ponsabile de a se asigura că aceste servicii 
sunt livrate tuturor. Acest lucru a fost convenit 
de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite 
în 2010. Guvernele trebuie să implementeze 
aceste drepturi şi să nu lase aceste servicii for-
ţelor pieţei. 

De ce este important dreptul omului la 
apă şi salubrizare? 

Cel mai important aspect al dreptului 
omului la apă este că acesta dă putere 
oamenilor. Apa şi salubrizarea, ca drepturi, nu 
mai sunt chestiuni de caritate pe care un gu-
vern le poate da sau lua înapoi. Acestea sunt 

Europenii își cer dreptul la apă 
și salubritate. Propunere civică 

de modificare a legislației 
în Anul European al Cetățenilor 

http://www.right2water.eu/
http://www.righttowater
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drepturi ale omului pe care oamenii le pot re-
vendica. Statele devin mai responsabile şi, 
odată ce oamenii ştiu că au acest drept, în-
treaga dinamică se schimbă, deoarece ei res-
ponsabilizează autorităţile. 

Guvernele trebuie să îşi îndeplinească 
obligaţia de a furniza servicii de apă şi salubri-
zare tuturor. Cu toate acestea, uneori guvernele 
cred că pieţele vor oferi aceste servicii şi le lasă 
forţelor pieţei. Dar aceasta schimbă numai 
modul în care sunt furnizate serviciile. Imple-
mentarea dreptului omului la apă şi salubrizare 
înseamnă că guvernele trebuie să se asigure că 
aceste servicii sunt disponibile, accesibile, ac-
ceptabile şi la un preţ rezonabil pentru toţi 
oamenii. Ele pot face asta numai prin asigurarea 
/garantarea acestui lucru prin lege. Astfel: 

 Toţi cetăţenii din UE ar trebui să aibă ga-
rantate servicii de apă şi salubrizare. În 
acest moment, mai există aproximativ 2 
milioane de persoane în Europa care nu au 
apă sau salubrizare corespunzătoare. Exis-
tă, de asemenea, multe persoane cu veni-
turi mici, care sunt ameninţate cu deconec-
tarea, pentru că nu îşi pot permite să îşi plă-
tească facturile. 

 Comisia Europeană ar trebui să îşi 
oprească impulsul său constant de libe-
ralizare a serviciilor de apă şi salubrizare. 
Încurajarea pieţii de a furniza aceste servicii 
înseamnă că cei care îşi pot permite mai 
mult ar putea obţine servicii mai bune şi cei 

care îşi pot permite mai puţin vor primi ser-
vicii mai rele. "Nu sunt bani, nu este apă", 
iată ce înseamnă o piaţă pentru serviciile de 
apă. Dar apa şi salubrizarea sunt un drept 
al omului. Este o obligaţie şi o responsabili-
tate a Guvernului de a furniza aceste ser-
vicii pentru toţi oamenii. 

La nivel mondial, 800 milioane de oameni 
nu au încă acces la apă şi peste 2 miliarde de 
oameni nu au acces la salubrizare. Europa 
poate şi trebuie să facă mai mult pentru a se 
asigura că şi în alte părţi ale lumii oamenii se 
pot bucura de dreptul uman la apă şi salubri-
zare. 

 
Această ICE este susţinută de Federaţia 

Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice 
(EPSU). EPSU reprezintă 275 de sindicate şi 
peste 8 milioane de lucrători în toate tipurile de 
servicii publice din Europa. Alte organizaţii eu-
ropene sau internaţionale care sprijină iniţia-
tiva includ Reţeaua Europeană Anti-sărăcie 
(EAPN), Alianţa Europeană pentru Sănătate 
Publică (EPHA), Biroul European de Mediu 
(EEB), Femeile din Europa pentru un Viitor 
Comun (WECF) şi Internaţionala Serviciilor 
Publice, organizaţia soră a EPSU la nivel 
global. La nivel naţional, există mai multe or-
ganizaţii care sprijină această ICE.  

 
Prelucrare după site-ul 

Right2Water 



M 
unicipiul Caracal, al doilea ca mă-
rime din judeţul Olt, este situat în 
Câmpia Romanaţiului, la intersecţia 
drumului european Bucureşti-Cra-

iova-Timişoara cu cel naţional Corabia-Râm-
nicu Vâlcea, la 55 km de Aeroportul Craiova şi 
la 40 km de portul fluvial Corabia; beneficiază 
de un important nod de cale ferată şi este stră-
bătut de la nord-vest la sud-est de râul Go-
logan, denumit de localnici pârâul Caracal, ale 
cărui ape sunt canalizate subteran pe cuprin-
sul localităţii şi care colectează apele mena-
jere ale oraşului şi apele reziduale din zona 
industrială. 
 Denumirea oraşului este atribuită de folclor 
împăratului roman Marcus Aurelius Antoninus 
Caracalla (211-217) care ar fi împroprietărit o 
parte din veteranii ce au luptat la Romula îm-
potriva goţilor, iar aceştia au întemeiat aici o 
aşezare ce i-a purtat numele. O altă ipoteză, 
care poate fi o coincidenţă, este aceea că nu-
mele aşezării a fost atribuit de cumani în se-
colele IX-X, acesta fiind Caracale (Kara-Kale, 
cetate neagră sau turn negru). 
 Ca primă atestare documentară a localităţii 
Caracal este acceptat hrisovul emis în 17 no-
iembrie 1538 la Cancelaria de la Târgovişte a 
domnitorului Ţării Româneşti Radu Vodă Paisie 
(anul acesta Caracalul va sărbători 475 de ani 

de atestare). Vestigiile din zonă, descoperirile 
arheologice cu obiecte ce datează din paleolitic, 
neolitic şi din epoca bronzului dovedesc că 
această parte a ţării a fost locuită încă din preis-
torie. Aşezarea era situată pe vechiul drum ro-
man ce lega Sucidava de Romula-Malva. 
 Iniţial, moşia Caracalului a făcut parte din 
averea boierilor Craioveşti şi Brâncoveni, apoi, 
în 1589 a intrat pe seama domnească, creân-
du-se cadrul favorabil pentru dezvoltarea ur-
bană, astfel că Mihai Viteazul şi-a făcut aici o 
curte domnească şi o biserică, şi a ridicat Ca-
racalul la rang de oraş. 

Odată cu dezvoltarea agriculturii şi a comer-
ţului, ca urmare a aşezării favorabile în zonă şi 
a creşterii importanţei drumurilor comerciale ce 
veneau din Transilvania la Dunăre şi de la Bu-
cureşti la Craiova, Caracalul se dezvoltă 
neîncetat. Într-o statistică din 1722-1728, Ca-
racalul este trecut în rândul târgurilor, iar la 
sfârşitul secolului al XVII-lea se face simţită 
trecerea de la târg la oraş. După cucerirea in-
dependenţei de stat, în Caracal a început con-
struirea unor edificii impunătoare (Palatul Ad-
ministrativ, Primăria, Palatul de Justiţie, Gara 
C.F.R., Gimnaziul Ioniţă Asan etc.). 

În anul 1950, Caracalul devine reşedinţă de 
raion, iar în 1994 a fost declarat municipiu; as-
tăzi se întinde pe o suprafaţă de 72 de km2. O 
statistică a  anului 1845 ne arată că avea în 
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cele 10 mahalale aproximativ 5.000 de lo-
cuitori, în 2002 un număr de 36.406 locuitori, 
iar în prezent are 34.603 locuitori. 

Primăria municipiului Caracal a încheiat  
acorduri de cooperare şi înfrăţire cu primăria 
municipiului Bialograd (Polonia), a municipiului 
Montana (Republica Bulgaria) şi a municipiului 
Jelgava (Republica Letonia), precum şi un 
acord de cooperare cu municipiul Malul Roşu, 
Republica Bulgaria, având ca principale sco-
puri efectuarea de schimburi de experienţă, 
crearea şi dezvoltarea de proiecte comune de 
dezvoltare economică etc. 

Astăzi, Caracalul se prezintă ca un oraş de 
câmpie, interesant, cu o arhitectonică ce îm-
bină armonios existenţa multor clădiri vechi, 
parţial bine conservate, cu blocurile de locuinţe 
construite până în 1989. Aproape la tot pasul, 
trecătorul poate vedea o clădire interesantă, 
un parc sau un monument istoric. 
   Unul din aceste locuri este Parcul Poroinea-
nu, emblematic pentru Caracal; pentru vizitator 
el este o adevărată surpriză, ducându-l cu 
gândul la atmosfera oraşelor de provincie din 
perioada interbelică. 
 Parcul Constantin Poroineanu, proiectat de 
reputaţii peisagişti francezi Redont şi Pinard în 
urmă cu 100 ani, numit pe drept cuvânt perla 
oraşului, este un important obiectiv de arhitec-
tură peisagistică din judeţ şi unul din cele mai 
frumoase din ţară. El a fost construit pe terenul 
donat urbei de către avocatul Constantin Poroi-
neanu, senator de Romanaţi în anul 1908. Deşi 
parcul a suferit unele modificări de-a lungul tim-

pului în ceea ce priveşte efectuarea de lucrări 
de igienizare şi completarea terenurilor virane, 
structura iniţială s-a păstrat. Are peste 25 ha şi 
cuprinde spaţii cu plante decorative, spaţii verzi, 
lacul, complexul de sere, ştrandul etc. 
  Ar fi însă incorect dacă am vorbi numai de 
clădiri, monumente, parcuri fără să amintim de 
oamenii din această parte a ţării. Cine nu a 
auzit până acum de minunile de la Caracal? 
După părerea unora, acestea ar fi șapte la nu-
măr, alte personae consider că ar fi mai multe 
sau chiar nu ar exista deloc. Cercetându-le 
atent se poate observa că ele sunt ”scornite” şi 
hiperbolizate de oamenii locului, făcând haz de 
necaz de anumite situaţii, criticându-le subtil, 
cum numai ei ştiu s-o facă. Oamenii de aici au 
un umor aparte, sunt foarte ospitalieri, priete-
noşi, primitori, dar aprigi, orgolioşi. 
 Încă din gara Caracal te întâmpină pe peron 
vestitul ceas mecanic a cărui oră 4 este indi-
cată prin 4 linii verticale, în timp ce celelalte 
ore sunt indicate corect cu cifre romane. Per-
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sonal cred că minunea este că, astăzi, încă 
funcţionează şi chiar destul de bine; puţină 
lume ştie însă că nu este o greşeală de repre-
zentare a orei IV. În anul 1886, când a început 
construcţia căilor ferate în Europa, unele gări 
au fost dotate cu ceasuri realizate în atelierele 
Paul Garnier din Paris, printre care şi această 
bijuterie de la Caracal. De fapt, în unele gări 
din Europa mai există şi astăzi asemenea cea-
suri. Există unul, mai precis o pendulă, chiar la 
sediul C.A.R.P. Caracal, cu un cadran asemă-
nător celui din gară. 
 Răsturnarea carului (căruţei) cu proşti la Cara-
cal are mai multe variante, cea mai puţin cunos-
cută este aceea în care, de fapt, aici se spune că 
s-a răsturnat carul cu ploşti (obiect de artizanat 
din lemn ce conţinea o băutură cu care se che-
mau oamenii de la sate la nuntă), car ce venea 
de la Vâlcea la târgul de la Caracal. 
 Cât priveşte numele străzilor de care se le-
gau diferite întâmplări sau situaţii, acestea sunt 
vizibil puse în circulaţie de localnici, cu tâlc, de-
seori amplificate pentru amuzament (puşcăria 
pe strada Libertăţii, brutăria pe strada Foame-
tei, cimitirul pe strada Învierii etc.). Nici Liceul 
nr. 2, unicul din oraş la un moment dat, n-a 
existat în realitate. Numai mintea ageră a cara-
calenilor putea să inventeze aşa ceva. 
 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Caracal (CARP Caracal), organizaţie ce a luat 
fiinţă în 7 septembrie 1952, printre primele din 
România, în subordinea Ministerului Muncii, îşi 
are sediul pe strada Muzeului nr. 4, la parterul 
blocului, în două apartamente, proprietate a 
Casei, modernizată cu forţe proprii, adaptată la 
nevoile asociaţiei, cu centrală proprie de încăl-
zire a spaţiilor. A aderat la Federaţia Naţională 

„Omenia” pe data de 16 octombrie 1996. 
Poate fi apelată la telefonul 0249.51.29.72. 
 Din anul 2007, preşedinta Casei este 
doamna psiholog Veronica UNGURAŞ, alea-
să în funcţie de curând de adunarea generală 
pentru a doua oară. 
 Contabilul şef al Asociaţiei este doamna 
Onelia DUMITRU, iar Consiliul Director este 
format din: domnul Paul VĂDINEANU şi doam-
nele Elena TERTIUC, Daniela POPESCU şi 
Paula DUMITRACHE, iar preşedintele comisiei 
de cenzori este domnul Titu BĂLĂ. 
 Asociaţia are în prezent peste 4.900 membri 
ce provin din: Caracal - 2.800, Redea – 352, 
Deveselu – 345, Dobrosloveni – 314, Fărcaşele 
– 290, Vlădila – 230, Studina – 220, Bucinişu – 
190, Stoeneşti – 150, precum şi din alte comune 
şi sate din judeţ şi din judeţele limitrofe. 
 Cu un fond social de 3.867.795 lei, C.A.R.P. 
Caracal reuşeşte să acorde la timp îm-
prumuturi membrilor săi, cu o dobândă vari-
abilă în funcţie de valoarea solicitată. Durata 
rambursării împrumuturilor este, de regulă, de 
10 luni. Dacă se achită ratele mai devreme, 
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dobânda se recalculează, iar membrul Casei 
poate solicita un nou împrumut. Dobânda se 
opreşte anticipat, în principiu 50 lei la 1.000 lei 
împrumuţi. 
 Numai anul trecut, Casa a acordat împru-
muturi în valoare de peste 400.000 lei unui nu-
măr de 2.409 membri. Oamenii vin la sediul 
Asociaţiei cu multă încredere, îşi achită la timp 
ratele, cele câteva cazuri de rău-platnici din 
anii trecuţi au fost rezolvate amiabil, nefiind 
caracteristice. 
 Săptămânal, miercurea, au loc şedinţe în 
care se discută şi se aprobă dosarele pentru 
acordarea împrumuturilor solicitate de membri. 
Cei care locuiesc mai departe de sediul Aso-
ciaţiei, li se aprobă cererile, şi ridică sumele de 
bani chiar în aceeaşi zi până la ora 15.00. În 
acest fel, valoarea împrumuturilor ajunge într-o 
săptămână chiar la 100.000 de lei. 
 Printr-o bună organizare şi o judicioasă plani-
ficare a repartiţiei fondurilor şi a acordării împru-
muturilor s-a ajuns la o situaţie foarte bună în 
achitarea sumelor la timp şi în cuantum complet. 
 Valoarea maximă a împrumuturilor este de 
4.000 de lei, cu condiţia ca cel ce solicită un 
împrumut maxim să aibă o pensie de cel puţin 
650 de lei pentru a-şi putea achita ratele sta-
bilite la timp, iar giranţii (doi în toate situaţiile) 
să aibă o pensie de cel puţin 700 de lei. 
 Membrii C.A.R.P. se prezintă individual la 
Asociaţie unde îşi depun ratele, cotizaţiile, ce-
rerile de împrumut. 
 Sumele de bani ce se cuvin celor ce se retrag 
din Asociaţie se acordă după 30 de zile de la 
data solicitării, iar aparţinătorilor celor decedaţi, 
în aceeaşi zi în care se depun dosarele respec-
tive (în 2012 au decedat 140 de membri). 

 Deşi în Caracal mai sunt şi alte case de aju-
tor reciproc, oamenii vin la C.A.R.P. Caracal 
convinşi că aici găsesc mai multă înţelegere în 
rezolvarea problemelor lor, sunt ajutaţi, găsesc 
o atmosferă calmă, de respect reciproc. O 
contribuţie deosebită la buna desfăşurare a 
activităţilor o are colectivul de oameni care lu-
crează aici. Cu toate că Asociaţia are numai 
patru salariaţi cu normă întreagă şi unul cu o 
jumătate de normă, nimeni nu se plânge de 
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volumul uriaş de muncă în Asociaţie, mai ales 
în cea de-a doua parte a fiecărei luni, toate so-
licitările fiind onorate în aceeaşi zi sau la o 
dată fixată după analizarea atentă a fiecărei 
situaţii în parte. Având în vedere că evidenţa 
este ţinută manual, pe fişe, cea pe calculator 
urmând să fie implementată în perioada urmă-
toare, nu au agenţi încasatori în localităţile 
unde există membri, întreaga activitate este 
judicios planificată, în aşa fel încât toată lumea 
să plece mulţumită de la sediul Casei. 
 De asemenea, conducerea Casei are în ve-
dere şi ajutorarea persoanelor vârstnice, cu 
venituri mici, aflate în dificultate, cu nevoi strin-
gent. Anul trecut, aceştia au primit ajutoare ne-
rambursabile în valoare de 15.000 de lei (din 
care 1.000 de lei primite de la Federaţia Na- 
ţională „Omenia”), iar cu ocazia Zilei Interna-
ţionale a Persoanelor Vârstnice, de Paşte, 
Crăciun şi 8 Martie au fost distribuite peste 
450 de pachete cu alimente.  
 Membrilor Casei li s-a achitat o cotă-parte 
din costul tratamentelor în staţiuni (3.960 lei la 
66 de persoane) şi pentru tratamente oftal-
mologice  (10.924 lei pentru 224 de persoane). 
 Dovadă a grijii conducerii Casei pentru 
membrii săi, pentru anul 2013 s-au prevăzut în 
proiectul de buget creşteri substanţiale la acor-
darea ajutoarelor nerambursabile. 
 Casa dispune de un cabinet de medicină 
generală unde se acordă membrilor săi con-
sultaţii de specialitate de către doamna doctor 
Paula DUMITRACHE. 
 Pe baza bunelor relaţii instituite cu organele 
locale, în special cu Primăria Caracal, dna. psi-
holog Unguraş a obţinut pentru C.A.R.P. Cara-

cal o parte a unei vechi şi impozante clădiri din 
oraş, monument istoric; aceasta urmează să fie 
amenajată ca un club al pensionarilor, dotată 
corespunzător cu materialele necesare destin-
derii persoanelor vârstnice şi petrecerii cât mai 
plăcut a timpului avut la dispoziţie.  
 De asemenea, au o colaborare foarte bună 
cu Fabrica de confecţii S.C. Romaniţa (fosta 
Fabrică de tricotaje). 
 Am încercat să descopăr sursa bunei dispo-
ziţii, a spiritului dezvoltat de colegialitate, a cli-
matului calm, a respectului deosebit faţă de 
membrii. În condiţiile în care aici se lucrează in-
tens, fără pauză sau diverse justificări, uneori 
peste programul de lucru, pentru ca cei care 
trec pragul Casei să plece de fiecare dată mul-
ţumiţi. Toate aceste valori, se bazează pe cali-
tatea acestor oameni ce şi-au asumat misiunea 
de a gestiona o activitate destul de pretenţioasă. 
  În acest context, se poate spune că dă-
ruirea şi responsabilitatea, cinstea şi corectitu-
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dinea persoanelor din fruntea Asociaţiei sunt 
determinante în crearea unei atmosfere pro-
pice derulării corecte a activităţii cu oamenii 
din Asociaţie. 
 Preşedinta Casei, doamna psiholog Ungu-
raş, fin cunoscător al oamenilor, s-a pus în 
slujba acestora încă de la terminarea facultăţii, 
lucrând numai în domeniul protecţiei sociale, 
iniţial la nivelul judeţului Olt, ca director adjunct 
al Direcţiei Judeţene de Muncă, ulterior ca di-
rector la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, răspunzând, printre altele, şi 
de bunul mers al caselor de ajutor reciproc. La 
ieşirea la pensie, a fost aleasă să conducă 
destinele C.A.R.P. Caracal. Afirmă cu mândrie 
că la ultimele alegeri, oamenii au rugat-o să-i 
conducă în continuare cel puţin aşa de bine 
cum i-a condus până atunci. Mărturiseşte că a 
fost una din cele mai mari satisfacţii trăite în 
viaţă, văzând că-i este apreciată munca, price-
perea şi seriozitatea. Pe plan local, a fost alea-
să membru în Comisia de Dialog Social şi răs-
punde de problemele persoanelor vârstnice. 
Oamenii din oraş o cunosc bine, o respectă şi-i 
cer frecvent sfatul sau ajutorul pentru rezol-
varea diverselor probleme de viaţă. 
 De un deosebit respect se bucură şi con-
tabila şefă, doamna Onelia Dumitru care ges-

tionează corect fondurile Casei, împreună cu 
colegele sale de muncă, membrii Consiliului 
Director, cenzorul, precum şi celelalte per-
soane care îşi aduc contribuţia la bunul mers 
al Asociaţiei. 
 Le dorim multă sănătate şi mult succes în 
tot ceea ce întreprind. 

 
Economist 

 Ilie ŞOPANDĂ 
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O 
rașul Sebeș a fost întemeiat în 

secolul al XII-lea de către coloniștii 

sași veniți la chemarea regelui Un-

gariei. În Sebeș s-au stabilit popu-

lații provenite din zona Rinului și a Moselei 

(regiunea Luxemburgului și a vestului Germa-

niei de astăzi). Denumirea de “sași transil-

văneni” provine din confuzia făcută de cance-

laria regelui Ungariei, pentru care toate po-

pulațiile germane erau “saxones”, “sași”. Ger-

manii din Sebeș au fost de fapt franconi de 

pe Rin, “Rheinfranken”. Sebeșul Săsesc a 

fost unul din cele mai importante orașe ale 

Transilvaniei medievale, devenind una din 

cele “șapte cetăți” care au dat numele german 

al provinciei: “Siebenbürgen”. 

 În cele mai vechi documente istorice 

care atestă existența Sebeșului, localitatea 

poartă numele de “Malembach” (1245), “Mil-

lenbach” (1309), denumiri care derivă din 

săsescul “Malemboch”, însemnând “râu care 

poartă mult pietriș”, lucru care corespunde 

realității geografice. Numele german modern 

al orașului, “Mühlbach” (“râul morii”), i-a 

îndemnat pe mulți istorici români (derutați de 

confuzia lingvistică) să speculeze că la 

sosirea lor, sașii ar fi ocupat orașul clădit încă 

în secolul al VIII-lea de către români, pe care 

i-ar fi obligat să se retragă în amonte, pe 

valea “râului morii”. Lucrarea lui Johannes 

Troester “Das alt und neue Teutsche Dacia” 

apărută în 1666 la Nürnberg stabilește data 

înființării orașului în anul 1150.  

În anul 1242, invazia mongolă a distrus 

orașul, locuitorii trebuind să înceapă recon-

strucția. În urma acesteia, vechea bazilică 

romanică cu două turnuri a fost recladită în 

noul stil gotic timpuriu, ridicând pe ruinele ce-

lor două turnuri inițiale, turnul actual și 

refăcând nava centrală. Secolul al XIV-lea a 

adus cu sine o perioadă de dezvoltare a 

orașului, el fiind cotat în 1376, al treilea ca 

importanță comercială între orașele săsești. 

Un act regesc din 1387 consfințește dreptul 

Sebeșului de a ridica ziduri, deși construcția 
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acestora începuse probabil înainte de ju-

mătatea secolului al XIV-lea. Acesta devine 

astfel în ciuda întinderii sale reduse, primul 

oraș din Transilvania înconjurat complet cu 

fortificații din zidărie. Atacul Imperiului Oto-

man din 1438 găsește Sebeșul apărat de o 

centură de ziduri nu foarte groasă, cu turnuri 

și două porți. Acestea din urmă se deschid 

însă relativ repede, turcii intrând în cetate. 

Memorabilă este rezistența solitară a unuia 

dintre turnuri: cel zis al “Studentului”. 

La 1485, regele Matiaș Corvinul acordă 

orașului o serie de privilegii pentru comple-

tarea fortificațiilor. Modificările cele mai im-

portante le suferă incinta bisericii al cărui zid 

este supraînălțat. Lucrări de mai mică anver-

gură, terminate în primii ani ai secolului al 

XVI-lea au fost efectuate și la incinta exte-

rioară. Fortificația rămâne modestă, cuprin-

zând 7-8 turnuri (unul interior), și două porți 

prevăzute cu barbacane. Ultimele urme ale 

șanțurilor de apă care înconjurau orașul au 

fost transformate în ultima parte a secolului al 

XIX-lea în lacul din parcul orașului. După 

pandemia de ciumă din 1738, populația 

orașului a scăzut foarte mult, orașul fiind sal-

vat în bună măsură de venirea celui de-al 

doilea val de coloniști din spațiul german, mai 

exact din Baden-Durlach (începând cu anul 

1748) și Hanau (1770). Dieta Transilvaniei se 

întrunește de două ori în Sebeș, în 1556 și 

1600. Locul întrunirilor, Casa Zápolya, este 

astăzi muzeu. 

 Până la reorganizarea administrativă 

românească din perioada interbelică, orașul s

-a numit Sebeșul Săsesc și a făcut parte din 

comitatul Sibiu, apoi a fost inclus în județul 

Alba (interbelic). Între anii 1950 și 1968, 

Sebeșul a făcut parte din Regiunea Hune-

doara. La Sebeș s-a născut în anul 1830 pia-

nistul și compozitorul Carl Filtsch. De aseme-

nea, în Lancrăm s-a nascut, la 9 mai 1895, și 

a copilărit, Lucian Blaga, mare poet, drama-

turg și filosof român, decedat la Cluj, la 6 mai 

1961. În prezent, Sebeșul este un oraș cu o 

economie dinamică, datorită în mare parte 

investițiilor externe făcute în ultimul deceniu. 

Prelucrarea lemnului, confecțiile și marochi-

năria constituie principalele domenii ale in-

dustriei. 

Consiliul Director (de la stânga la dreapta) 

Viorel BODAN (membru), Ileana SĂLIȘTEAN 

(membru), Doina VĂCARU (președinte) 

și Alexandru GLOGOVEȚEAN (membru)  
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Obiective turistice 

și monumente: 

 Biserica Evan-

ghelică-Luthera-

nă edificată în stil 

gotic în secolele 

XIII-XIV. A fost re-

novată ulterior în 

stilul Renașterii. 

 Turnul octogo-

nal, situat lângă 

Mănăstirea Fran-

ciscană. 

 Monumentul Ero-

ilor Români din 

Primul Război 

Mondial. Monumentul este amplasat în 

cimitirul romano-catolic din orașul Sebeș 

și a fost ridicat în memoria eroilor români 

din Primul Război Mondial. Obeliscul, cu 

înălțimea de 1,6 m, este realizat din cal-

car cioplit, fiind susținut de o bază simplă, 

de formă paralelipipedică. Pe placa din 

marmură aflată pe trunchiul monumentu-

lui se află un înscris comemorativ: „În 

amintirea eroilor căzuți în războiul 

mondial 1914-1918“. Înscrisul este reali-

zat și în limba germană. 

Municipiul Sebeș este înfrățit cu orașele 

Komarno (Slovacia), Komarom (Ungaria) și        

Budingen (Germania). 

Încă de la înființarea sa din anul 1958, 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Se-

beș își găsește un loc important în comunita-

tea locală. De mai bine de 55 de ani, această 

asociație de pensionari militează pentru ca 

vârstnicii să primească respectul cuvenit pen-

tru anii grei de muncă din timpul vieții active, 

își ajută membrii pentru a avea o viață de-

centă si își deschide larg porțile în fiecare zi  

pentru ca pensionarii să găsească aici un 

spațiu al valorilor comune.  

Persoanele cu o contribuție deosebită la 

dezvoltarea Casei au fost următorii  preșe-

dinti: domnul Milencovici Savu, domnul 

Florian Aurel si domnul Luca Umbrița. Munca 

acestor președinți a marcat evoluția Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sebeș, acea-

sta parcurgând un trend mereu ascendent.  

Consiliul Director al Casei De Ajutor Re-

ciproc a Pensionarilor Sebeș este format din 

președinte, doamna Doina VĂCARU, domnul 

Alexandru GLOGOVETAN, domnul Viorel 

BOGDAN, doamna Ioana SĂLIȘTEAN și 

domnul Ioan ISTRATE. În această “formulă”, 

Consiliul Director își propune să realizeze 

obiective îndrăzdenețe pe termen scurt și me-

diu, de aceea, orice sprijin venit din partea 

comunității locale este bine venit.  

Alături de Consiliul Director, doamna 

Elena ROȘCA, Contabil Șef, are grijă ca 

membrii să primească cu promptitudine aju-

torul rambursabil solicitat, și totodată să ofere 

ajutoarele tradiționale în orice casă de ajutor 

reciproc a pensionarilor: ajutoare de deces, 

ajutoare nerambursabile constând în sume de 

bani și alimente, și alte ajutoare ocazionale.  

 La 31.12.2012, C.A.R.P. Sebeș avea în 

evidență un număr de 1305 membri, și un 

fond social de 692.370 de lei. 

Membrii Casei provin din orașul Sebeș si 

din localitățile care aparțin orașului: Lancram, 

Comisia de cenzori 

Nora PĂTRÂNJAN 

(președinte 

comisie de 

cenzori) și 

Crucița SABĂU 

(membru) 
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Pietrești, Răhau. De asemenea, Casa are 

membri și în comunele și satele învecinate: 

Pianu de sus, Gârbova, Săsciori, Roșia de Se-

caș, Câlnic (110 membri) și Sebeșel, Ungurei, 

Pianu de Jos (70 de membri). Pentru deser-

virea membrilor din mediul rural, un număr de 

3 colaboratori în teritoriu se deplasează la do-

miciliul vârstnicilor pentru a-i ajuta cu toată 

documentația necesară în vederea obținerii 

unui împrumut ori pentru achitarea celor deja 

existente, sau plata cotizațiilor si contribuțiilor 

lunare.  

În anul 2012, conducerea Casei a acor-

dat un număr de 612 ajutoare rambursabile, în 

valoare totală de 856.710 lei. Ajutoarele de 

deces au fost acordate membrilor de familie ai 

celor 37 de membri decedati in 2012, si au fost 

în valoare de 20.238 de lei. Pentru membrii 

care au fost la tratament în stațiunile balneocli-

materice din țară, Asociația a alocat suma de 

2554 lei pentru 29 de persoane. Casa a 

acordat de asemenea și ajutoare nerambur-

sabile în valoare de 250 de lei pentru 5 

persoane vârstnice cu venituri mici, aflate în 

situații de risc social.  Așadar, pentru C.A.R.P 

Sebeș, anul care s-a încheiat, a reprezentat un 

an cu un volum mare de activități, în principal 

datorită numărului mare de solicitări pentru 

împrumuturi.   

Din fondurile Asociației a fost alocată 

suma de 1.247 de lei pentru subvenționarea 

excursiilor și pelerinajelor din frumoasele locuri 

ale țării. Peste 200 de persoane vârstnice s-au 

bucurat astfel să viziteze pentru prima data 

zona Maramureșului, cu mănăstirile sale de o 

simplitate care te îmbogățește spiritual, peisaje 

pitorești, oameni calzi și primitori și tradiții care 

încă se mai respectă cu sfințenie.  

Cele mai așteptate momente din an, atât 

de către membri, cât și de către conducerea 

Casei, sunt desigur petrecerile organizate 

pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Per-

soanelor Vârstnice, 1 și 8 Martie și Revelionul, 

ocazii excelente pentru ca cei peste 100 de 

vârstnici care participă să socializeze, să uite 

de griji și să se simtă bine.  

Un aspect deosebit de important pentru 

activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensio-

narilor Sebeș îl reprezintă colaborarea exce-

lentă cu Direcția Generală de Asistență So-

cială Sebeș și cu Primăria și Consiliul Local. 

Astfel, conducerea lucrează împreună cu Di-

recția Generală de Asistență Socială pentru 

ajutorarea celor mai săraci membri, cu pro-

bleme de sănătate majore, dar și a celor care 

doresc să socializeze în cadrul unor activități 

de tip club. În ceea ce privește colaborarea 

cu Primăria și Consiliul Local, pentru anul în 

curs există posibilitatea ca Asociația să 

primească subsidii pentru extinderea locației 

în care funcționează în prezent. Acest lucru 

ar reprezenta pentru C.A.R.P. Sebeș extin-

derea activității, primirea membrilor într-un 

spațiu mai generos, în care activitățile de 

creditare și cele sociale ar avea o amploare 

mai mare. De altfel, aceasta este obiectivul 

cel mai important al conducerii Casei pentru 

anul 2013, extinderea activității și implicit a 

numărului de membri pensionari, și crearea 

unui climat plăcut pentru membrii săi.  

 Un alt obiectiv major pentru 2013 il re-

prezintă și atragerea cât mai multor surse de 

finanțare externe, prin mecenismele binecu-

noscute de tipul 2% din impozitul pe venit, 

20% din impozitul pe profit al companiilor, insă 

nu mai mult de 3 la mie din cifra de afaceri, si 

alte donații private. În luna februarie a acestui 

an, C.A.R.P. Sebeș, prin bunăvoința domnului 

Ioan ISTRATE, a obținut o sponsorizare impor-

tantă, care cu siguranța va genera schimbări 

pozitive.   

 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Sebeș, situată pe strada Primăriei, la nr. 1, 

este așadar un spațiu al încrederii reciproce, al 

omeniei, al șanselor la o viață mai bună, al 

respectului pentru persoanele vârstnice. În plin 

proces de extindere și modernizare, C.A.R.P. 

Sebeș face pași mici, dar siguri către noi 

perspective și oportunități, către viitor.  

Sociolog 

Ionuț ARDELEANU 



A 
cum și aici vă propun să vă con-
centrați toate simțurile, toată gândi-
rea, să vă lăsați inima să bată, cate-
va momente,  doar pentru semenii 

noștri români care au făcut posibilă existența 
noastră ca popor, ca țară, suverană și inde-
pendentă, iar prin jertfa lor au sădit pe vecie în 
sufletele noastre mândria de a fi ROMÂN.  

Acești semeni sunt EROII 
României iar cei care, prin voința 
lui Dumnezeu, mai sunt încă 
în viață, țara i-a numit , 
VETERANI DE RĂZBOI! 

A fost aleasă ziua de 29 
aprilie – și nu întamplător: 
pe 29 Aprilie 1877 s-a de-
cretat mobilizarea armatei 
pentru războiul care avea 
să ducă la cucerirea inde-
pendenței de Stat a Ro-
mâniei iar pentru recu-
noașterea jertfei de sânge a 
celor care au luptat pe cam-
purile de bătălie ale Griviței, 
Plevnei și Smârdanului și pen-
tru a se repara o nedreptate, Re-
gele Carol l, după un sfert de veac, 
instituie prin Înalt Decret Regal, titlul 
de veteran de război, „pentru ca fiecărui 
ostaș veteran să i se asigure liniștea și 
ocupațiunea pentru restul de viață, i se vor 
pune la dispoziție cele necesare in acest 
scop,  ca stimulant pentru generațiile vii-
toare”. 

La 4 iunie 1945, s-a semnat Decretul – 
Lege nr. 440 pentru acordarea calității de ve-
teran  din cele două războaie mondiale. Vete-

ranii de război beneficiau de scutiri de im-
pozite pe pensiile de orice fel, de șase călăto-
rii gratuite pe căile ferate și navale, precum și 
de alte drepturi și facilități. N-au durat mult 
aceste recunoașteri și recompese, au venit 
bolșevicii peste România și au ordonat ca 
aceste drepturi să fie ignorate sau anulate în 

anii care au urmat. Îndeosebi militarii 
care au luptat în Est, împotriva 

Uniunii Sovietice, au avut de 
suferit. Renumiții comandanți de 

Divizii, de Corpuri de Armată, 
de Armate, unii veterani ai 
Primului Război Mondial, 
care fuseseră distinși cu or-
dine și medalii românești și 
străine, inclusiv cu Ordinul 
“Mihai Viteazu”, cel mai 
înalt ordin militar de război 
românesc, au fost con-
damnați la ani grei de închi-
soare, sau au fost supuși la 

privațiuni și interdicții de tot 
felul. 

Nedreaptă soartă, nedrepte 
vremuri, să lupți pe front șase ani 

și să te chinui în temnițele comu-
niste încă zeci de ani, nedrepți se-

menii noștri cu semenii lor eroi veterani 
de război, umilitori ani de lipsuri și mizerie pe 
timpul „epocii de aur” a României! 

După evenimentele  petrecute în România 
la finele anului 1989, noua putere recunoaște și 
pune în drepturi pe veteranii de război, pe baza 
unor anevoioase drumuri și căutări pe la arhive 
și prin alte instituții ale statului român. 

Anul acesta se împlinesc 68 de ani de la 

VETERANII 
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terminarea ultimului război mondial, veteranii 
noștri au cel putin 88 de ani și sunt tot mai 
puțini de la o zi la  alta, mai împovărați de ani, 
mai bolnavi și tot mai singuri și uitați de gene-
rațiile actuale, nefiresc de ignorante și nere-
cunoscătoare față de eroii neamului româ-
nesc, față de oamenii care au suferit pe tim-
pul războiului, pe timpul comunismului și nu o 
duc pe roze nici acum, pe timpul capitalismu-
lui nostru sălbatic. 

Veteranii de război reprezintă o mică 
parte a tezaurului uman al Oştirii Române, 
unici supravieţuitori ai celui de-al doilea răz-
boi mondial, ai lagărelor sovietice şi naziste, 
ai temniţelor şi injustiţiei regimurilor totalitare. 
Sunt cei care la chemarea ţării nu au întrebat, 
nu au comentat, nu au cerut, nu au pus în 
balanţă sacrificiul vieţii lor tinere, au lăsat 
acasă părinţii, fraţii, surorile, soţiile şi copiii, 
plugul în brazdă, strungul, condeiul şi cate-
dra, şi au răspuns prezent, oferind pentru 
apărarea fiinţei naţionale şi eliberarea gliei 
străbune bunul cel mai de preţ - viaţa.  

După toate necazurile și umilințele suferite, 
acești uriași ai națiunii române nu doresc decât 
un pic de atenție, mai multă caldură, mai multă 
dragoste și respect din partea tuturor românilor, 
din partea politicienilor, și mai ales din partea 
conducătorilor României de azi. 

Veteranii noștri, tot mai puțini la număr, 
sunt prezenți la activități în cazărmi, școli și 
alte instituții, iar cuvântul lor este ascultat cu 
atenție și respect, dar nu în măsura în care ar 
trebui. Nu ne gândim că încet ei dispar, iar 
cărțile noastre actuale de istorie, sunt prea 
sărace în lecții adevarate despre eroii și ero-
ismul poporului român. 

Veteranii și invalizii de război sunt un seg-
ment social aparte din marea masă a per-
soanelor de vârsta a treia, care au cunoscut 
ororile războiului, teroarea comunistă, iar 
acum greutațile și neajunsurile unei societăți 
capitaliste în continuă și nesfârșită tranziție, 
cu tot mai multe coabitări nefericite  în dauna 
marii majorități a populației și, în mod deose-
bit, a celor de vârsta a treia. 

Urmele lăsate de război, de temnițele 
comuniste sunt accentuate odată cu trecerea 
timpului, bătrâni și bolnavi, veteranii de răz-
boi, seniorii poporului român suferă în fața 
spitalelor închise fără pic de rațiune, sau în 

spitalele rămase cu personal insu-
ficient și cu medicamente și tratamente din ce 
în ce mai puține, dar mai costisitoare. 

Bătrânețea nu-I o boală, este o stare, o 
etapă normal a vieții, dar consider că este o 
boală atitudinea celor aflați în fruntea țării, la 
tabloul de comandă și la cămara cu bucate, și 
care lasă ca bătrânețea sâ fie o povară, iar 
între generații să se nască ura. 

Suntem membri ai Uniunii Europene, 
generația vârstnică nu și-a imaginat că vom 
ajunge cetațeni europeni, dar trebuie să fim 
conștienți de aceste drepturi, să știm să le 
obținem, să știm să ne organizăm ca să le 
putem obține și folosi pentru viața noastră de 
toate zilele, pentru sănătatea noastră, pentru 
binele nostru de cetațean european de vârsta 
a treia.  

Atitudinea noastră trebuie să fie pozitivă, 
să îmbătrânim activ, să participăm la activitați 
și acțiuni în cadrul organizațiilor, asociațiilor 
constituite pentru a ne spune părerea, pentru 
a participa ca voluntari la viața social-eco-
nomică, pentru a ne obține drepturile legale, 
pentru a primi sprijin și ajutoare materiale și 
financiare, pentru a nu sta acasă plângând cu 
fața între palme și a aștepta ca ajutorul să 
vină din cer. 

Sunt convins că sunteți membri ai asocia-
țiilor veteranilor de război, ai asociațiilor ca-
selor de ajutor reciproc ale pensionarilor, că 
participați activ la toate acțiunile organizate 
de aceste asociații, sunt convins că mai aveți 
prieteni, vecini, rude, cunoscuți care stau de-
parte de viața activă, care nu sunt pe deplin 
conștienți că suntem cetațeni europeni și că 
anul 2013 este declarat Anul Cetățeanului 
European! 

Cetățeanul european îi respectă pe vârst-
nici, pe eroii neamului. Haideți să ne gândim 
cu mult respect la veteranii de război, cei 
puţini aflaţi în viaţă, cu tâmplele albite şi feţele 
brăzdate de timp, să le urăm mulţi ani cu 
sănătate şi putere de muncă, şi să nu acorde 

niciodată vieţii poziţia „pe loc repaus”! 

Cu respect şi pioşenie ne închinăm în faţa 
domniilor voastre, stimaţi veterani de război, 
Eroi ai Neamului Românesc! 

Economist 
Constantin ANTOCHI 
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P 
rogramele sociale se constituie în 
baza unei planificări și corelări de re-
surse materiale, umane și financiare, 
acestora adăugându-li-se și activități 

specifice derulate în perioade de timp stabilite, 
în vederea atingerii obiectivelor generale și 
specifice. Rolul programelor sociale este acela 
de a diminua sau chiar de a înlătura probleme-
le sociale cu care se confruntă grupurile vul-
nerabile. Pe de altă parte, proiectele presupun 
un cumul de activități desfășurate într-o ordine 
rațională și au drept scop principal îndeplinirea 
unor obiective anticipate. Relația care se 
stabilește între cele două noțiuni este una de 
incluziune, programele sociale se compun din 
mai multe proiecte. 

 Programele și proiectele sociale vin să 
susțină activitatea ONG-urilor în procesul de 
furnizare a serviciilor sociale și să consolideze 
colaborările cu autoritățile publice locale și 
societatea civilă. 

 Acreditată ca furnizor de servicii sociale, 
Asociația C.A.R.P. Omenia are o experiență 
vastă în derularea de proiecte sociale destina-
te îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârst-
nice cu venituri mici, membre ale Asociației. În 
cele ce urmează, prezentăm unele dintre cele 
mai importante proiecte ale Asociației C.A.R.P. 
“Omenia”, cu rezultate deosebite. Primul 
proiect de asistenţă socială a debutat în anul 
1999 și a continuat până în anul 2006, în 
parteneriat cu Fundația Principesa Margareta 
a României. Începând cu cel de-al doilea se-
mestru al anului 2002 și până la data de 
30.12.2002, Asociația C.A.R.P. “Omenia” a de-
rulat o serie de proiecte. “Un pic mai bine 
pentru persoane de vârsta a treia”, proiect cu 
finanțare de la Ambasada Canadei la Bucu-
rești a avut un impact deosebit pentru crista-
lizarea departamentului de asistență socială. 
În anul 2005 a început proiectul PHARE in-
titulat “SOC 29 – Speranțe - serviciul de asis-

tență socială și medicală la 
domiciliu pentru persoane de 
vârsta a treia nedeplasabile 
sau greu deplasabile” cu o 
durată de desfășurare de 11 
luni, proiectul încheindu-se la 
31.10.2006. Începând cu 
0 1 . 0 1 . 2 0 0 7  p â n ă  l a 
31.12.2009 a funcționat pro-
gramul de colaborare cu Mi-
nisterul Muncii, Familiei, Pro-
tecției Sociale si Persoanelor 
Vârstnice, în baza Legii Nr. 
34 din 1998, cu proiectele in-
titulate “Asistare la domiciliu 
pentru persoane de vârsta a 
treia”. Parteneriatul a con-
tinuat și după anul 2007, 

Proiecte și programe 
de succes ale 

Asociației C.A.R.P. Omenia  

Măsurarea parametrilor 

fiziologici la domiciliul 

persoanelor  vâstnice 

Măsurarea parametrilor 

fiziologici la domiciliul 

persoanelor  vâstnice 
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Asociația CARP Omenia primind finantare de 
la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998, 
după cum urmeaza:  

 01.04.2011 – 31.12.2011 - “Centrul de ser-

vicii de îngrijire și asistență la domiciliul 
persoanelor vârstnice”; 

 01.01.2012 – 31.12.2012 - “Îngrijiri la domi-

ciliu – servicii sociale mai aproape de bă-
trânii noștri”.  

 Încă din anul 2008, Asociația C.A.R.P. 
“Omenia” beneficiază de finanțare pentru pro-
iectele cu caracter social și din partea Funda-
ției United Way, astfel: 

 15.11.2008 – 31.10.2009 - “Centru de ser-

vicii la domiciliu pentru persoane vârstnice”; 

 01.11.2010 – 31.10.2011 - “Centru de îngri-

jiri și servicii sociale la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice”; 

 01.12.2011 – 31.11.2012 - “Centru de îngri-

jiri și de servicii sociale la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice vulnerabile”. 

 În prezent, Asociația C.A.R.P. “Omenia” 
derulează două proiecte co-finanțate de Minis-
terul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Per-
soanelor Vârstnice, respectiv Fundația United 

Way. Proiectul “Îngrijiri pentru bătrânii noștri – 
speranțe pentru o bătrânețe liniștită” se desfă-
șoară începând cu 01.01.2013, pe o perioadă 
de 12 luni, cu finanțare din partea  Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoa-
nelor Vârstnice. Scopul prezentului proiect 
este de îmbunătățire a calității vieții persoane-
lor vârstnice care se confruntă cu grave pro-
bleme medicale și sociale, sunt afectate de ex-
cluziune socială sau abandon familial. Bene-
ficiarii acestui proiect sunt 25 de persoane 
vârstnice, cu venituri mici, bolnave cronic, cu 
domiciliul în Municipiul București, respectiv 
localități limitrofe din județele Călărași, Ilfov, 
Dâmbovița, Teleorman. Prin activitățile derula-
te se urmărește: creșterea gradului de inte-
grare și participare socială a persoanelor 
vârstnice dependente și semidependente, 
creșterea nivelului de implicare al familiilor be-
neficiarilor, îmbunătățirea condițiilor de igienă 
personală și a locuinței, ameliorarea proble-
melor cronice de sănătate prin acordarea de 
servicii medicale: consultații, efectuarea de 
analize medicale de specialitate, măsurarea 
unor parametri ai stării de sănătate, îngrijiri și 
tratamente medicale la domiciliu, precum și 
prevenirea izolării și a marginalizării sociale 

Echipa multidisciplinară vizitează 

beneficiarii la domiciliul acestora 
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prin organizarea de activități de socializare și 
petrecere a timpului liber. Furnizarea serviciilor 
sociale și medicale beneficiarilor incluși în 
acest proiect va fi realizată de o echipă multi-
disciplinară compusă din doi asistenți sociali, 
un medic de medicină generală, un asistent 
medical, un psiholog si un jurist. Se pre-
conizează că la finele celor 12 luni, beneficiarii 
proiectului vor prezenta o stare de sănătate 
stabilă, prin menținerea parametrilor fiziologici 
între valorile normale, starea de igienă a aces-
tora se va ameliora, se va diminua riscul de 
izolare socială a celor 25 de beneficiari, va 
crește capacitatea familiilor aparținătoare de a 
îngriji și de a înțelege vârstnicul cu probleme 
de sănătate specifice, se va îmbunătăți starea 
psiho-afectivă a acestora, se vor consolida 
relațiile beneficiarilor cu membrii comunitații, 
se va stabiliza situația socială a beneficiarilor 
prin distribuirea lunară a unui pachet de 
produse igienico-sanitare. 

 În paralel, Asociația derulează un proiect 
co-finanțat de Fundația United Way, proiect 
inititulat “Îmbătrânește activ – întinerește sănă-
tos și fără sărăcie”. Acest proiect are drept 
scop susținerea persoanelor vârstnice cu veni-
turi mici în vederea prevenirii marginalizării so-
ciale, prin acordarea de ajutoare materiale ne-
rambursabile, facilitarea accesului la serviciile 
sociale, implicarea acestora în acțiuni care să 
le pună în valoare abilitățile fizice și experiența 
profesională, responsabilizarea socială a 
membrilor comunității. Principalele activități 
derulate în cadrul acestui proiect au ca obiec-
tive: creșterea capacității de autosusținere a 
persoanelor vârstnice cu risc de a deveni de-

pendente de alte persoane, facilitarea relațiilor 
cu autoritățile publice sau instituții de interes 
public, locale, susținerea cu ajutoare materiale 
nerambursabile (alimente de bază, materiale 
igienico sanitare etc.), dezvoltarea gradului de 
independență pentru persoanele vârstnice 
care suferă de boli cronice, nedeplasabile sau 
greu deplasabile, îmbunătățirea stării de 
sănătate, prevenirea izolării sociale a vârstnici-
lor singuri cu venituri mici, monitorizarea 
situației socio-medicale a vârstnicilor. Serviciile 
sociale și medicale vor fi furnizate unui număr 
de 100 de persoane vârstnice de către o 
echipă multidisciplinară formată din doi asis-
tenți sociali, un medic de medicină internă, un 
asistent medical, un psiholog și un jurist. S-au 
selectat beneficiarii, membri ai Asociației, cu 
domiciliul în municipiul București și în loca-
litățile limitrofe. Odată cu finalizarea acestui 
proiect, se preconizează următoarele rezulta-
te:  îmbunătățirea calității vieții prin  ameliora-
rea stării de sănătate, îmbunătățirea condițiilor 
de locuit prin adaptarea acestora la nevoile be-
neficiarilor, creșterea aportului alimentar, ame-
liorarea stării psiho-afective, îmbunătățirea 
condițiilor de igienă cu impact asupra stării 
generale de sănătate, reducerea riscului de 
izolare socială a tuturor beneficiarilor pro-
iectului.  

 În viitor, Asociația C.A.R.P. “Omenia” își 
propune continuarea acestor proiecte, conso-
lidarea parteneriatelor și dezvoltarea gamei de 
servicii sociale pentru susținerea calitativă a 
situațiilor sociale a cât mai multor persoane 
vârstnice cu venituri mici, membri ai Asociației.  

Asistent social 

Test pentru determinarea 

nivelului glicemiei 

Produse de bază distribuite 

în cadrul proiectelor 

de îngrijire la domiciliu 
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NOUTĂȚI IN CODUL FISCAL 
 
Ordonanța Guvernului României nr. 8 

din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 571/2003 privind 
CODUL FISCAL, reglementează și prevede 
unele masuri fiscale, care deși nu se referă 
direct la activitatea C.A.R.P-urilor, ne ajută 
să întelegem sensul corect și ne îmbogățesc 
expertiza în domeniul fiscal. 
 În cele ce urmează, prezentăm unele mo-
dificări și completări ale Codului Fiscal, care 
după aprecierea noastră, trebuie cunoscute 
de către factorii de conducere și personalul 
de specialitate, astfel: 
 
 Art. 11. – aliniatul (1) La stabilirea sumei 
unui impozit sau a unei taxe în ințelesul 
prezentului cod, autoritățile fiscale pot să nu 
ia în considerare o tranzacție care nu are 
un scop economic sau pot reîncadra forma 
unei tranzacții pentru a reflecta conținutul 
economic al tranzacției. În cazul în care 
tranzacțiile sau o serie de tranzacții sunt 
calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi 
considerate ca făcând parte din domeniul de 
aplicare al convențiilor de evitare a dublei 
impuneri. Prin tranzacții artificiale se 
înțeleg tranzacțiile sau seriile de tranzacții 
care nu au un conținut economic și care nu 
pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor 
practici economice obișnuite, scopul esențial 
al acestora fiind acela de a evita impozitarea 
ori de a obține avantaje fiscale care altfel nu 
ar putea fi acordate. 
 
 Art. 21 alineatul (4) Următoarele cheltuieli 
nu sunt deductibile 

litera u) – Cheltuielile înregistrate în 
evidența contabilă, indiferent de natura lor, 
dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de 
corupție, potrivit legii. 

 
 Art. 23  Cheltuielile cu dobânzile și dife-
rențele de curs valutar 

 
alineatul (11) – În înțelesul alin.(1), prin 

credit/imprumut se ințelege orice convenție 
încheiată între părți care generează în 
sarcina uneia dintre părți obligația de a plăti 
dobânzi și de a restitui capitalul împrumutat.  

 
 Art. 55 alineatul (4) Următoarele sume nu 
sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt 
impozabile, în înțelesul impozitului pe venit. 
 

 litera g) Sumele primite de angajați în 
condițiile prevăzute de lege sau de 
contractul de muncă aplicabil, pe perioada 
delegării și detașării în altă localitate în țară 
și străinătate, în înteresul serviciului, ca 
indemnizații și orice alte sume de aceeași 
natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal 
stabilit prin hotarare a guvernului pentru 
personalul din instituțiile publice, precum și 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport și cazare. (Doar aceste sume 
sunt neimpozabile). 
 Deoarece membrii C.A.R.P-urilor, provin 
într-o masură semnificativă și din mediul 
rural, apreciem că este util ca aceștia să 
cunoască principalele prevederi care se 
referă la veniturile din activitățile agricole.  
 Capitolul VII, Venituri din activități agri-
cole,  alcătuit din articolele 71-74, se mo-
difică și are următorul cuprins: 

Nimeni nu poate invoca necunoașterea legii, ca scuză pentru încalcarea acesteia 
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Definirea veniturilor 
Art. 71. – (1) Veniturile din activitățile 
agricole cuprind veniturile obținute, individual 
sau într-o formă de asociere, din: 
a) cultivarea produselor agricole vegetale; 
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole 
și altele asemenea; 
c) creșterea și exploatarea animalelor, inclu-
siv din valorificarea produselor de origine 
animală, in stare naturală. 

 (2) Veniturile din silvicultură și piscicultură 
reprezintă veniturile obținute din recoltarea și 
valorificarea produselor specifice fondului fo-
restier național, respectiv a produselor lem-
noase și nelemnoase, precum și cele ob-
ținute din exploatarea amenajărilor piscicole. 

 (3) Veniturile din silvicultură și piscicultură 
se supun impunerii potrivit cap. II «Venituri 
din activități independente», venitul net anual 
fiind determinat în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitatea în partidă simplă. 
Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile 
de impunere proprii veniturilor din activități 
independente pentru care venitul net anual 
se determină în sistem real. 

 (4) Veniturile obținute din valorificarea 
produselor prevăzute la alin. (1) în altă 
modalitate decât în stare naturală reprezintă 
venituri din activități independente și se 
supun regulilor de impunere proprii ca-
tegoriei respective. 

 (5) Veniturile definite la alin.(1) pentru 
care nu au fost stabilite norme de venit sunt 
venituri impozabile și se supun impunerii po-
trivit prevederilor cap. II «Venituri din acti-
vități independente», venitul net anual fiind 
determinat în sistem real, pe baza datelor 
din contabilitate în partidă simplă. Pentru 
aceste venituri sunt aplicabile regulile de 
impunere proprii veniturilor din activități 
independente pentru care venitul net anual 
se determină în sistem real. 

Venituri neimpozabile 
Art. 72. – (1) Nu sunt impozabile veniturile 
obținute de persoanele fizice din valori-
ficarea în stare naturală a produselor culese 
sau capturate din flora și fauna salbatică. 
 (2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) 

sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite 
potrivit tabelului următor: 
Stabilirea venitului anual din activități 
agricole pe baza de norme de venit 
Art. 73. – (1) Venitul dintr-o activitate agrico-
lă se stabilește pe baza de norme de venit. 
 (2) Normele de venit se stabilesc pe 
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unitate de suprafață (ha)/cap de animal/
familie de albine. 
 (3) Normele de venit corespunzătoare veni-
turilor definite la art. 71 alin.(1) sunt stabilite 
pentru perioada impozabilă din anul fiscal 
2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 și până 
la sfârșitul anului fiscal, potrivit tabelului: 
(4) Incepând cu anul fiscal 2014, normele de 
venit se stabilesc de către direcțiile teritoriale 
ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Ru-
rale, se aprobă și se publică de către direc-
țiile generale ale finanțelor publice teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor Publice, până cel 
târziu la data de 15 februarie a anului pentru 
care se aplică aceste norme de venit. 
 
Calculul și plata impozitului aferent 
veniturilor din activități agricole 
Art. 74. – (1) Impozitul pe venitul din activități 
agricole se calculează de organul fiscal com-
petent prin aplicarea unei cote de 16% 
asupra venitului anual din activități agricole 
stabilit pe baza normei anuale de venit, 
impozitul fiind final. 
 (2) Contribuabilul care desfășoară o activi-
tate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) 
pentru care venitul se determină pe baza de 
norma de venit are obligația de a depune 
anual o declarație la organul fiscal compe-
tent, până la data de 25 mai inclusiv a anului 
fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care 
activitatea se desfășoară în cadrul unei aso-
cieri fără personalitate juridică, obligația de-
punerii declarației la organul fiscal compe-
tent revine asociatului care răspunde pentru 
îndeplinirea obligațiilor față de autoritațile 
publice în cadrul aceluiași termen. Anexa 
declarației depusă de asociatul desemnat va 
cuprinde și cota de distribuire ce revine 
fiecărui membru asociat din venitul impozabil 
calculat la nivelul asocierii. 
 (3) Declarația prevăzută la alin.(2) nu se 
depune pentru veniturile prevăzute la art. 72. 
 (4) Organul fiscal competent stabilește 
impozitul anual datorat și emite decizia de 
impunere, la termenul și în forma stabilite 
prin ordin al președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală. 
 (5) Plata impozitului anual stabilit conform 
deciziei de impunere anuale se efectuează 
către bugetul de stat în două rate egale, 

astfel: 
 a) 50% din impozit până la data de 25 
octombrie inclusiv; 
 b) 50% din impozit până la data de 15 
decembrie inclusiv. 
 (6) Impozitul se virează la bugetul de stat 
și din acesta nu se distribuie cote defalcate 
către bugetele locale. 
 
INTOCMIREA ȘI INAINTAREA 
SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31.12.2012 
 Situațiile financiare la 31 decembrie 2012 
se depun la unitățile teritoriale ale Ministe-
rului Finanțelor Publice în format fizic și în 
electronic, sau se transmit în format elec-
tronic, având atașată o semnatură electro-
nică extinsă, în termen de 120 de zile de la 
încheierea exercițiului financiar. Formatul 
electronic constă într-un fișier pdf., având 
atașat un fișier cu extensia xml și un fișier cu 
extensia zip.  
 

Fișierul cu extensia zip va conține: 
- raportul administratorului, 
- raportul de audit, dupa caz, 
- raportul comisiei de cenzori, după caz, 
- procesul verbal al adunării generale pri-
vind aprobarea situațiilor financiare anu-
ale, 
- declarația de asumare a răspunderii 
conducerii persoanei juridice pentru întoc-
mirea situațiilor financiare anuale, în con-
formitate cu Reglementările contabile 
pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial. 

 
Documentele specificate mai sus vor fi 

scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care 
să permită încadrarea în limită a 9,5 MB a 
fișierului pdf. la care este atașat fișierul zip. 

PDF-ul inteligent – S1014-S1015-
S1016-S1017 – pentru generarea situațiilor 
financiare la 31 decembrie 2012, în confor-
mitate cu Reglementările contabile pentru 
persoane juridice fără scop patrimonial, 
aprobate prin OMEF nr. 1969/2007, a fost 
publicat pe site-ul oficial al ANAF, având 
versiunea 100 din 11.01.2013. 

 
Economist 

Olivo CICERONE 
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Î 
n ultimii ani, numărul persoanelor care op-

tează pentru închirierea locuinței a crescut 

tot mai mult. Dacă te numeri printre unul 

dintre proprietarii caselor închiriate, trebuie 

să știi că, începând cu data de 1 octombrie 

2011, Noul Cod Civil (NCC) este actul norma-

tiv care reglementează raporturile dintre 

chiriași și proprietari. 

Într-o statistică efectuată în România, 

circa 94% dintre cetățeni dețin în proprietate o 

locuință, în timp ce doar 4% locuiesc cu chirie. 

La nivelul întregului continent, procentul de 

proprietari este de 65%, România fiind țara cu 

cei mai mulți proprietari de locuințe, urmată de 

Lituania și Slovacia (89%) și de Ungaria 

(87%). La polul opus, se află Germania, unde 

doar 46% dintre locuitori sunt și proprietari, ur-

mată de Austria (52%), Olanda (56%), Dane-

marca, Franța și Polonia (fiecare cu 58%). 

La nivelul Capitalei, procentul de chiriași 

este foarte mare, dar, din păcate, majoritatea 

tranzacțiilor se fac fără un contract de închiri-

ere. Proprietarii preferă să încaseze o chirie 

mai mare, neplătind astfel impozitul, ceea ce 

poate duce și la înșelaciuni. 

Pensionarii se numără printre persoa-

nele care închiriază locuințele cel mai des 

deoarece se confruntă din ce în ce mai mult cu 

probleme care își au originea în lipsa banilor. 

Fie nu își pot plăti facturile la întreținere pe 

timp de iarnă, fie nu își pot achiziționa medica-

mentele chiar dacă rețetele sunt compensate. 

În aceste situații este firesc să caute noi surse 

de venit, deoarece chiar dacă nu sunt singuri, 

nu se simt confortabil să apeleze la copii ori 

nepoți. 

Înainte de a închiria locuința, trebuie să 

ținem seama de obligația pe care o are chiri-

așul în achitarea plății chi-

riei, în cuantumul și la ter-

menul stabilit prin contract. 

Potrivit NCC contractele de 

închiriere încheiate prin 

înscris, sub semnătură pri-

vată, care au fost înregis-

trate la organele fiscale, 

precum și cele încheiate în 

formă autentică constituie 

titlu executoriu pentru 

plata chiriei la termenele și 

în modalitățile stabilite în 

contract sau, în lipsa aces-

tora, prin lege.  

Trebuie menționat ce se 

înțelege prin locațiune. 

Astfel, în textul legii, locaţi-

unea este contractul prin 

care o parte, numită loca-

Închirierea - o sursă 
de venit pentru pensionari 
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tor, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite 

locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită 

perioadă, în schimbul unui preţ, de-

numit chirie. Locaţiunea bu-

nurilor imobile şi 

aceea a bunurilor 

mobile se numeşte 

închiriere, iar locaţi-

unea bunurilor agricole 

poartă denumirea de 

arendare. 

Trebuie ținut seama de 

câteva obligații pe care le are chiriașul. 

Acestea sunt enumerate în Legea chiri-

așului care ne spune la art. 21 că închiri-

erea locuințelor se face pe baza acordu-

lui dintre proprietar și chiriaș, consemnat 

prin contract scris, care se va înregistra 

la organele fiscale teritoriale și va cuprinde: 

a)  adresa locuinței care face obiectul închirierii; 

b)  suprafața locativă și dotăriile folosite în 

exclusivitate și în comun; 

c)  suprafața curților și a grădinilor folosite în 

exclusivitate sau în comun; 

d)  valoarea chiriei lunare, regulile de modifi-

care a acesteia și modul de plată; 

e)  suma plătită în avans în contul chiriei; 

f)  locul și condițiile în care se realizează 

primirea și restituirea cheilor; 

g)  obligațiile părților privind folosirea și 

întreținerea spațiilor care fac obiectul con-

tractului; 

h) inventarul obiectelor și al datoriilor aferente; 

i) data intrării în vigoare și durata; 

j) condițiile privind folosința exclusivă și în 

comun a părților aflate în coproprietate; 

k) persoanele care vor locui împreună cu titu-

larul contractului; 

l) alte clauze convenite între părți. 

De asemenea, trebuie să știm că putem 

face și rezilierea unui contract de închiriere, 

drept prevăzut de art. 24 Rezilierea contractu-

lui de închiriere înainte de termenul stabilit se 

face în următoarele condiții: 

a) la cererea chiriașului, cu condiția notifi-

cării prealabile într-un termen de mini-

mum 60 de zile; 

b) la cererea prorietarului, 

atunci când: 

 chiriașul nu a achitat 

chiria cel puțin 

3 luni consecutive; 

 chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni 

locuinței, clădirii în care este situată 

aceasta, instalațiilor, precum și oricare 

alte bunuri aferente lor, sau dacă în-

străinează fără drept părți ale acestora; 

 chiriașul are un comportament care face 

imposibilă conviețuirea sau împiedică 

folosirea normală a locuinței; 

 chiriașul nu a respectat clauzele contrac-

tuale. 

c) la cererea asociației de proprietari, atunci 

când chiriașul nu și-a achitat obligațiile 

ce-i revin din cheltuielile comune pe o 

perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, 

prin contract de închiriere, în sarcina 

chiriașului. 

NCC prevede un termen de preaviz de 

cel puțin 60 de zile pentru ca locatorul să 

denunțe unilateral contractul, dacă închirierea 

este pe durată determinată. În același timp, 

conform NCC, atunci când contractul de închi-

riere s-a încheiat pe perioadă nedeterminată și 

nu s-a convenit altfel, chiriașul poate denunța 

contractul prin notificare, cu respectarea unui 

termen de preaviz care nu poate fi mai mic de: 

 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru 

care s-a stabilit plata chiriei este de o 

lună sau mai mare; 
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 15 zile, dacă intervalul de timp 

pentru care s-a stabilit plata chiriei este 

mai mic de o lună. 

Daca sunteți proprietarul unor bunuri și 

doriți închirierea acestora, trebuie să știți că 

acesta se face, legal, printr-un contract în 

formă scrisă, respectiv prin încheierea unui 

contract de închiriere. Acesta trebuie înregis-

trat de către proprietarul bunului închiriat, în 

maximum 15 zile de la data încheierii lui, la 

Administrația Fiscală de care proprietarul bu-

nului aparține cu domiciliul, indiferent de locul 

unde se află proprietatea închiriată. Dacă pro-

prietarul bunului nu are domiciliul în România, 

contractul de închiriere se înregistrează la 

Administrația Fiscală unde se află bunul 

impus impunerii. 

Persoanele fizice care obțin venituri din 

cedarea folosinței bunurilor de închiriere sau 

subînchiriere, definite ca venituri din activități 

independente, începând din anul 2012 au obli-

gația să completeze declarația 220 privind 

venitul estimat/norma de venit și să o depună 

până la data de 15 ianuarie a anului următor. 

Pentru înregistrarea contractului de 

închiriere la Administrația Fiscală este nevoie 

de contractul de închiriere în original și două 

copii ale acestuia, încheiat între părți, și do-

vada deținerii proprietății, adică titlul de pro-

prietate în cazul închirierii unei construcții sau 

a unui teren. 

O dată cu adoptarea noului Cod Civil, 

contractul de închiriere constituie, în anumite 

situaţii, titlu executoriu. Conform art. 1.798 

Cod Civil, contractele de locaţiune încheiate 

prin înscris sub semnătură privată, care au 

fost înregistrate la organele fiscale, precum şi 

cele încheiate în formă autentică, constituie 

titluri executorii pentru plata chiriei la terme-

nele şi în modalităţile stabilite în contract sau, 

în lipsa acestora, prin lege. Cu alte cuvinte, o 

dată încheiat contractul de închiriere în formă 

scrisă şi înregistrat la organele fiscale, acesta 

este suficient în vederea recuperării sumelor 

cu titlu de chirie restantă de către proprietar, 

putându-se demara, strict pe baza contractu-

lui, procedurile de executare silită a chiriaşu-

lui, fără necesitatea promovării în prealabil a 

unui litigiu în fața instanţelor. Aşa cum rezultă 

din prevederile menţionate mai sus, nici 

măcar nu este necesar ca acel contract de 

închiriere să fie încheiat în faţa notarului, fiind 

suficientă înregistrarea contractului încheiat 

sub semnătură privată la organele fiscale 

competente. 

Executarea silită în baza contractului de 

închiriere sub semnătură privată constituie o 

noutate absolută în materia contractelor de 

închiriere, care are ca scop simplificarea rezol-

vării situaţiilor care pot interveni cu foarte mare 

frecvenţă în materie locativă. 

Cererea de executare silită, însoțită de 

contractul de închiriere, se depune la executo-

rul judecătoresc competent, executorul din 

circumscripția curții de apel în raza teritorială 

în care urmează să se execute. Acesta, în ter-

men de cel mult 5 zile de la înregistrarea cere-

rii, va solicita instanței încuviințarea executării 

silite, înaintându-i în copie cererea de execu-

tare și titlul respectiv. 
Instanța de executare încuviințează 

executarea silită a obligației stabilite prin titlul 

executoriu, printr-o încheiere, fără citarea 

părților, în termen de cel mult 7 zile de la în-

registrarea cererii. Această încheiere nu este 

supusă niciunei căi de atac, dar în caz de 

respingere, poate fi atacată numai de creditor, 

după comunicare. 

În concluzie, avantajele de care benefi-

ciază locatorul, în condițiile prevederilor legis-

lative amintite, sunt pe de o parte evitarea cos-

turilor și formalităților pe care le presupune 

încheierea contractelor de locațiune în formă 

autentică, iar pe de altă parte posibilitatea de a 

porni executarea silită, fără a parcurge proce-

dura judiciară pentru obținerea unei hotărâri 

judecătorești de recunoaștere a dreptului. 

 

Economist 

Irina ANDREI 
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D 
acă prezența ghioceilor zglobii în 
mâinile semiînghețate ale doamnelor 
ce parcurg aleile piețelor în căutare 
de clienți doritori de inocență și fru-

mos...dacă fumul albicios cu miros de grătar 
ce se ridică plăpând spre cer din curțile aglo-
merate ale cartierelor de periferie și îmbie tre-
cătorii la un vis de vară...dacă razele timide ale 
Soarelui ce au topit gheața greoaie de pe 
străzi și au îndemnat bătrânii încovoiați de anii 
grei să iasă din case pentru a-și curăța curțile 
și străzile înguste, ca în așteptarea unei prea-
mărețe zâne...dacă imaginea urzicilor înțe-
pătoare, ce promit revigorarea organismului și 
întinerirea celulelor, de pe tarabele îmbâcsite 
din piețele de cartier.... dacă toate acestea nu 
v-au convins de venirea Zânei Primavară, cu 
siguranță apropierea și bătaia în ușă a zilei de 
1 Martie vă va convinge să trageți aer în piept, 
să zâmbiți și să exclamați cu tunete de entuzi-
asm: “a venit primăvaraaaa!!!” 

1 Martie e o zi mult așteptată încă din zi-
lele în care Crăiasa Zăpezilor 
sălășluiește peste țară și 
peste sufletele noastre apă-
sate și așa de prea multe griji, 
e o zi la care visăm timorat 
încă de la căderea primilor 
fulgi de nea, e o zi care anun-
ță victoria binelui împotriva ră-
ului, e o zi care ne trezește 
spiritul, în care parcă prindem 
viață din nou, în care natura 
renaște și în care parcă tot 
universul complotează pentru 
a ne face să simțim o minimă 
bucurie ce ni se cuibărește în 
inimă și o maximă speranță 
ce ne acaparează sufletul. 1 
Martie este și ziua în care, în-
cet încet, începem să renun-
țăm la paltoanele greoaie, la 

puloverele groase și parcă insuficient de pu-
foase, la căciulă, la fular....așa cum și Baba 
Dochia, din mitologia românească, a renunțat, 
rând pe rând, la cojoacele sale, ziua de 1 Mar-
tie fiind și o zi de sărbătoare încărcată de 
tradiție și mister. 

Conform legendei, Baba Dochia, fiind ne-
mulțumită de nora sa, i-a dat acesteia un 
ghem de lână neagră pentru a-l albi la râu. 
Fata s-a străduit fără niciun rezultat, până au 
început să-i sângereze degetele, moment în 
care a izbucnit în lacrimi. În acea clipă a au- 
zit-o Iisus Hristos, care i-a dăruit o floare roșie 
și a îndemnat-o să spele lâna cu ea. După ce 
lâna s-a albit ca prin minune, tânăra i-a dus 
ghemul de lână albă soacrei sale. Baba Do-
chia s-a supărat și a acuzat-o că Mărțișor, așa 
cum îi spusese fata salvatorului ei, este iubitul 
norei. Văzând floarea din mâna fetei, Dochia a 
plecat cu oile la munte, fiind convinsă că a 
venit primăvara. Rând pe rând, pentru că i se 
făcuse cald, și-a scos cele 12 cojoace pe care 
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le avea. Însă vremea s-a schimbat, a dat gerul 
și a început să ningă, iar Baba Dochia a 
înghețat împreună cu oile. 

În data de 1 Martie încep și așa-zisele 
„babe” care au rădăcini în legenda Babei Do-
chia. Potrivit tradiției, primele nouă zile ale lunii 
martie sunt considerate „babe”, de care este 
bine  să ținem cont cu toții. Fiecare dintre noi 
poate să-si aleagă o „babă” și, în funcție de cât 
de frumoasă/urâtă sau de norocoasă/ghini-
onistă va fi, așa vom evolua și noi tot anul. 

Cu siguranță, cea mai celebră și cea mai 
iubită tradiție a zilei de 1 Martie, este Mărțișo-
rul. Conform acestei tradiții, specifică româ-

nilor, dar și popoarelor învecinate (Macedonia, 
Albania, Bulgaria și zona Balcanilor), măr-
țișorul este un mic obiect de podoabă, legat de 
un șnur împletit dintr-un fir alb (ce reprezintă 
dragostea față de Dumnezeu) și unul roșu (ce 
reprezintă dragostea față de semeni). Aceste 
podoabe sunt oferite fetelor și doamnelor, ce 
le poartă pe parcursul lunii Martie, ca semn al 
sosirii Primăverii. 

Așadar, bine ai venit Primăvară! Bine ai 
venit, cu zâmbete pe buze și speranță-n priviri! 
Cat te-am asteptat... 

                                               Asistent social  

Andreea ȘTEFAN 
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Z 
iua de 8 martie este sărbătorită în peste 
70 de țări ca Ziua Internațională a Femeii.  
Istoria acestei sărbători își găsește 
originile la începutul secolului al XX-lea 

când, din cauza procesului accelerat de industri-
alizare la nivel global, femeile au manifestat îm-
potriva condiţiilor de muncă din acea perioadă. 
Aceste proteste au avut loc în orașul New York în 
data de 8 Martie 1857 și au participat toate femeile 
care lucrau în fabricile de textile şi de confecţii. Ul-
terior, în anul 1910, în cadrul Conferinţei Femeilor 
Socialiste organizată în capitala Danemarcei, a 
fost acceptată o zi internaţională pentru celebrarea  
păcii şi dobândirea dreptului de vot al femeilor. 
 Un an mai târziu, s-a organizat prima Zi Inter-
națională a Femeilor, condusă de socialista de 
orgine germană Klara Zetkin, fiind preluată și de 
alte țări socialiste. În anul 1917, Adunarea Gene-
rală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit ca 
ziua de 8 martie să fie proclamată Ziua Interna-
ţională a Femeilor.  
 Pentru țara noastră, ziua de 8 martie este pri-
lejul prin care se sărbătoreşte şi Ziua Mamei. Ziua 
de 8 Martie reprezintă ziua feminității, a frumuseții, 
a dragostei, zi în care femeia este sărbătorită de 
copii, de soți și de prieteni.  
 Arhetipul femeii în creațiile românești a căpătat 
forme diverse de domesticitate, ca demon, femeia 
romantică sau a “doua femeie”. În operele lui Ion 
Luca Caragiale, imaginea femeii combină toate 
aceste modele, surprinzând în detaliu trăsături de-
monice ale acesteia, care împinge bărbatul pe dru-
mul rătăcirii sau chiar spre moarte, precum și 
trăsături angelice, femeia-înger din casă, care se 
dedică cu devotament partenerului său de viață şi 
copiilor. Pe de altă parte, imaginea femeii în opera 
”Enigma Otiliei” a lui George Călinescu se evidenți-
ază prin accente puternice de inocență și ma-
turitate, eleganță și naivitate, personalitate tran-
spusă și asupra mediului în care aceasta este de-
scrisă. Cu un temperament  surprinzător, subliniat 
de expresivitatea tinereții, ea conduce către o lume 
spirituală și contribuie la împlinirea desăvârșită a 
universului feminin. Idealizată sau blamată, iubită 

sau adorată, femeia este prezenţa cea mai vie din 
întreaga  operă poetică a lui Eminescu. De aceea, 
femeia eminesciană apare în ipostaze multiple, 
adesea iubită, mamă sau muză, uneori și că o pro-
iecție demonică sau mitică.   
 Femeia prozei româneşti a secolului al XIX-lea 
a fost prezentată prin raportarea la  spaţiul închis 
al gospodăriei. Imaginea astfel creată subliniază 
abilitățile de acomodare cu diversele schimbări 
cotidiene. Femeia tradițională se regăsește în 
multe dintre romanele prozei românești: “Mara” de 
Ioan Slavici, “Ion” de Liviu Rebreanu, “Baltagul” de 
Mihail Sadoveanu. Ea poartă de grijă copiilor, se 
îngrijește de casă și își sprijină partenerul de viață 
în toate activitățile.  
 Trecerea de la o societate la alta a produs 
schimbări asupra abordărilor scriitorilor români în 
ceea ce privește statutul femeii. Depășirea tradițio-
nalismului a construit un portret lipsit de preju-
decăți și independent al femeii în creația românea-
scă. Pentru scriitorii anilor '80, femeia prezintă in-
teres numai din punct de vedere al încadrării so-
ciale. Personajele feminine din operele acestora 
tind să fie caracterizate de lipsa de curaj împotriva 
puterii, supuse. Imaginea femeii din proza opt-
zecistă capătă nuanțe negative, fiind privită ca o 
prizonieră a ideilor și concepțiilor tradiționale, ade-
sea întipărită încă din  copilărie şi care nu arată 
nicio intenție de a se desprinde chiar și parțial din 
acestă "închisoare" tradițională. Femeia modernă 
a prozei românești tinde spre independență, spre o 
implicare evidentă în viața socială.  
 Ipostazele multiple ale femeii de-a lungul lite-
raturii române au întrecut cu mult tipologia clasi-
ficărilor conveționale, dar au avut un impact deo-
sebit în mintea cititorilor datorită polivalențelor 
atribuite și a accentelor fictive adițional acordate 
de dragul ficțiunii. 
 Indepedent de această complexitate, femeia 
deține un rol important în formarea societăților con-
temporane și este sărbătorită în fiecare an cu oca-
zia zilei de 8 Martie.  Mulțumim tututor femeilor – 
mamă, bunică, soră, prietenă, amică. La mulți ani! 

REDACȚIA 
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CUVINTE PENTRU SPIRIT 

N oi, oamenii, am fost creaţi după chipul lui 
Dumnezeu, având menirea de a ajunge 

la asemănarea cu Dumnezeu, la starea de 
sfinţenie, pregătită de aici de pe pământ, din 
timpul vieţii noastre pământeşti. Că se poate 
ajunge la acest deziderat, ne-au demonstrat-o 
sfinţii, care au fost asemenea nouă, vieţuitori 
în trup, alcătuiţi ca fiinţe dihotomice cu trup şi 
suflet, într-o relaţionare 
sinergică. 

De asemenea, noi 
chemăm pe sfinţi în ajutor, 
avându-i mijlocitori între 
noi şi Dumnezeu, ve- 
nerându-i pentru că ei sunt 
prietenii şi casnicii lui 
Dumnezeu. „Voi prietenii 
Mei sunteţi, dacă faceţi 
cele ce vă poruncesc. 
Deci, dar, nu mai sunteţi 
străini şi locuitori vremel-
nici, ci sunteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii şi casnici 
ai lui Dumnezeu", aşa cum 
ne încredinţează marele 
apostol al neamurilor, 
Sfântul Pavel. Despre felul 
cum au ajuns la această 
stare de sfinţenie, la 
situaţia de a împrumuta un 
atribut al Dumnezeirii, vorbesc pe larg Proloa-
gele sau Vieţiile sfinţilor. Indiferent de dregăto-
ria avută în viaţă, de starea socială, exersând 
virtuţiile, îndemnând mereu la urcuş duhov-
nicesc prin exemplul personal, sfinţii au fost 
încununaţi cu marea cunună a sfinţeniei, fie 
prin mucenicie, fie prin răbdare, fie prin acrivia 
vieţii... 

În ceata sfinţilor, numiţi „militari”, un loc 

aparte îl ocupă Sfântul Mare Mucenic Gheor-
ghe (în greacă Gheorghios, om al pământului, 
agricultor), purtătorul de biruinţă, cel care ocro-
teşte spiritual multe persoane, biserici, locali-
tăţi, bucurându-se de o mare popularitate prin 
cinstire în rândul poporului nostru. 

Într-un chip aparte, ziua sa de „naştere 
în ceruri” este cinstită şi de către locuitorii fru-

mosului oraş dunărean, 
Drobeta Turnu Severin. An 
de an, severinenii îl prăznu-
iesc cu multă evlavie pe 
Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe, ocrotitorul spiri-
tual al municipiului lor, mo-
ment de care se leagă mai 
multe evenimente biseri-
ceşti. Acestea sunt organi-
zate şi coordonate de Epis-
copia Severinului şi Stre-
haiei în colaborare cu unită-
ţiile de administraţie locală 
şi judeţeană, dar şi cu di-
verşi parteneri sociali ce-şi 
fac simţită prezenţa în viaţa 
comunitară şi socială a ur-
bei. 
Credem însă că amintirea 
vieţii şi minunilor sale cât 
mai des în rândul oamenilor 

constituie o altă formă de cinstire, care 
reaminteşte purtătorilor de nume, celor ocrotiţi 
de Sfântul Gheorghe ce-l au ca patron spiritual 
al familiei sau „cetăţii în care locuiesc”, despre 
felul în care trebuie să-i imite viaţa, devenind şi 
ei purtătorii de biruinţă asupra păcatului. 

Marele Mucenic Gheorghe a trăit pe 
vremea împăratului Dioclețian şi a fost încă din 
tinereţe, în dreapta credinţă; el s-a născut în 
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Capadochia, fiu al unor părinţi creştini şi în-
văţaţi. Rămas fără de tată din copilărie, Sfântul 
s-a mutat, cu maica sa, din Capadochia în Pa-
lestina, având acolo neamuri şi multe averi şi 
moşteniri. Ajuns la vârsta desăvârşită, şi fiind 
frumos la chip şi viteaz în luptă, prin osteneală, 
pricepere şi destoinicie, tânărul Gheorghe s-a 
făcut preţuit şi, îmbrăţişând slujba armelor, în 
scurtă vreme, a cucerit cele mai mari cinstiri, 
până şi dregătoria de conducător de oaste, în 
garda împăratului Diocletian. 

Se ştie că, deşi era păgân, împăratul nu 
a luat nicio măsură împotriva creştinilor până 
în anul 303. Această stare de lucruri a îngăduit 
creştinilor vrednici, să urce până la cele mai 
înalte slujbe în împărăţie. În anul 303 însă, din 
îndemnul ginerelui său Galeriu, pe care Dio-
cletian l-a luat ca însoţitor la domnie, a aprins 
prigoana împotriva creştinilor. Istoria creştinită-
ţii stă martoră că, din anul 303 şi până la 313 
(anul decretului de la Milan, prin care Sfântul 
împărat Constantin a dat pace creştinilor), 
Biserica a trecut printr-o cutremurătoare încer-
care şi o sângeroasă probă: creştinii au fost 

siliţi să aleagă, cu preţul vieţii lor, între zeii 
păgâni şi Hristos. 

Cunoscând decretul de prigonire îm-
potriva creştinilor, Gheorghe s-a înfăţişat singur 
înaintea împăratului Dioclețian şi întregii curţi 
împărăteşti, a mărturisit deschis că este creştin 
şi că înţelege să slujească în oastea împăratu-
lui, ca ucenic al lui Hristos. Uimit de această 
mărturisire şi îndemnat de Galeriu, Diocletian a 
dat poruncă să fie dus în temniţă şi pus la chi-
nuri, ca să se lepede de credinţă. Şi a fost tre-
cut prin toate vămile muceniciei, loviri cu suliţa, 
bătăi la tălpi, lespezi de piatră pe piept, chinul 
la roată, groapa cu var, încălţăminte cu cuie, 
băutură otrăvită, bătaia cu vine de bou ş.a. Pe 
toate Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu bărbăţie 
stând tare în credinţă. 

Deci, cei de faţă, văzând chinurile de 
moarte, prin care trecea Sfântul Gheorghe şi 
că rămâne viu şi nevătămat, mulţi dintre ei 
s-au lepădat de idoli şi au venit la credinţa în 
Hristos, slăvind cu un glas pe Dumnezeul 
creştinilor. Mai mult, în vremea ţinerii lui în 
temniţă, Sfântul Gheorghe, atingându-se de un 



mort, acesta a înviat. Însăşi împără-
teasa Alexandra, soţia lui Diocletian, văzând 
acestea, a mărturisit credinţa ei în Hristos. 

În cele din urmă, împăratul a încercat 
să-l înduplece cu onoruri şi cu făgăduinţe, dar 
Sfântul a ales să rămână pentru totdeauna cu 
Hristos. În faţa acestei mărturisiri şi, văzând că 
toate încercările lui sunt zadarnice, Diocletian 
a dat poruncă să se taie capetele, atât Muceni-
cului, cât şi împărătesei Alexandra. Ostaşii i-au 
scos afară din cetate și pe drum, înainte de a 
ajunge la locul de execuție, împărăteasa, fiind 
slăbită, şi-a dat duhul. Când au ajuns la locul 
hotărât, Sfântul şi-a ridicat glasul şi s-a rugat 
cu căldură, mulţumind lui Dumnezeu pentru 
toate binefacerile 
primite. Astfel, ru-
gându-se, cu bu-
curie şi-a plecat 
capul sub sabie şi 
a fost taiat, în ziua 
de 23 aprilie, pă-
zind până la capăt 
credinţa fără pri-
hană şi luând 
cununa cea ne-
vestejită din mâna 
lui Hristos, Domnul 
său. 

Constatăm 
aşadar, cum muce-
nicii, în toiul prigo-
nirilor, şi când sunt 
puşi la încercările cele mai sângeroase, sunt 
luminaţi şi întăriţi de puteri dumnezeieşti, care 
le ocrotesc trupul împotriva suferinţelor, trans-
formându-le suferinţa în bucuria muceniciei. 
Mucenicii sunt creştini aleşi care luptă îm-
potriva puterilor diavoleşti, a învăţăturilor gre-
şite, a nedreptăţii şi păcatului. 

Dârzenia în lupta duhovnicească, re-
nunţarea la toate onorurile militare, dar şi ale 
lumii în care trăia, l-au făcut pe Sfântul Gheor-
ghe să ajungă la o faimă de care nu se bucură 
foarte mulţi sfinţi sărbătoriţi în lumea creştină-
tăţii. Există localităţi care îi poartă numele, al 
treilea braţ al Deltei Dunării îi poartă numele, 
el fiind şi ocrotitorul oştirii române peste ani. 

În tradiţia populară, Sfântul Gheorghe a 
devenit patronul celor care lucrează pământul, 
iar Dumnezeu i-a încredinţat cheile vremii cu 

care el deschide sezonul cald. 
Domnitorul Ştefan cel Mare a trimis în 

anul 7008 (1500), în al 43-lea an al Domniei 
Sale, mănăstirii Zograful din muntele Athos, 
steagul Moldovei ce avea zugrăvit chipul Sfân-
tului Gheorghe, doborând balaurul. Alături de 
acesta, domnitorul scria o frumoasă rugăciune: 
"O, luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, 
în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald 
sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie nespusă, 
primeşte de la noi aceasta rugăminte a smeri-
tului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, 
din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. 
Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în 
cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te 

cinstesc pe Tine, 
ca să Te preamă-
rim în veci. Amin." 
Acestea sunt doar 
crâmpeie din viaţa 
şi din preţuirea 
plină de râvnă şi 
cinstire de care se 
bucură marele mu-
cenic Gheorghe 
peste veacuri, con-
vinşi fiind că 
aceasta este regă-
sită şi în rândul 
contemporanilor 
noştri, chiar dacă 
viaţă noastră este 
trăită astăzi la tu-

raţie maximă, în momentele noastre de 
“vorbire cu Dumnezeu”, dar şi de mediaţie la 
ceea ce avem de atins în viaţa noastră, adică 
“asemănarea noastră cu Dumnezeu” – sfin-
ţenia -  posibilă prin efortul personal, prin lu-
crarea harului Duhului Sfânt şi prin exemplul 
sfinţilor. 

Cu prilejul măreţei sărbători, din partea 
Episcopiei Severinului şi Strehaiei, transmitem 
celor aproape un milion de oameni ce-şi săr-
bătoresc onomastica pe data de 23 aprilie un 
gând bun, urări de sănătate, fericire şi tradi-
ţionalul LA MULŢI ANI! 

 
Doamne ajută! 
 

Preot doctor George SMEU 
Drobeta Turnu Severin 
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Î 
nvăţătura despre Sfânta Treime şi cea des-
pre dumnezeirea Mântuitorului reprezintă 
cei doi ”stâlpi” ai Ortodoxiei, pe care se 
susţine credinţa Bisericii. Conform învăţă-

turii noastre, Sfânta Treime este ”o fiinţă în trei 
Persoane”, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar Mân-
tuitorul Iisus Hristos este ”o Persoană în două 
firi”, având natură divină şi umană, întrucât 
”rămânând ceea ce era, adică Dumnezeu, a 
luat, a asumat ceea ce nu era, adică, natura 
umană” (Sf. Atanasie cel Mare). Astfel, despre 
Iisus Hristos putem afirma că este Dumnezeu-
Omul, Fiul lui Dumnezeu născut din veci din 
Tatăl, dar şi Fiul Omului, născut ”la plinirea 
vremii” din Fecioara Maria.  

Alături de învăţătura şi minunile Mântuito-
rului, ÎNVIEREA constituie dovada cea mai 
mare a dumnezeirii Sale, adică a faptului că 
Iisus Hristos n-a fost un simplu om, ci Fiul lui 
Dumnezeu întrupat, înomenit. Mărturisirea 
dumnezeirii Mântuitorului devine, astfel, baza 
credinţei şi mântuirii omului, căci cine nu va 

mărturisi în Duhul Sfânt că ”Domn este Iisus 
Hristos”, nu se va putea mântui. Sfântul Evan-
ghelist Marcu zice că ”oricine va crede şi se va 
boteza se va mântui, iar cine nu va crede şi nu 
se va boteza, se va osândi”. Însuşi Mântuitorul 
cere credinţă de la cei pe care îi tămăduieşte: 
”Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” sau ”Mergi, 
credinţa ta te-a mântuit”. 

Credinţa în ÎNVIEREA Domnului şi mărtu-
risirea lui Hristos Cel răstignit şi înviat va fi 
”semnul” distinctiv după care se vor recunoaş-
te adevăraţii credincioşi. În centrul predicii 
Sfinţilor Apostoli va sta tocmai Persoana lui 
Hristos şi ÎNVIEREA Sa din morţi. Sfântul 
Apostol Pavel va afirma cu tărie că el nu ştie 
pe altcineva decât pe Hristos şi pe Acela Răs-
tignit şi Înviat. Neacceptarea învierii Domnului 
a însemnat în acelaşi timp nerecunoaşterea 
dumnezeirii Sale, ceea ce a dus la apariţia în 
Biserică a ereziilor legate de Persoana lui Hris-
tos, numite erezii hristologice, ce au fost com-
bătute de Sfinţii Părinţi în primele sinoade 

FUNDAMENT AL MÂNTUIRII 

ŞI ÎNVIERII NOASTRE 
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ecumenice (sec. IV).  
Faptul ÎNVIERII Domnului se impune cu 

tărie din Sfintele Evanghelii, unde aflăm că ”în 
prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe 
când era încă întuneric, au venit femeile mi-
ronosiţe la mormânt şi au găsit piatra dată la o 
parte de la uşa mormîntului”, dovada că Iisus 
ÎNVIASE. Îngerul Domnului ne dă garanţia de 
netăgăduit a ÎNVIERII Mântuitorului atunci 
când zice către femeile mironosiţe: ”Căutaţi pe 
Iisus Nazarineanul? Nu este aici, căci a 
ÎNVIAT! Aduceţi-vă a-
minte ce v-a spus: că 
va merge înainte de 
voi în Galileea. Acolo Îl 
veţi găsi, după cum 
v-a spus vouă!”. Măr-
turia femeilor mirono-
siţe, cuvintele îngerului 
şi ”taina” mormântului 
gol şi, ceea ce este 
mai important, însăşi 
afirmaţia Mântuitorului 
că ”Fiul Omului se va 
duce la Ierusalim, dar 
oamenii necredincioşi 
Îl vor prinde şi Îl vor 
batjocori şi-L vor răs-
tigni, dar a treia zi va 
învia”, reprezintă te-
meiul ÎNVIERII şi dum-
nezeirii Sale.  

Sfântul Apostol Pa-
vel scrie, referitor la 
ÎNVIEREA lui Hristos, 
că ”dacă Hristos n-a 
înviat, atunci zadar-
nică este propovăduirea noastră, zadarnică 
este credinţa voastră, şi mai mult, ne află ca 
nişte mincinoşi”, contrazicând pe înşişi martorii 
ÎNVIERII Domnului şi pe Domnul Însuşi. Dum-
nezeirea Mântuitorului, probată prin ÎNVIEREA 
Sa din morţi, este ”piatra cea din capul unghiu-
lui” prin care se susţine întreaga credinţă a 
Bisericii şi de care depinde însăşi mântuirea 
noastră. La judecată, cei necredincioşi vor fi 
judecaţi de Hristos ”Cel răstignit şi înviat”, şi 
atunci ”Îl vor vedea pe Acela pe Care L-au răs-
tignit”. Pe de altă parte, ”cei necredincioşi cer 
semn, dar nu se va da lor alt semn decât sem-
nul lui Iona”, care după trei zile de stat în 

pântecele chitului, a ieşit de acolo, fiind arun-
cat pe uscat. Analogia cu ÎNVIEREA Domnului 
este aici evidentă, după trei zile de stat în mor-
mânt şi în ”pântecele pământului”, Hristos 
ÎNVIAZĂ, orbind cu strălucirea slavei Sale pe 
soldaţii care străjuiau mormântul.  

ÎNVIEREA reprezintă o a doua ”creaţie” a 
omului, căci prin întreaga operă de răscum-
părare realizată de Fiul lui Dumnezeu întrupat, 
care culminează cu Învierea şi Înălţarea Sa, 
omul a fost ”recreat” în Iisus Hristos, Care a 

luat asupra Sa natura 
umană întreagă, afară 
de păcat, pe care a 
sfinţit-o şi a îndumne-
zeit-o în ipostasul Său. 
ÎNVIEREA reprezintă, 
din acest punct de ve-
dere, punctul culmi-
nant la care Hristos a 
ridicat natura umană 
asumată, ducând-o la 
gradul de maximă spi-
ritualizare şi îndumne-
zeire. Hristos ÎNVIAT 
din morţi este un Hris-
tos deplin transfigurat, 
plin de slavă, strălu-
cind cu putere dumne-
zeiască şi transfor-
mând din interior în-
treaga creaţie.  
În Hristos, omul şi, prin 
el, toată creaţia este 
reprimită în comuni-
unea harică cu Dum-
nezeu din care căzuse 

prin păcatului primilor oameni. Astfel, Sfântul 
Apostol Pavel va afirma că ”precum în Adam 
toţi mor, în Hristos toţi vor învia”. Hristos este 
”noul Adam” în Care toate sunt refăcute şi 
reaşezate, aşa cum a dorit de la început Dum-
nezeu, când l-a creat pe om. Hristos reiterează 
drumul lui Adam cel dintâi şi reuşeşte acolo 
unde acesta a eşuat, rămânând în maximă 
comuniune şi apropiere cu Dumnezeu şi rea-
lizând cea mai mare unire între om şi Dumne-
zeu, în Persoana Sa divino-umană.  

ÎNVIEREA lui Hristos este atât fundamentul, 
cât şi garanţia ÎNVIERII noastre, El făcân- 
du-Se ”începătura învieri, celor adormiţi” şi 
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”Cel dintâi Născut 
între mulţi fraţi”. 
Dumnezeu L-a ÎN-
VIAT pe Iisus-Omul 
şi I-a dat Lui stăpâ-
nire peste toate şi 
nume care este 
mai presus de tot 
numele, ”ca în nu-
mele Său tot 
genunchiul să se 
plece: al celor de 
sus, al celor de jos 
şi al celor de de-
supt”. Prin ÎNVIE-
REA Sa din morţi, 
Hristos a dezbrăcat 
de putere pe ”stă-
pânitorii întunericu-
lui”, a zdrobit pute-
rea celui rău, a eli-
berat din legăturile morţii pe cei legaţi, a lumi-
nat pe cei dintru întuneric şi a dat viaţă lumii 
întregi, precum spune cântarea: ”Hristos a 
ÎNVIAT din morţi, cu moartea pe moarte căl-
când şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. 
ÎNVIEREA lui Hristos semnifică biruinţa vieţii 
asupra morţii, a luminii asupra întunericului, a 
binelui şi virtuţii asupra răului şi păcatului. Prin 
ea ni s-au deschis din nou porţile Împărăţiei şi 
avem posibilitatea petrecerii împreună cu 
Dumnezeu şi părtășie cu viaţa cea dumne-
zeiască şi veşnică. Sfântul Apostol Pavel în-
treabă retoric: ”Unde îţi este moarte acul, unde 
îţi este iadule, biruinţa?”, căci prin învierea lui 
Hristos toate s-au umplut de lumină, de bu-
curie şi de viaţă.  

Sfântul Apostol Pavel spune că ”Hristos în-
viat din morţi nu mai moare, moartea nu mai 
are stăpânire asupra Lui”, tocmai de aceea, 
împărtăşindu-ne din slava şi puterea lui Hristos 
cel ÎNVIAT şi noi vom putea birui toată încer-
carea celui rău, moartea şi păcatul şi ”vom fi 
astfel pururea cu Domnul”, Care ne cheamă la 
o nouă viaţă, trăită în har, pace şi adevăr. 

Paştele sau Sfintele Paşti, cea mai îmbucu-
rătoare şi mai solemnă dintre toate sărbătorile 
creştine din timpul anului bisericesc, este o 
sărbătoare a cărei dată este variabilă; regula 
după care se calculează ziua exactă a fost sta-
bilită la Sinodul Ecumenic de la Niceea în anul 

325. Astfel, Paştele ortodox este sărbătorit în 
fiecare an în duminica imediat următoare lunii 
pline de după echinocţiul de primăvară. 

Anul acesta, Paştele sau sărbătoarea 
ÎNVIERII Domnului este sărbătorit de creştini 
pe data de 5 mai. Cuvântul Paşte vine în limba 
română din ebraică, iar cel din ebraică din 
limba egipteană, care înseamnă trecere şi este 
prăznuit obligatoriu duminica. Paştele trebuie 
să fie celebrat cu multă bucurie, dar şi cu o 
oarecare pregătire. Această pregătire trebuie 
începută din timp, prin post şi rugăciune, prin 
iertarea semenilor noştri. 

În fiecare an, compartimentul social al Epis-
copiei Severinului şi Strehaiei organizează di-
verse activităţi în ţară şi în străinătate ca pe-
lerinaje la mânăstiri, vizite, la care participă un 
număr însemnat de persoane. 
 Salutul de Paşte este: Hristos a Înviat!, iar 
răspunsul este: Adevărat a Înviat! 
 De pe meleagurile mehedinţene, trans-
mitem cititorilor revistei ”Omenia” un gând bun, 
sănătate şi Dumnezeu să vă binecuvinteze! 
 
Doamne ajută! 
 
 
 

Preotul Stelian-Cristian CORCOVEANU 
Inspector social Episcopia 
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P entru păstrarea și creșterea  calității vieții  

la  vârsta a treia, cea mai importantă pre-

ocupare a fiecărui vârstnic trebuie să fie ingri-

jirea sănătății. În acest sens,  este necesară 

atât tratarea corectă a afecțiunilor deja diag-

nosticate și urmărirea evoluției lor prin controa-

le medicale periodice, dar mai ales  prevenirea 

instalării altor boli. Trebuie efectuate periodic o 

serie de investigații care să evidențieze riscul 

pentru diverse afectiuni, cât și depistarea în 

stadii precoce, astfel încât să fie tratate mai 

ușor și cu mai multe sanse de vindecare.  

După vârsta de 60 de ani, chiar dacă nu 

apar semne evidente de boală, un consult 

medical general trebuie făcut de două ori pe 

an, însoțit de efectuarea de analize de sânge 

și alte tehnici de investigație. 

 

U n set  de analize din  sânge  trebuie să 

cuprindă urmatoarele: 

a) Hemoleucograma  - poate evidenția pre-

zența de anemii de diverse cauze, infecții 

sau chiar forme de leucemie; 

b) Glicemia – este indicatorul esențial pentru 

diagnosticul și urmărirea evoluției diabetu-

lui zaharat sub regim alimentar adecvat și/

sau tratament medical; 

c) Ureea, acidul uric, creatinina – evaluea-

ză funcția rinichiului; valori crescute suge-

rează o funcție alterată de epurare a rini-

chiului ce poate evolua spre insuficiența 

renală, în forme grave fiind necesara diali-

za. De asemenea, dozele de medicamente 

trebuie ajustate în funcție de capacitatea 

rinichiului de a le elimina din organism; 

d) Profilul lipidic include: colesterol, triglice-

ride, HDL colesterol, LDL colesterol și lipide 

totale, toate fiind forme de “grasimi” care 

circulă în sânge. Este foarte importantă ur-

mărirea periodică a acestor parametri, 

deoarece principala afecțiune a vârstei a 

treia, ateroscleroza, este determinată de 

depunerea acestor constituenți  în cantitate 

excesivă pe pereții vaselor de sânge, 

acestea devenind rigide și înguste. Acesta 

este de altfel mecanismul care stă la baza 

producerii evenimentelor cardiovasculare 

grave: infarct miocardic, accident vascular 

cerebral. De aceea, trebuie în primul rând 

să fie cunoscute valorile “grăsimilor” din 

sânge și apoi, prin tratament corect și con-

tinuu, alături de un regim alimentar core-

spunzător să fie corectat dezechilibrul. Nor-

malizarea valorilor colesterolului și trigli-

ceridelor scade în mare măsură riscul bolilor 

cardiovasculare grave. Colesterolul plas-

matic este de două tipuri: LDL colesterol 

(asa numitul colesterol “rău”) care trebuie să 

aibă o valoare cât mai mică, și HDL coles-

terol (colesterol “bun”), care trebuie să aibă 

o valoare cât mai mare. 

e) Teste ale funcției hepatice — transami-

nazele TGO și TGP (denumite și  AST și 

ALT) au valori crescute în diferite afecțiuni 

ale ficatului: hepatite infectioase sau alco-

olice, ciroze etc.; 

f) Teste de inflamație: VSH, fibrinogen, pro-

teina C reactivă ale căror valori mari sunt 

în relație cu existența în organism a unei 

infecții sau inflamații (ex: reumatism infla-

mator). Pentru un diagnostic corect se in-

dică apoi alte teste mai speciale; 

g) Mineralele din sânge - calciu, magneziu, 

fier, a căror scădere trebuie corectată prin 

aport suplimentar; 

h) Ionograma - sodiu și potasiu seric, este 

importantă în urmărirea evoluției bolilor 

cardiace, renale, endocrine; 

i) Analizele pentru urină - sumar și urocul-

tură care decelează o posibilă infecție, ur-

mată apoi de antibiograma care identifică 

și tratamentul antibiotic potrivit; 

 

M ăsurarea tensiunii arteriale (TA) este o 

manevră indicată oricât de frecvent se 

poate efectua. Hipertensiunea arterială este cea 

Despre controlul medical periodic 
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mai frecventă afecțiune a vârstei a treia și nece-

sită tratament indiferent dacă există sau nu simp-

tome. Reprezintă o creștere peste normal a tensi-

unii arteriale atunci cand sunt valori peste 130 

mmHg ale tensiunii sistolice si peste 90 mmHg ale 

celei diastolice. Medicul va indica regim alimentar 

fără sare și medicamentele potrivite, dar în con-

tinuare tensiunea va trebui măsurată frecvent. 

 

E lectrocardiograma evidențiază funcțio-

narea inimii (gradul de afectare al muș-

chiului cardiac, eventuale tulburări de ritm și 

de conducere) și după vârsta de 60 ani trebuie 

efectuată cel putin annual, chiar daca nu exis-

tă afecțiuni cardiace. 

 

R adiografiile de orice tip - pulmonare 

sau osoase, oferă informații importante, 

dar prin expunerea organismului unor doze 

mici de radiații. De aceea, efectuarea lor se 

impune numai în prezența unor simptome su-

parătoare (de ex.: tuse prelungită  sau dureri 

articulare trenante). 

 

E cografia abdominală este o investigație 

fără risc de iradiere și este prima opțiune 

în investigarea unor manifestări digestive, 

renale. Ecografia analizează organele mari: 

ficat, pancreas, rinichi, splină, nu și cele numi-

te cavitare, de exemplu stomac, intestine. 

Î 
n cazuri corect stabilite 

de către medicii de speciali-

tate, pentru afecțiunile stomacului 

și intestinelor se recomandă en-

doscopiile digestive. 

 

M edicina de astăzi benefici-

ază de investigații imagis-

tice de inaltă performanță - to-

mografii (CT), rezonanță mag-

netică nucleară (RMN) pentru 

orice segment al corpului uman. 

Efectuarea lor, presupune însă in-

dicația precisă a medicului de spe-

cialitate atunci când alte metode 

de diagnostic au fost epuizate.  

 

F emeile de peste 60 ani trebuie să aibă în 

vedere efectuarea la 2 ani a următoarelor 

investigații: 

- Mamografia bilaterală pentru decelarea în 

stadii incipiente a cancerului de sân; 

- Testul Babeș – Papanicolau (în cadrul con-

sultației ginecologice) pentru detectarea can-

cerului uterin. 

  

O steodensitometria DEXA care măsoară 

densitatea osoasă, calitatea osului, și 

stabilește diagnosticul de osteoporoză și riscul 

de fractură.  

 

B ărbații peste 60 de ani - este indicat să 

efectueze la 2 ani un consult urologic pen-

tru evaluarea prostate, împreună cu testarea 

antigenului prostatic specific (PSA) din sânge. 

Valori crescute ale PSA și fracțiunii libere free 

PSA ridică suspiciunea de cancer de prostată. 

 

E xamenul oftalmologic anual este nece-

sar atât pentru o corectă stabilire a diop-

triilor, dar și pentru verificarea gradului de ins-

talare a cataractei (opacifierea cristalinului) și 

măsurarea tensiunii intraoculare, care este 

crescută în glaucom. 
Dr. Laura Eleni  NEDELESCU 

Medic specialist geriatrie si gerontologie 
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P 
rescripția medicală electronică a fost 

introdusă în sistemul asigurărilor so-

ciale de sănătate începând cu data 

de 1 iulie 2012. În vederea adaptării 

din punct de vedere tehnic și acomodării medi-

cilor cu această modalitate de prescriere, timp 

de 6 luni, respectiv până la data de 31 decem-

brie 2012, s-a utilizat în paralel cu regim spe-

cial (pe suport de hârtie) în trei exemplare. 

Începând cu data de 01.01.2013 în siste-

mul asigurărilor sociale de sănătate pentru 

medicamente cu și fără contribuția personală 

în ambulatoriu se utilizează numai prescripția 

medicală electronică. 

Elemente de noutate: 

a) Formatul standardizat, electronic de in-

troducere a datelor de către medici și far-

maciști, elimină disconfortul și vizitele su-

plimentare la medic în vederea corectării 

erorilor și înscrisurilor ilizibile; 

b) Oferă posibilitatea transmiterii directe a 

informațiilor la CAS pentru decontare; 

c) Nu se mai folosesc formulare autocopia-

tive pentru prescriere și eliberare; 

d) Odată cu implementarea cardului de sănă-

tate, formatul on-line de prescriere nu va 

mai necesita printarea rețetei, deci consu-

mul de hârtie se va diminua notabil; 

e) La farmacie, toate datele sunt preluate 

automat prin scanarea rețetei printate sau 

direct din sistem, evitându-se astfel orice 

posibile erori umane prin introducerea 

manuală a datelor; 

f) Asigură un mecanism avansat de ghidare 

al medicului în momentul prescripției – 

prescrierea asistată, prin care se fac core-

lări între diagnostice, medicația recoman-

dată, vârsta și sexul pacientului, se pri-

mesc atenționări legate de prescrieri ante-

rioare care pot pune în pericol starea de 

sănătate a pacientului, doze maxime, 

interacțiuni medicamentoase, indicații și 

contraindicații etc. Scopul este evitarea 

supradozării, recomandarea unor medica-

mente pentru grupe de vârstă neadecvate, 

sau pe patologii pentru care medicamen-

tele respective nu au indicații sau nu se 

regăsesc în protocoalele terapeutice. Pre-

scrierea asistată a medicamentelor și a 

dozelor optime va fi dezvoltată treptat, în 

timp, pe măsură ce datele necesare vor fi 

introduse în program; 

g) Posibilitatea de eliberare fracționată a 

medicamentelor aflate pe rețetă; 

h) Pentru sistem asigură controlul  în timp 

real al prescrierilor și eliberării medica-

mentelor. 

 

Avantaje: 

a) Facilitează accesul mai rapid și corect al 

pacientului la medicația necesară, dar și o 

mai obiectivă monitorizare a cheltuielilor 

din sistem pentru medicamentele compen-

sate; 

b) Contribuie la elaborarea metodologiilor de 

stabilire a unor costuri standardizate pe tip 

de patologie, grupe de pacienți și nivel de 

asistență medicală; 

c) Oferă predictibilitatea consumului și pune 

la dispoziția decidenților informații indis-

pensabile unui management performant; 

d) Creșterea calității actului medical de pre-

scriere și reducerea riscului de eroare pe 

parcursul procesului de prescriere și eli-

berare a medicamentelor; 

e) Crește încrederea pacientului în sistemul 

de sănătate, prin acuratețea prescripției și 

prin reducerea timpului de eliberare a 

medicației în farmacie; 

f) Se estimează o reducere a “pierderilor” din 

sistemul prescrierilor; 

Pentru sistemul asigurărilor de sănătate 

asigură: 

a) Evitarea posibilelor greșeli în prescrierea 
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și eliberarea medicamentelor; 

b) Monitorizarea prescripțiilor medicale – cali-

tate prescriere/suprapunere de prescrieri/

prescriere pe baza indicațiilor și dozajelor; 

c) Îmbunătățirea managementului fondurilor 

cu această destinație; 

d) Îmbunătățirea controlului. 

 

Dezavantaje: 

a) Acomodarea la noul sistem de prescriere 

efectivă a rețetelor componente, de către 

unii medici care până acum nu făceau 

acest lucru; 

b) Achiziții tehnice inevitabile schimbării con-

ceptului, dar și progresului tehnologiei; 

c) Lipsa conectării la internet sau slaba cali-

tate a actualei conexiuni. 

d) Aceste dezavantaje vor fi în scurt timp 

compensate de numeroasele avantaje pe 

care prescrierea electronică le aduce fi-

nanțatorilor, furnizorilor de servicii medi-

cale și farmaceutice și pacienților. 

Componentele prescripției 

medicale electronice 

Prescripția medicală electronică are două 

componente: 

1) Componenta prescriere – a medicului – 

respectă principiile delimitării stricte a atribu-

țiilor și responsabilităților indi-

viduale a actului propriu de prescriere 

care revine medicului, și conține: 

 Date de identificare ale medicului 

prescriptor: 

 Date de identificare ale unității în 

care își exercită dreptul de prescriere; 

 Date personale ale pacientului; 

 Starea de asigurare a pacientului; 

 Diagnosticele pacientului; 

 

2) Tratamentul prescris. Componen-

ta eliberare – a farmacistului – re-

spectă principiile delimitării strict a atri-

buțiilor și responsabilităților individuale 

a actului propriu, de eliberare care re-

vine farmacistului și conține: 

a) datele de eliberare a farmaciei; 

b) datele de identificare ale persoanei care 

eliberează medicația; 

c) datele preluate din prescripția medicului de 

pe rețeta printată (din codul de bare) sau 

din sistemul electronic; 

d) eventuala contribuție suplimentară a paci-

entului; 

e) datele persoanei care ridică medicația și 

semnătura acesteia. 

 

Dificultăți: 

a) Dezinteresul unor medici sau manageri de 

unități sanitare pentru utilizarea sistemului 

de prescriere electronică în perioada 01.07 

– 31.12.2012, perioadă în care s-a utilizat 

în paralel și formularul cu regim special 

(pe suport de hârtie) în trei exemplare; 

b) Lipsa dotării sau dotare neconformă cu 

standardele minimale solicitate de sistem, 

imprimante laser, cititoare cod bare, slabă 

conexiune la internet etc.; 

c) Probleme de soft  - marea majoritate a fur-

nizorile au softuri private, numai 25-30% 

din medicii de familie utilizează softul pus 

la dispoziție gratuit de CNAS; 

d) Lipsa de încredere a farmaciștilor în pres-
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cripțiilor medicale electronice care nu 

sunt on-line și refuzul de a elibera pres-

cripția medicală off-line; 

e) Spitalele, și unele ambulatorii, au fost și une-

le încă rămân o problem, pentru că fie nu 

sunt dotate cu infrastructura necesară, fie nu 

au achiziționat soft, fie nu au pregătit perso-

nalul în sensul prescrierii electronice, dar 

asigurările date sunt în sensul rezolvării 

prompte a deficiențelor cu care se confruntă. 

 

Concluzii: 

Introducerea rețelei electronice vine să 

completeze inițiativa CNAS de a avea o vizi-

une globală asupra serviciilor de sănătate 

furnizate pacienților și asiguraților din sistemul 

de asigurări sociale de sănătate; 

Astfel, se va putea monitoriza nu numai 

eliberarea de medicamente, dar și furnizarea 

serviciilor (calitativ și cantitativ), atât de către 

beneficiarii direcți (pacienții/asigurații), cât și 

de către profesioniștii și finanțatorii sistemului 

de asigurări sociale de sănătate; 

Prescripția electronică va facilita accesul 

mai rapid și corect al pacientului la medicația 

necesară, va contribui la prevenirea erorilor și 

a fraudei, va asigura transparența în sistem și 

va oferi o preditibilitate mai bună a consumu-

lui, punându-se astfel la dispoziția decidenților 

informații indispensabile unui management 

performant, corect și etic față de asigurat; 

Prescripțiile medicale cu regim special, 

pentru stupefiante și psihotrope, reglementate 

distinct de Legea nr. 399/2005 și normele sale 

de aplicare, nu sunt incluse în prescripția 

medicală electronică. 

Adeverința de asigurat 

P entru obținerea dispozitivului medical asi-

gurat, unul din membrii  de familie (părin-

te, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită 

legal în acest sens de acesta sau repre-

zentantul legal al asiguratului, depune la casa 

de asigurări de sănătate în evidențele căreia 

se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, 

următoarele: 

a) Cerere; 

b) Document justificativ care atestă calitatea 

de asigurat; 

c) Actul de identitate (în copie); 

d) Prescripția medicală pentru dispozitivul 

medical; 

e) Declarația pe propria răspundere din care 

să rezulte că deficiența organică sau fun-

cțională nu a apărut în urma unei boli 

profesionale, a unui accident de muncă 

sau sportiv. 

Conform art. 10 din HG nr. 900 din 

1 septembrie 2012 pentru aprobarea Nor-

melor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la cardul de asigurări sociale de 

sănătate din titlul IX “ Cardul european și car-

dul național de asigurări sociale de sănătate” 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în do-

meniul sănătății publicată în MOF nr. 643 din 

10 septembrie 2012. 

“Până la 31 decembrie 2012, dovada 

calității de asigurat în sistemul de asigurări so-

ciale de sănătate din România se face potrivit 

prevederilor art. 212 alin (1) din Legea nr. 

95/2006, cu modificările și completările ulte-

rioare.” 

Conform art. 212 alin (1) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

cu modificările și completările ulterioare, “Do-
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cumentele prin care se atestă calitatea de 

asigurat sunt, după caz, adeverințe de asigurat 

eliberată prin grija casei de asigurări la care 

este înscris asiguratul sau documentul rezultat 

prin accesarea de către furnizorii aflați în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănă-

tate a instrumentului electronic pus la dispo-

ziție de CNAS. După implementarea dispo-

zițiilor din cuprinsul titlului IX, aceste docu-

mente justificative se înlocuiesc cu cardul na-

țional de asigurări sociale de sănătate. Data 

de la care urmează a se utiliza cardul național 

de asigurări sociale de sănătate se stabilește 

prin hotărâre a Guvernului.” 

Conform Ordinului CNAS nr. 617 din 13 

august 2007 pentru aprobarea Normelor meto-

dologice privind stabilirea documentelor justifi-

cative pentru dobândirea calității de asigurat, 

respectiv asigurat fără plata contribuției, pre-

cum și pentru aplicarea măsurilor de executare 

silită pentru încasarea sumelor datorate la 

Fondul național unic de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările și completările 

ulterioare: 

 

Art. 20 alin (1) lit. (m) din ―(1) Dovada 

calității de asigurat în sistemul de asigurări so-

ciale de sănătate se realizează printr-un docu-

ment justificativ – adeverință, eliberat de CAS, 

potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza 

următoarelor documente: m) pentru persoa-

nele care au cali-

tatea de pensio-

nari, actul de iden-

titate, cuponul, 

mandatul poștal 

de achitare a 

drepturilor sau ta-

lonul de plată prin 

cont curent per-

sonal deschis la o 

unitate bancară, 

din luna anteri-

oară, precum și 

declarația pe pro-

pria răspundere 

din care să rezulte că nu realizează venituri 

impozabile, altele decât cele realizate din pen-

sii. În cazul pierderii acestor documente sau 

până la dobândirea lor, calitatea de pensionar 

poate fi dovedită cu o adeverință eliberată de 

instituția plătitoare a pensiei”; 

 

Art. 20 alin (3^1) Persoanele încadrate 

la alin (1) lit. B), c), d), e), f), g), h), m) și o) be-

neficiază de adeverința de asigurat, eliberată 

de CAS pe baza documentelor prevăzute la 

categoria din care fac parte, dacă fac parte, 

dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

Nu figurează în baza de date a CAS, 

precum și în baza de date transmisă de ANAF 

în baza protocolului încheiat cu CNAS, cu 

venituri impozabile pentru care au obligația 

plății contribuției. În situația în care se constată 

că realizează astfel de venituri pentru care 

plătesc contribuția curentă sau nu realizează 

venituri la data verificării, se eliberează ade-

verința de asigurat; 

În cazul în care persoanele solicitante 

realizează venituri, pentru care nu au început 

plata contribuției, nu se eliberează adeverința 

de asigurat până ce acestea nu încep să 

plătească contribuția curentă. 

 

Art. 20 alin (4) Procesul de eliberare a 

adeverințelor care atestă calitatea de asigurat 

este un proces continuu. Pentru asigurarea 
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accesului liber la pachetul de servicii de 

bază, persoanele încadrate la alin (1) pot face 

dovada calității de asigurat până la obținerea 

adeverinței de asigurat, pe baza documentelor 

la care se face referire în aceste prevederi sau 

prin accesarea de către furnizorii de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medi-

cale, aflați în relații contractuale cu casele de 

asigurări de sănătate a instrumentului electro-

nic pus la dispoziție de CNAS; 

 

Art. 20 alin. (4^1) Modalitatea electro-

nică de verificare a calității de asigurat prevă-

zute la alin. (4) se face prin introducerea de 

către furnizorii de servicii medicale, medica-

mente și dispozitive medicale a codului nu-

meric personal al persoanei care necesită 

servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale în câmpul “CNP” din aplicația insta-

lată pe site-ul CNAS la adresa http://

www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online; 

 

Art. 20 alin. (4^2) În cazul în care per-

soana care necesită servicii medicale, medi-

camente și dispozitive medicale, cu excepția 

celor din pachetul minim de servicii medicale, 

ca urmare a interogării aplicației menționate la 

alin. (4^1), apare neasigurată, aceasta va face 

dovada calității de asigurat fie cu documentele 

prevăzute la alin. (4), fie cu adeverința de asi-

gurat. Pentru obținerea adeverinței de asigurat 

se adresează casei de asigurări de sănătate la 

care persoana este luată în evidență, prezen-

tând documentele necesare dovedirii calității 

de asigurat împreună cu o copie a rezultatului 

interogării eliberată de furnizorul de servicii 

medicale. 

 

CONCLUZII 

Pentru anul 2013, dovedirea calității de 

asigurat pentru pensionari se face electronic 

prin introducerea de către furnizorii de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale 

a codului numeric personal al persoanei care 

necesită servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale în câmpul “CNP” din 

aplicația instalată pe site-ul CNAS la adresa 

http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-

online; 

În cazul în care pensionarul care ne-

cesită servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale ca urmare a interogării 

aplicației instalată pe site-ul CNAS la adresa 

http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-

online apare neasigurată, acesta va face 

dovada calității de asigurat astfel: 

Fie cu actul de identitate, cuponul man-

datului poștal de achitare a drepturilor sau 

talonul de plată prin cont curent personal des-

chis la o unitate bancară, din luna anterioară, 

precum și declarația pe propria răspundere din 

care să rezulte că nu realizează venituri 

impozabile, altele decât cele realizate din 

pensii; 

Fie cu adeverința de asigurat, pentru ob-

ținerea adeverinței de asigurat, se adresează 

casei de asigurări de sănătate la care per-

soana este luată în evidență, prezentând do-

cumentele necesare dovedirii calității de 

asigurat (actul de identitate, cuponul man-

datului poștal de achitare a drepturilor sau 

talonul de plată prin cont curent personal 

deschis la o unitate bancară, din luna ante-

rioară, precum și declarația pe propria răs-

pundere din care să rezulte că nu realizează 

venituri impozabile, altele decât cele realizate 

din pensii), împreună cu o copie a rezultatului 

integrării aplicației eliberată de furnizorul de 

servicii medicale. 

Având în vedere că procesul de pro-

ducere și distribuție a cardurilor naționale de 

asigurări sociale de sănătate este în plină 

desfășurare, data de la care urmează a se 

utiiza cardul național de asigurări sociale de 

sănătate pentru dovedirea calității de asigurat 

se stabilește prin hotărâre a Guvernului. 

 

 

Extras din informarea prezentată  

în Ședința Comisiei Permanente 

a Consiliului Național al Persoanelor 

Vârstnice din luna ianuarie 2013 

http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siul-online
http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siul-online
http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online
http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online
http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online
http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online


REPERE TURISTICE 

45 OMENIA 

P 
rimele 
mențiuni 
privind 
preocu-

pările de a voiaja, 
apar din antichi-
tate în operele ge-
ografului Strabon. 
Descrierile lăsate 
de Marco Polo cu 
ocazia periplului 
său asiatic (se-
colul al XIII-lea), 
cele ale lui Arthur 
Young (secolul al XVIII-lea) sau, mai aproape 
de noi, ale lui Henri Monfreid au jalonat pre-
ocupările viitoare privind practicarea călătoriei. 

Turismul, ca fenomen economic și social, 
a cunoscut dezvoltări spectaculoase, explozive 
în cea de-a doua jumătate a secolului al 
XX-lea. Dorința de a călători și de a cunoaște 
lucruri noi este cunoscută încă din antichitate, 
chiar dacă la început aceste dorințe aveau ca 
scop principal războiul, cucerirea de noi terito-
rii sau schimburile comerciale. De-a lungul tim-
pului, încep să se diversifice motivațiile de că-
lătorie, conturându-se tot mai mult activitățile 
de turism, determinate de acțiuni religioase, 
folosirea băilor curative.  

De câte ori nu v-a apucat dorul de ducă 
și nu v-ați hotărât unde să mergeți? De câte ori 
nu ați trecut razant pe lângă Câmpina și nu 
v-ați oprit să admirați și să vă bucurați de tot 
ce vă oferă orașul? Și dacă ați ratat această 
ocazie nu pot decât să vă stârnecs puțin cu-
riozitatea în rândurile ce urmează. 

Câmpina este unul dintre cele mai impor-
tante obiective turistice din Valea Prahovei, 
obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă 
aflați în apropiere. A fost atestat documentar 
din anul 1503. Este un important centru indus-
trial și un punct de plecare spre zone de in-
teres turistic precum Valea Doftanei, Slănic 
Prahova, Cheia. 

Amplasat într-un adevărat amfiteatru natu-
ral, Municipiul Câmpina este situat pe Valea 

Prahovei și este în-
conjurat de trei râuri 
(Câmpinița, 
Doftana, Prahova), 
care au modelat 
terasa Câmpina. 
Câmpina figurează 
în registrele viges-
male ale negus-
torilor brașoveni 
care tranzitau Va-
lea Prahovei, o zo-
nă folosită drept 
drum comercial, 

fiind încă din secolul al XIV-lea o cale de 
comunicație între Transilvania și Muntenia. 
Deși în actele emise de cancelariile domnești 
este menționată „vama Prahovei”, există certi-
tudinea că satul Câmpina, grație poziției sale 
geografice la intrarea în munții Carpați și am-
plasării la aceeași distanță de București și 
Brașov era vamă, punctul strategic pentru con-
trolul mărfurilor.. Acest lucru a făcut posibilă o 
dezvoltare rapidă a așezării, localitatea având 
parte de nenumărate avantaje în urma 
comerțului care avea loc aici. A funcționat ca 
vamă din 1422 până în 1840, când, pentru un 
scurt timp vama s-a mutat la Breaza, iar după 
aceea la Predeal, punctul de frontieră cu 
Ardealul. 

Personalitățile care și-au legat viața și 
opera de aceste meleaguri se remarcă înce-
pând cu 1836, când poetul Cezar Bolliac, găz-
duit de boierul progresist Ion Câmpineanu, de-
scrie frumusețile locurilor acestea. Prin Câm-
pina își vor perinda pașii nenumărate perso-
nalități culturale: Dimitrie Bolintineanu, Ion He-
liade Rădulescu, Bogdan Petriceicu Hașdeu, 
George Coșbuc, Nicolae Grigorescu, Constan-
tin Istrati, Eugen Jebeleanu, Geo Bogza etc. 

 
Când vei trece prin Câmpina vei putea 
admira următoarele obiective turistice: 
 

 Biserica romano-catolică Sfântul Anton 
de Padova cu o vechime de 106 ani, a fost 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1422
http://ro.wikipedia.org/wiki/1840
http://ro.wikipedia.org/wiki/1836
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cezar_Bolliac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Bolintineanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Heliade_R%C4%83dulescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Heliade_R%C4%83dulescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Ha%C8%99deu
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Co%C8%99buc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Istrati
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Istrati
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Jebeleanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geo_Bogza
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Istrati
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sfințită în anul 1906, avându-l drept ctitor pe 
inginerul Anton Raky. Construită în stil ro-
manic, pe o suprafață de 212 mp, cu zidărie 
din piatră de la Rusciuk și Bulgaria. Construc-
ția prezintă un pronaos, naos și presbiteriu, 
având înălțimea maximă din interior de 10 m. 
Are un turn mic, de 2 tone, singurul care s-a 
păstrat, din cele trei, fiind acoperit cu tablă; 
Biserica "de la Han", numită și "Biserica 
de la Brazi", construită în 1833 de Sfântul 
Calinic de la Cernica, cu hramul "Adormirea 
Maicii Domnului"; 
Capela "Hernea", construită în stil baroc în 

memoria pionierului petrolului câmpinean, 
Dumitru Hernea; 
Castelul Iulia Hașdeu, creația lui Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, construit între anii 1893-
1896 în memoria fiicei sale, Iulia Hașdeu care a 
murit de tuberculoză la vârsta de 18 ani (numit 
și "Castelul Magului de la Câmpina"), care, ală-
turi de cavoul Iuliei Hașdeu din Cimitirul Belu 
din București, reprezintă una dintre construcțiile 
unicat realizate aproape exclusiv pe baza infor-
mațiilor și planurilor transmise de către Iulia (din 
"lumea de dincolo") în cadrul ședințelor de spi-
ritism organizate de tatăl său. Aici a scris Bog-
dan Petriceicu Hașdeu lucrarea de esoterism 
Sic Cogito ("așa gândesc!") și tot aici a realizat 
primele experiențe de psihofotografie. 

Muzeul a fost inaugurat la 2 iulie 1897, 
fiind deschis publicului încă din timpul vieții lui 
Hașdeu. După moartea acestuia, muzeul a 
fost închis, iar încercările moștenitorilor de a îl 
repune în funcțiune au întâmpinat dificultăți din 
partea autorităților. A fost redeschis după Pri-
mul Război Mondial, dar a fost abandonat în 
anul 1947. Însă, soarta castelului nu se opreș-
te aici. Acesta este reintrodus în rețeaua mu-
zeistică în anul 1958, după o intervenție în 
Parlament a lui George Călinescu. 

Denumit și "Templul Spiritului", castelul 
plutește într-o aură de mister, unii spunând că 
aici, Hașdeu comunica cu spiritul fiicei sale prin 
spiritism. Muzeul valorifică istoria culturii prin 
documente ce prezintă viața și opera marelui 
cărturar: fotografii de familie, manuscrise, mo-
bilier, obiecte personale ce au aparținut lui 
Hașdeu și fiicei sale (300 exponate), carte ve-
che, tablouri, arhive, schițele castelului, primele 
ediții ale cărților lui Hașdeu etc. Iulia Hașdeu a 
fost primul român care a absolvit Universitatea 
Sorbona din Franța, o tânără intelectuală, po-
etă, ce a uimit prin talentul și inteligența sa. 

Prima sală a muzeului este reprezentată 
de un salon de primire a doamnei Iulia Haș-
deu, soția savantului, unde se află bustul său 
de marmaură. În sala a doua este amenajată 
sufrageria, cu portretele familiei, pictate în me-
dalioane pe pereții camerei. A treia sală cu-
pinde templul castelului, cel mai înalt turn, cu 
pronaos și oglinzi paralele, și un altar. În mijlo-
cul turnului se înalță statueta lui Iisus, sculp-
tată de Rafael Casciani. În a patra sală se află 
biroul de lucru al lui Hașdeu, în care se află 

Biserica 

―de la Han‖ 

Castelul Iulia 

Hașdeu 
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portretele familiei, urmând ca în a cincea sală 
să găsim camera cu cale, dedicată Iuliei 
Hașdeu, unde se află păpușa acesteia, o 
sculptură și bustul Iuliei, realizat în anul 1890. 
De asemenea, aici se află jurnalul tinerei și 
caietul său de matematică. Ultima sală este 
deosebită pentru scopul ei și modul în care a 
fost decorată. Aici aveau loc ședintele de spi-
ritism, în această sală găsindu-se o lunetă as-
tronomică, un sfeșnic, o statuetă a lui Iisus și 
un porumbel de piatră; 
Muzeul Nicolae Grigorescu, amenajat în 
fosta locuință a pictorului Nicolae Grigorescu. 
Casa-muzeu cuprinde opt camere, are la exte-
rior o terasă din lemn sprijinită de console ele-
gante de lemn ce înconjoară etajul pe toată 
lungimea lui și care îi dă un aer intim, amin-
tindu-ne de foișoarele caselor vechi țărănești; 
 Ansamblul Parohial "Sfântul Nicolae". 
Pe temeliile bisericii de lemn "Sfântul Nicolae", 
care există în documentele istorice încă din 25 
iunie 1714, a fost construită biserica "Sfantul 
Nicolae", urmând ulterior să fie construită și 
biserica nouă "Pogorârea Sfantului Duh". 
Parohul exceptional Petru Moga este cel care 
s-a ocupat îndeaproape de toate construcțiile 
și detaliile, realizând o oază de liniște; 
 "Lacul bisericii". În folclorul local s-ar 
spune că acum mult timp exista o biserică pe 
unul din malurile lacului, care din cauza păca-
telor credincioșilor, s-a scufundat în acest lac. 
Primaria Municipiului Campina a renovat "La-
cul Bisericii" în anul 2011, amplasând hidrobi-
ciclete și bărcuțe de agrement, lacul revenind 
la gloria de odinioară și fiind astfel unul dintre 
principalele locuri de promenadă preferate de 
câmpineni, în special pe timpul verii. 

Lacul Miresei se află în apropierea Bise-

ricii Sfinții Voievozi din Câm-
pina și este o destinație mai neo-
bișnuită, datorită povestirilor ce s-au 
format în jurul ei. Se spune că în jurul 
anului 1200, pe aceste locuri se înalța 
o mânăstire de călugări în care au 
avut loc păcate grele sau ai cărei 
enoriași erau foarte păcătoși, ei fiind 
pedepsiți pentru nelegiuirile lor. Astfel, 
Dumnezeu le-a scufundat lăcașul de 
cult.  
Legenda spune că în fiecare an, aici 
se îneacă doar bărbați, fiind blestemați 

de păcatele trecutului. Din aceasta cauză, La-
cul Miresei mai este denumit și "Lacul sinuci-
gașilor" sau "Apa morții". 

Lacul are o lungime de 300 de metri și o 
lățime de 70 de metri, fiind bogată în pește: 
bibani, roșioare, cărășei. 

Sătenii spun că în zilele însorite, în apa 
lacului se poate zări turla fostei biserici. 
Băile Telega sunt situate în județul Praho-
va, în apropiere de orașele Câmpina și Brea-
za. Încă din anii 1930, Telega era renumită 
pentru băile sale, în jurul acestor băi dez-
voltându-se turismul balneoclimateric. 

Proprietățile curative ale băilor minerale 
de aici au depășit granițele țării, fiind recunos-
cute recent chiar de Institutul Balnear Francez, 
care a confirmat că apele cloruro-sodice din 
localitate ocupă locul doi în Europa și locul 
cinci în lume în ceea ce privește contribuția în 
vindecarea a numeroase boli.  

Telega dispune de un ștrand cu băi reci, 
plajă cu locuri de joacă pentru copii, cabane 
de odihnă, umbrare, restaurant cu produse ca 
la mama acasă. În același perimetru s-au ridi-
cat recent mai multe construcții în sprijinul ce-
lor care-și caută sănătatea aici: un modern pa-
vilion de băi calde, saună, săli de masaj, cabi-
net cosmetic, precum și cabinet medical cu 
personal de specialitate. 

Punctul de atracție rămâne, însă, lacul 
sărat Telega, care are o adâncime de 150 de 
metri, bogat în calciu, magneziu și potasiu. 
Băile Minerale Telega atrag în fiecare an mii 
de turiști, din țară și din întreaga lume, calită-
țile terapeutice ale lacurilor sărate de aici fiind 
recunocute încă din secolul al XIX-lea. 

Economist 
Irina ANDREI 

Lacul Miresei 
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 Arta adevărată înseamnă a intra 
de bună voie într-o închisoare și a nu 
putea să evadezi, având cheia în mână. 

 Uneori, oamenii își abandonează idea-
lurile. Alteori, idealurile, sunt cele care 
abandonează oamenii. 

 Cel ce poate purta în el limitele singură-
tății, ca semn al particularității, nu va 
face parte din turmă. Din cauza asta, 
globalizarea nu este un pericol, ci o 
șansă. 

 A fi militar! Iată o profesiune care nu 
poate fi exercitată, cu adevărat, decât 
cu onorabilitate. 

 Oamenii pot fi clasificați și altfel: tac și 
fac; tac și nu fac; nu fac și tac; nu tac și 
nu fac. 

 Nu există societate ideală. Dar se apro-
pie de un astfel de statut cea în care 
unele șanse nu sunt mai egale decât 
altele. 

 Doamne, câtă recunoștință se poate as-
cunde, adesea, într-un singur cuvânt: 
„Mulțumesc!”. 

 Plângem cu toții la mormântul celor pe 
care i-am cunoscut. Depinde, însă, ce 
regretăm. Unii plâng și pentru că nu mai 
ai pe cine urâ. 

 Datorită necunoșterii, ignoranții sunt, 
adesea, oameni fericiți. Dar, nu cred că 
trebuie invidiați. 

 Este o regulă a prudenței să crezi în pu-
țini oameni și să te încrezi  în și mai 
puțini. 

 Și banii sunt de o profundă esență ham-
letiană: a fi sau a nu fi?! 

 Simțul moral este cel care ne face să 
deosebim binele de rău. Dar, cu timpul, 
unele simțuri ne cam lasă. 
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 Nu-ți bate cuie în talpă, decât dacă 
ghetele tale vor fi încălțate de altcineva. 

 Dacă suntem sinceri, vom recunoaște că 
îi admirăm, fără rezerve, pe toți oamenii 
sinceri care nu vorbeasc despre noi. 

 Fii realist! Într-un clasament al credibi-
lității, există și posibilitatea ca adevărul 
tău să se clasifice după o minciună a 
altuia. 

 Adevărata urâțenie a unui om este dată de 
urâțenia sufletului său. Dar asta nu în-
seamnă că un om fără suflet este frumos. 

 Când speranțele n-au nici o legătură cu 
rațiunea, se nasc iluziile. 

 Banii n-au fost nicidată amendați pentru 
că au circulat prea repede. 

 Este incredibil cum, pe o distanță așa de 
scurtă, de la gură la ureche, un secret 
poate deveni, uneori, anunț de mică pu-
blicitate. 

 Când îi cereți unui om să spună adevă-
rul, gândiți-vă dacă nu-i cereți, totuși, 
prea mult! 

 Un orator este bun și atunci când dispu-
ne de capacitatea de a folosi tăcerea ca 
pe o figură de stil. 

 Puține lucruri din istoria omenirii se pot 
lăuda cu o atât de mare putere de rezis-
tență în timp, așa cum a fost și este ig-
noranța. 

 În ciuda aparențelor, minciuna este im-
potentă în fața adevărului: ea îl poate 
murdări sau denatura, dar nu-l poate 
desființa. 

 Progresul social este asigurat de oa-
menii care sunt mai consecvenți, nu mai 
constanți. Cei din urmă devin foarte ușor 
conservatori. 

 

de M. D. Popa 

VORBE… VORBE... 

„Mergi în viață cu o licărire în ochi, cu zâmbet pe față, 

și cu un scop măreț în inimă”. William James 


