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EDITORIAL 

Î 
n data de 16 mai 2013, la hotelul RINA 

SINAIA din stațiunea cu același nume, 

s-au desfășurat lucrările forumului anual al 

Federației Naționale “Omenia” a C.A.R.P.-

urilor din România. 

Analiza activității desfășurate în ultimul an 

prin prezentarea dării de seamă, a execuției 

bugetare și a raportului comisiei de cenzori a 

fost urmată de dezbaterile constructive la Stra-

tegia Federației și bugetului de venituri și chel-

tuieli pentru anul următor. 

Lucrările Consiliului Național au fost pre-

cedate de ședinta Biroului Permanent și respec-

tive a Comitetului Director care au analizat pro-

punerile venite de la cele 147 de asociații mem-

bre, rezultatele exercițiului financiar încheiat, 

activitățile și acțiunile Federației în anul 2012. 

Totodată, în ziua precedentă desfășurării 

Consiliului Național  a avut loc un focus grup 

cu 14 președinți de case de ajutor reciproc 

membre ale Federației, organizat de conferen-

țiar universitar dr. Mihaela Lambru, prodecan 

al facultății de Sociologie și Psihologie din Uni-

versitatea București și asistent universitar Ga-

briel Stănilă, în cadrul programului Prometeus 

și care a provocat prin modul interactiv de des-

fășurare dezbateri constructive, scoaterea la 

suprafață a tuturor problemelor care îi frămân-

tau pe participanți. Activitatea a contribuit la 

explozia de idei care a apărut a doua zi în ca-

drul lucrărilor Conslilului Național. 

În ziua desfășurării lucrărilor, reprezen-
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tanții Raiffeisen Bank au prezentat 

oferta de servicii pe care aceasta o are în anul 

2013 pentru pensionari. 

Președintele Federației, inginerul Gheor-

ghe Chioaru, a prezentat darea de seamă a 

Comitetului Director pentru ultimul an de activi-

tate reliefând  cu pregnanță eforturile depuse 

de Federație și organizațiile membre, în 

această perioadă de criză, pentru susținerea 

cu prioritate a vârstnicilor cu venituri mici, a ce-

lor nedeplasabili ori greu deplasabili și a celor 

singuri fără sprijin familial. 

Conducerea Federației a acționat mai con-

secvent și cu mai multă vigoare pentru înde-

plinirea funcțiilor sale de reprezentare în raport 

cu instituțiile statului, de coordonare a activițății 

filialelor și asociațiilor membre, de informare 

oportună, de organizare a pregătirii organelor 

alese, organizare a seminariilor și schimburilor 

de experiență precum și de creare și dezvoltare 

a cadrului de reglementare internă. Consoli-

darea și dezvoltarea structurală, creditarea, 

activitățile în domeniul economiei sociale, asis-

tența socială la domiciliu, voluntariatul, relațiile 

intergenerații, însușirea , dezvoltarea și apli-

carea conceptului de îmbătrânire activă au fost 

ideile forță prezentate și argumentate de pre-

ședintele Federației, alături de conștientizarea 

cetățeniei române și europene. 

După documentele de la ordinea de zi 

s-au prezentat propunerile de completare a Bi-

roului Permanent și a Comitetului Director, 

însușite de membrii Consiliului Național. 

Cuvântul participanților a fost puternic 

animat, după cum menționam anterior, de fo-

cus grupul din ziua precedentă. 

Problemele ridicate au vizat: locul și rolul 

Federației în viața asociațiilor membre în etapa 

actuală, implicarea acesteia în elaborarea cad-

rului legislativ care vizează activitatea de credi-

tare, asistența socială a persoanelor vârstnice, 

protecția persoanelor vârstnice în general, per-

fectionarea vieții interne de organizație. 

Unele prevederi ale legislației actuale pri-

vind creditarea, respectiv cele din Legea 287 

din anul 2011, privind recupararea creanțelor 

au nemulțumit pe majoritatea participanților din 

cel puțin două motive. 

Primul vizează faptul că aplicarea titlurilor 

executorii asupra împrumuturilor restante prin 

executorii judecătorești măresc cu câteva luni 

termenul de recuperare a acestora față de pro-

cedura anterioară, iar al doilea că zeci de mii 

de vârstnici nedeplasabili, greu deplasabili sau 

cu domiciliul la distanțe foarte mari față de 

c.a.r.p.-uri nu-și pot exercita propria voință de 

rambursare a împrumuturilor prin casa locală 

de pensii și sunt supuși acelorași proceduri ca 

și rău platnicii. 

Cuvântul invitaților domnii Ștefan Călines-

cu, președintele Uniunii Generale a Sindicate-

lor din România și Sorin Mierlea, președintele 

Asociației Naționale pentru Protecția Consu-

matorilor, Promovarea Programelor și Strate-

giilor din România, parteneri strategici ai 

Federației, au avut menirea de a incita la noi 

abordări privind locul și rolul vârstnicilor în so-

cietate, relațiile cu autoritățile centrale, ziua în 

care liderii politici ne vor căuta, calitatea de 

cetățeni europeni și de consumatori responsa-

bili, nevoia de “o 9 atitudine”. 

În final, votul unanim prin care doamna 

Lidia Dan, perședinta C.A.R.P. Arad, domnii 

Ion Cezar Dragomir Diaconescu, președintele 

C.A.R.P. Pucioasa și Ilie Dudulea, președintele 

C.A.R.P. Brăila au fost aleși membri ai 

Comitetului Director arată aprecierea de care 

se bucură în Federație și realizările C.A.R.P.-

urilor pe care le reprezintă. 

Le urăm și noi, viață lungă și o activitate 

bogată alături de cei care conduc destinele 

Federației. Apreciez că forumul anual a dezbă-

tut intens și responsabil problemele celor peste 

1.400.000 de membri, dar totodată a reliefat că 

noile provocări apărute nu sunt de neglijat și 

implică mai multe eforturi, inclusiv financiare. 

 Economist 

Giorgică BĂDĂRĂU 
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C 
riza economică și financiară ce s-a declanșat 

în Statele Unite ale Americii și care s-a extins 

cu rapiditate la nivel mondial a afectat, în 

contextul unei lumi globalizate, atât economiile solide 

din centrul și vestul Europei, cât și economiile mai 

fragile, încă în curs de tranziție, din spațiul Europei de 

Sud-Est și, cu precădere, din Balcanii de Vest. Lipsa 

unei implicări efective a cetățenilor din Balcani în 

luarea deciziilor  la nivel local și central a constituit, 

de-a lungul ultimilor 20 de ani, una dintre cauzele 

importante care a permis ca stadiul reformelor reali-

zate în aceste state să fie unul incipient. Ca urmare, 

la ora actuală, pe fondul unei realități economice în-

grijorătoare, și a unor indicatori economici  ce ne ara-

tă creșterea numărului de șomeri, reducerea drastic 

a investițiilor străine sau creșterea nivelului datoriei 

publice ca procent din produsul intern brut, implicarea 

cetățenilor și a specialiștilor din diverse domenii în 

formularea de politici publice devine o necesitate. 

 Într-un deceniu în care problemele de natură 

economică au generat cele mai ample dezbateri în 

forurile decizionale naționale și europene, rolul 

cetățenilor în cadrul procesului decizional capată o 

importanță sporită. Dacă în democrațiile consolidate 

din centrul și vestul Europei implicarea activă a 

cetățenilor în viața publică reprezintă o tradiție și o 

piatră de temelie în funcționarea acestor state, în 

societățile din Europa de Sud-Est, implicarea cetă-

țenilor în viața publică este una foarte redusă, de 

multe ori limitată la ziua în care aceștia își manifestă 

opțiunea politică prin vot.  

 Cunoașterea drepturilor și a modalităților prin care 

cetățenii își pot responsabiliza aleșii, pentru ca 

aceștia să acționeze conform interesului public, re-

prezintă încă o necesitate. Consolidarea democrației 

participative presupune însă existența unui dialog 

permanent și susținut între cetățean și alesul său, nu 

numai în perioada premergătoare fenomenului elec-

toral, cât mai ales de-a lungul întregii perioade de 

derulare a mandatului acestuia, cetățeanul fiind impli-

cat activ în procesul de luare a deciziilor prin consul-

tarea sa permanentă. De asemenea, o altă problemă 

des întâlnită în statele Europei de Sud-Est este cau-

zată de slaba consultare a specialiștilor, în ansamblu, 

atunci când decidenții politici implementează măsuri 

menite să îmbunătățească calitatea vieții, atât în me-

diul urban, cât și în mediul rural.  

 Bineînțeles, cauzele care stau la baza acestei rup-

turi între factorii decizionali la nivel local, regional și 

național și restul populației sunt diversificate și puter-

nic influențate de o serie de elemente socio-eco-

nomice, culturale sau istorice. Lipsa unei comunicări 

eficiente, în ambele sensuri, poate genera în pe-

rioade dificile din punct de vedere economic și finan-

ciar, tensiuni sociale ce pot escalada și care se pot 

elibera atât prin manifestări cu caracter violent la 

adresa autorităților (exemplu Greciei, dar nu numai, 

fiind un etalon în acest sens) și printr-o ascensiune 

puternică în ochii electoratului, a partidelor cu viziuni 

naționaliste, extremiste sau populiste.  

 Marginalizarea opiniei cetățeanului poate provoca 

și alimenta atât atitudinea de neimplicare în viața 

publică, cât și apropierea dintre acesta și viziunile 

radicale ce promit schimbări majore ale sistemului și 

îmbunătățirea rapidă a nivelului de trai, deși, în cele 

mai multe cazuri, acest tip de promisiuni sunt evident 

nerealizabile.  

 Acest tip de manifestări sunt favorizate de faptul 

că actuala criză economică și financiară pe care o 

traversează întreaga lume este o criză ce se răsfrân-

ge și în alte domenii esențiale, suprapunându-se 

peste o altă criză de natură socială și politică în care 

încrederea cetățenilor în ceea ce privește funcționa-

rea democrațiilor reprezentative, și mai ales, în dispo-

nibilitatea clasei politice de a reprezenta interesele 

cetățeniei, cât și în capacitatea acesteia de a gestio-

na cu profesionalism și competență problemele sis-

temice, este pusă serios la încercare.  

Articol preluat parțial din Revista de Economie 

Socială Nr. 1/2013, Adrian-Lucian Kanovici  

Implicarea cetățenilor în procesul 
decizional în contextul crizei economice 
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T 
he economical and financial crisis that broke 

out in the United States of America and that 

rapidly extended at international level, has 

affected, in the context of a globalized world, both 

solid economies from the Central and Western Euro-

pe and the more fragile economies that are still in 

transition from the space of South-Eastern Europe 

and especially the Western Balkans. The lack of an 

effective involvement of the citizens from the Bal-

kans in the decision making process at local and 

central level has represented, for the last 20 years, 

one of the important causes that allowed the level of 

the reforms carried out in this state to be an incipient 

one. As a consequence, in the present time, against 

some alarming economical realities and some eco-

nomical indicators that show an increase of the num-

ber of unemployed people, it becomes necessary to 

have a drastic reduction of foreign investments or an 

increase of the public debt level as a percentage 

from the domestic gross product and an involvement 

of the citizens and of the specialists from various 

areas in the drafting and the implementation of pub-

lic policies.  

In a decade when the economical problems 

have caused the greates debates within the national 

and European decisional capacities, the role of the 

citizens in the decision-making process gains an in-

creased importance. If, within the consolidated de-

mocracies from Central and Western Europe, the 

active involvement of the citizens in the public life 

represents a tradition and a cornerstone for the op-

eration of these states, in the societies from South-

Eastern Europe, the involvement of citizens in the 

public life is a very reduced one, many times limited 

to the day when they express their political choice 

through voting. To know the rights and the ways 

through which citizens can make accountable the 

people they have elected so they can act according 

to the public interest, still represents a necessity. 

The consolidation of participative democracy sup-

poses the existence of a permanent and sustained 

dialogue between the citizens and his elected per-

son, not only during the period time before elections, 

but also during the whole period of his job, the citi-

zens being actively involved in the decision making 

process through a permanent consultation. Also, 

another problem that is frequently encountered in 

the South-European states is caused by the weak 

consultation of specialists, as a whole, when the po-

litical deciders implement measures meant to im-

prove the quality of life, both in the urban and the 

rural environment.  

Of course, the causes that represents the 

base of this rupture between the decisional factors at 

local, regional and national level and the rest of the 

population are diversified and strongly influenced by 

a series of socio-economical, cultural or historical 

elements. The lack of an efficient communication, in 

both directions, can cause, in times of economical 

and financial difficulties, social tensions that may es-

calate and may develop in violent manifestations to-

wards the authorities (the example of Greece, but not 

only, is  standard in this sense), but also in a po-

werful rise in the eye of the electorate of the national-

ist, extremist or populist parties. The marginalization 

of the citizen’s opinion may cause and feed both an 

attitude of not getting involved in the public life and 

getting closer to the radical views that promise major 

changes in the system and rapid improvements of 

the living conditions, although, in most cases, this 

type of promises are, obviously, not achievable.  

This type of manifestations are encouraged 

by the fact that the current economical and financial 

crisis that the whole world is going through is a crisis 

that affects also other essential areas, overlapping 

with another social and political crisis where the trust 

of the citizens regarding the operation of participa-

tive democracies, and especially regarding the avail-

ability of the political class to represent the interest 

of the citizens and its capacity to professionally and 

competently manage the systemic problems, is seri-

ously tested.  

Article partially reproduced from the Journal of 

Social Economy No. 1/2013, Adrian-Lucian Kanovici  

The involvement of citizens in the decision making 

process in the context of the economical crisis 
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D 
ocumente exacte despre existenţa 

satelor de-a lungul Văii Bistrei nu 

sunt (sau nu se ştie că ar exista). Se 

presupune că începând de la Caran-

sebeş şi până dincolo de Sarmizegetusa, în-

treaga zonă a fost locuită din vremea dacilor. 

Ceea ce este documentat, este faptul că trei fra-

ţi, Anton, Franz și Ferdinand Hofmann (de origi-

ne austriacă), au început aici construcţia unei 

topitorii a fierului în anii 1796. Cu ei, au venit 

mai multe familii de origine germanică în zonă. 

Deşi s-au făcut cercetări, nu s-a descoperit cu 

exactitate de unde provin aceste familii; cerce-

tătorul zonei Văii Bistrei, dr. Johann Wolf, susţi-

ne că acestea au venit din zona Böhnmen, Ste-

iermark, Kärnten, Oberöstereich şi Zips (Aus-

tria) şi s-au contopit cu locuitorii autohtoni care 

au locuit în Valea Bistrei din vremurile dacilor. 

În vremurile când Banatul a făcut parte 

din Austro-Ungaria, oraşul s-a numit Ferdinand-

sberg (germană) sau Nandorhegy (maghiară). 

După trecerea Banatului la România Mare, nu-

mele oficial al oraşului a fost Ferdinandsberg. 

În anul 1960, localitatea a primit un nume nou, 

Oţelul Roşu, nume inspirat după uzina metalur-

gică care aparţinea de localitate din vremuri în-

depărtate.  

După cum arată şi numele, întreprinde-

rea a fost şi a rămas un centru important pe 

toată Valea Bistrei. 

În prezent, oraşul Oţelul Roşu face parte 

din judeţul Caraş-Severin, se găseşte în partea 

de nord-est a judeţului, și este amplasat pe o 

terasă aluvională, la 268 m altitudine, de-a lun-

gul faliei tectonice, prin care râul Bistra, după 

confluenţa cu Bistra Mărului, se îndreaptă spre 

Timiş. Oţelul Roşu are în subordine administra-

tivă localitatea Cireşa şi satul Mal. În 2004 avea 

o populaţie de 12.814 locuitori. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

(C.A.R.P.) Oţelul Roşu a luat fiinţă la data de 11 

noiembrie 1969, în anul 1990 a aderat la Fede-

raţia Naţională ‚‚Omenia’’ a Caselor de Ajutor 

Reciproc ale Pensionarilor din România şi are 

Vedere de pe Gai 

Casa 

de Ajutor 

Reciproc 

a Pensionarilor 

Casa 

de Ajutor 

Reciproc 

a Pensionarilor 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ul_Cara%C5%9F-Severin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nord
http://ro.wikipedia.org/wiki/Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ul_Cara%C5%9F-Severin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cire%C5%9Fa,_Cara%C5%9F-Severin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mal,_Cara%C5%9F-Severin
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sediul, proprie-

tate particulară, în 

Oţelul Roşu, strada Re-

publicii nr. 40, telefon 

0255.530.967, fax 

0255.530.467, judeţul 

Caraş Severin. 

Preşedinte al Con-

siliului Director este 

domnul CONSTANTIN 

BIA, mehedinţean de 

origine, născut în loca-

litatea Deveselu, ales 

în funcţie din anul 

2000. Din Consiliul Di-

rector mai fac parte domnii Vasile Mortoiu 

(0255.530.908) şi Petre Carlogea (0355.404.873). 

Contabilul şef al Casei este doamna Talia Filip 

(0355.417.554), iar cenzor este doamna Ştefania 

Negrea (0355.417.708). Sediul Casei este pro-

prietatea Asociaţiei din anul 1969. 

Conducerea C.A.R.P. Oţelul Roşu a ac-

ţionat în permanenţă pentru creşterea nu-

merică a Asociaţiei, astfel că la începutul aces-

tui an existau în evidenţă 3.256 membri care 

provin din oraşul Oţelul Roşu (2303), comu-

nele: Rusca-Montană (212), Marga (199), Bu-

cova  (116), Zăvoi (103), Băuţar (76), Obreja 

(73) şi Glimboca (13), precum şi din satele Mă-

gura (87), Măru (46) şi Iaz (28). 

Cu 2.014.645 lei existenţi ca fond social 

la sfârşitul anului trecut, C.A.R.P. Oţelul Roşu 

poate fi considerată o asociaţie puternică, ca-

pabilă să asigure membrilor săi împrumuturile 

solicitate, la timp şi în cuantum complet. 

Cu trei angajaţi permanent la sediul 

Asociaţiei şi nouă casieri, colaboratori în terito-

riu, C.A.R.P. Oţelul Roşu asigură buna desfăş-

urare a întregii activităţi în cadrul asociaţiei. 

De asemenea, Casa acordă ajutoare ne-

rambursabile şi alte ajutoare persoanelor cu 

pensii mici sau cu probleme deosebite de sănă-

tate. Astfel, C.A.R.P. Oţelul Roşu a acordat 

1.790.130 lei la 902 persoane ca ajutoare ram-

bursabile (împrumuturi), 44.685 lei ca ajutoare 

nerambursabile la 155 persoane, compensaţii 

pentru biletele de tratament în staţiuni în va-

loare de 550 lei, 27.745 lei ca ajutoare de deces 

în bani pentru 107 cazuri, şi 16.940 lei pentru 

sicrie şi cruci pentru 48 de persoane decedate. 

 C.A.R.P. Oţelul Roşu acţionează cu respon-

sabilitate pentru organizarea de momente ar-

tistice pentru membrii săi, în special cu ocazia 

Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. 

 Colaborează în bune condiţii cu Primăria 

oraşului Oţelul Roşu pentru organizarea de ac-

tivităţi de ajutorare a persoanelor cu probleme 

deosebite, sănătate precară, vârstă înaintată 

sau venituri foarte mici. 

 Performanţele deosebite obţinute de 

C.A.R.P. Oţelul Roşu în întreaga activitate nu 

puteau fi obţinute decât cu aportul unor oameni 

ce şi-au dedicat timpul şi priceperea bunei des-

făşurări a activităţilor Casei. Se cuvine să 

amintim aici pe domnul Ioan Tincu, fiind printre 

primii preşedinţi, domnul Elemer Anderwald, 

care a fost printre primii secretari şi administra-

tori, domnul Constantin Bia, preşedintele în 

exerciţiu, omul care s-a implicat foarte mult în 

toate activităţile Casei, precum şi domnul Petre 

Carlagea, secretarul actual al Casei. 

A consemnat, 

Ec. Ilie ȘOPANDĂ 

Primăria 
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M 
unicipiul Bistriţa, reşedinţa judeţu-

lui Bistriţa-Năsăud, cu o populaţie 

de peste 86.000 locuitori, este 

situat în partea de nord-est a 

Podişului Transilvaniei, într-o depresiune largă, 

străbătută de râul Bistriţa, de la care şi-a luat şi 

numele. Împreună cu cele şase localităţi com-

ponente (Unirea, Slătiniţa, Ghinda, Viişoara, 

Sigmir şi Sărata) ocupă o suprafaţă de aproa-

pe 15.000 hectare. 

 Deşi zona a fost locuită din vechime, prima 

menţiune despre aceasta datează din anul 

1241, când se menţionează că între aşezările 

distruse de către mongoli se află şi “oppidum 

Nosa”, numele dat de către colonişti aşezării 

întemeiate pe malul râului Bistriţa. Mai târziu, 

s-a generalizat numele preluat de la localnici, 

Bistritz, Bezterce, Bystriche. 

La începutul Evului Mediu, în Transilva-

nia au fost instalaţi oaspeţi regali (flandrezi, va-

loni, saxoni, bavarezi), cunoscuţi mai apoi sub 

numele generic de saşi. Lor li s-a acordat un 

statut social şi economic privilegiat, cu o serie 

de drepturi şi libertăţi. 

Localitatea este atestată documentar 

prima oară ca oraş în anul 1264. Geneza, evo-

luţia şi caracteristicile fizice se datorează coloni-

zării germane medievale şi libertăţilor obţinute 

de colonişti de la Coroana Maghiară, calităţii şi 

culturii grupului uman aşezat aici, iar ampla-

sarea într-o zonă cu resurse naturale deosebit 

de bogate au făcut ca oraşul să se dezvolte în 

ritm accelerat. Structura urbanistică a Bistriţei 

are numeroase similitudini cu oraşe din Europa 

Centrală şi de Nord, din spaţiul de colonizare 

german. În anul 1465 începe construcţia siste-

mului de fortificaţie al oraşului, în secolul al XVI-

lea se trece sistematic la construcţiile de piatră, 

iar în secolul al XIX-lea se modifică substanţial 

zonele de locuit şi ale oraşului. 

 De aceea, trecătorul prin acest străvechi şi 

frumos oraş poate admira următoarele mo-

numente arhitecturale: 

 Cetatea Bistriţei, din care se mai păstrează 

astăzi câteva fragmente de ziduri; 

Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor BISTRIŢA 

Domnul Președinte  

Constantin-Patriciu Ochian 
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 Turnul Dogarilor, ce are o valoare 

istorică deosebită, cu o înălţime de 25 metri, 

cu ziduri groase de aproximativ 1,5 metri; 

 Complexul de 13 clădiri etajate, numit Sugă-

lete, construit la sfârşitul secolului al XIV-lea 

şi începutul secolului al XV-lea, în stil gotic, 

legate între ele prin intrări spaţioase ce 

formează o galerie cu 12 bolţi; 

 Casa Argintarului, una din cele mai fru-

moase construcţii medievale din Bistriţa, 

construită între anii 1560-1563, monument 

ce păstrează cea mai frumoasă arhitectură 

renascentistă a unei locuinţe de patrician din 

Transilvania; 

 Casa Ion Zidaru, cea mai veche clădire din 

Bistriţa, ridicată în jurul anului 1500, cu o 

interesantă istorie a ei şi a proprietarilor ei; 

 Palatul Culturii; 

 Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” şi 

Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”; 

 Banca Naţională; 

 Clădirea Poştei Vechi. 

 De asemenea, trecătorul poate vizita Biserica 

Evanghelică, al cărui turn cu o înălţime de 75 

metri reprezintă unul din cele mai înalte turnuri 

gotice din Transilvania, Biserica „Intrarea în 

Templu a Maicii Domnului‖, Catedrala Ortodo-

xă, Biserica Romano-Catolică şi Sinagoga. 

 În cinstea celor 121 eroi români, germani şi 

maghiari căzuţi la datorie în Primul Război Mon-

dial şi înhumaţi în incinta Cimitirului românesc, 

Societatea Cultul Eroilor a ridicat două monu-

mente comemorative, un obelisc şi un altar. 

În anul 1979, oraşul Bistriţa este ridicat 

la rang de municipiu. 

Municipiul Bistriţa este înfrăţit şi colabo-

rează în condiţii bune cu oraşele: L’Aquila, Ita-

lia; Besançon şi Montreuil, Franţa; Zielona 

Góra, Polonia; Columbus, Georgia, S.U.A. şi 

Herzogenrath, Germania. 

Pentru a vorbi de Bistriţa de azi, pornim 

de la întrebarea: când eşti bătrân? şi de la 

răspunsul: eşti bătrân când nu te mai gândeşti 

la ceea ce-ţi place. Pentru persoanele de 

vârsta a treia, Bistriţa este un oraş care place 

localnicilor. În prezent, municipiul Bistriţa capă-

tă zilnic altă înfăţişare, Parcul este într-o conti-

nuă modernizare, Casa cu lei a fost renovată, 

s-au modernizat zonele comerciale şi arterele 

de circulaţie, oraşul capătă tot mai mult aspect 

de oraş european. Activităţile organizate la ni-

vel judeţean şi municipal ţin viaţa în actualitate: 

Zilele municipiului Bistriţa şi Sărbătorile Na-

ţionale, Festivalul ,,Nunta Zamfirei‖, Festivalul 

de artă medievală, zilele anumitor comunităţi, 

concerte şi spectacole, pietonalul municipiului 

şi Parcul municipal împodobite pentru sărbă-

torile de iarnă, sărbătorile pascale şi cu ocazia 

diferitelor târguri, Casa de cultură, Consiliul 

Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi Clubul 

pensionarilor organizat la Casa Judeţeană de 

Pensii, Staţiunea ,,Băile Figa‖. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Bistriţa are sediul actual, din anul 1980, în mu-

nicipiul Bistriţa, strada Lupeni, nr. 15. Cons-

trucţia a fost extinsă şi  modernizată în anul 

2010, adaptată la nevoile specifice şi des-

făşurării în bune condiţii a activităţii cu membrii 

Casei. Poate fi apelată la tel. 0263.213.969 

sau fax 0263.213.202. A luat fiinţă în anul 1954 

şi a aderat la Federaţia Naţională „Omenia‖ a 

C.A.R.P.-urilor din România în anul 1995. 

Preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor este jurnalistul Constantin-Patri-

ciu OCHIAN, om cu experienţă în conducerea 

Casei, ales în funcţie de către Adunarea Gene-

rală din 18 mai 2011. 

Consiliul Director este alcătuit din: 

 dl. col. (r) Iorgu HAIDĂU, vicepreşedinte; 

 dl. Attila Karoly ZOLTAN, consilier; 

 dna. Ana HAROSA, consilier; 

 dna. Elena ŞOMFELEAN, consilier. 

Contabilul-şef al Asociaţiei este doamna 

economist Lenuţa OLINCA, iar preşedintele 

Comisiei de cenzori este veteranul de război 



DIN EXPERIENȚA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR 

9 OMENIA 

(general de brigadă în retragere) Ioan BIRIŞIU. 

La sfârşitul anului 2012, în evidenţa Ca-

sei erau înscrişi aproape 9.200 membri ce pro-

vin din municipiul Bistriţa – 6.426; din oraşul 

Beclean – 702; din comunele: Bistriţa Bâr-

găului – 453, Şieu – 275, Teaca – 249, Lechin-

ţa – 181, Josenii Bârgăului – 178, Galaţii Bis-

triţei – 130, Tiha Bârgăului – 114, Sânmihaiu 

de Câmpie – 79 şi Şieu-Odorhei – 53 şi din 

satele: Dumitriţa – 152, Şieuţ – 110, Domneşti 

– 57 şi din Mureşenii Bârgăului - 40. Evidenţa 

membrilor se face pe calculator şi manual în 

registre, arhive pe CD-uri salvată zilnic şi lunar, 

şi pe suport de hârtie. 

Conducerea Casei se preocupă perma-

nent de mărirea numărului de membri prin per-

fecţionarea sistemului de acordare a împrumu-

turilor, mărirea numărului de membri care be-

neficiază de ajutoare nerambursabile, promp-

titudinea în rezolvarea problemelor membrilor, 

şi nu în ultimul rând prin atenţia pe care o acor-

dă fiecărui membru de a găsi în C.A.R.P. Bis-

triţa un loc în care se poate apela atunci când 

are nevoie. 

Cu un fond social al membrilor de 

aproape 7 milioane de lei, Casa reuşeşte să 

acorde 

membrilor săi la timp 

împrumuturile solici-

tate, până acum ne-

existând nemulţumiri 

în rândul acestora. 

Astfel, în anul 2012, 

s-au acordat împru-

muturi în valoare de 

8.420.710 lei la pes-

te 4.000 de membri. 

Împrumuturile se 

achită la sediul Ca-

sei şi prin delegaţii 

de la subcentre, de 

regulă în ziua în 

care se depun toate 

documentele 

necesare. Problemele generate de rău-platnici 

se rezolvau până acum direct prin Casa Jude-

ţeană de Pensii, iar de acum înainte prin exe-

cutor judecătoresc, până la găsirea unei alte 

soluţii, în consens cu acţiunile demarate de 

Federaţia Naţională ,,OMENIA‖ a C.A.R.P.-

urilor din România pentru identificarea altor 

variante de lucru. Ajutoarele nerambursabile 

sunt oferite atunci când membrii Casei le soli-

cită, în baza documentelor justificative. 

O atenţie deosebită a fost acordată per-

soanelor cu probleme privind starea de sănă-

tate, singure, cu nevoi speciale. Astfel, pentru 

783 persoane s-a repartizat anul trecut suma 

de 307.190 lei, reprezentând: ajutoare pentru 

tratamente stomatologice (4.800 lei pentru 23 

persoane); pentru tratamente oftalmologice 

(3.150 lei pentru 21 persoane); pentru efectua-

rea de pelerinaje, excursii (11.103 lei pentru 

528 persoane); pentru a acoperi o parte din 

tratamentele efectuate în staţiuni (20.000 lei 

pentru 400 persoane); ca ajutoare în situaţii de 

deces (274.040 lei pentru 318 cazuri). De 

asemenea, pentru 4 persoane s-a acordat 

suma de 750 lei pentru achiziţionarea de apa-

rate auditive, pentru 2 persoane s-a acordat 
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suma de 300 de lei pentru a acoperi o parte 

din costul operaţiilor chirurgicale şi a procurării 

protezelor pentru membre. Cu diverse ocazii, 

pentru 15 persoane au fost acordate şi 

ajutoare în bani, în valoare de 4.100 lei. 

Un domeniu important căruia conduce-

rea Casei i-a alocat o mare parte din timp a fost 

organizarea de activităţi de asistenţă socială şi 

medicală. Astfel, au fost organizate întâlniri cu 

medici de la Asociaţia pentru Protejarea şi 

Ajutorarea Handicapaţilor Cardiaci din România 

şi un simpozion „Ai grijă de auzul tău‖ la care a 

participat dr. Marina Prunea, director medical 

ROMSOUND. La aceste activităţi a participat 

un număr mare de membri din Asociaţie. 

Nici organizarea timpului liber n-a fost 

lăsată pe plan secund. Săptămânal se organi-

zează la Clubul pensionarilor seri de romanţe, 

au fost planificate şi s-au efectuat excursii de 

1-2 zile, şi pelerinaje la diferite mănăstiri din 

ţară. În ultimii doi ani, respectiv 2011 şi 2012, 

au fost organizate în cadrul activităţilor social-

culturale 23 de excursii şi pelerinaje, de 1-2 

zile, la care au participat 1.200 de membri ai 

Casei de Ajutor Reciproc. Aceste acţiuni au 

fost pregătite temeinic de către Consiliul Direc-

tor şi personalul angajat, atât logistic, cât şi 

informativ. 

La vârsta noastră, precizează dl. Iorgu 

Haidău, ne aducem aminte şi chiar ne pregă-

tim pentru a da unele răspunsuri nepoţilor, iar 

cadrul ambiental realizat a scos în evidenţă 

faptul că ,,Noi trebuie să avem grijă de noi”. 

Obiective turistice şi de cult cuprinse în 

programul Asociaţiei, pot fi amintite: cetăţile: 

Sighişoara, Braşov, Făgăraş, Sibiu, Alba Iulia, 

Suceava, Neamţ; castelul Huniazilor; cheile 

Bicazului, Turzii şi Râmeților; Grădina Bota-

nică Jibou; salinele Turda şi Cacica; păstră-

văriile: Alex Mara (Maramureş) şi Fiad (Bistriţa 

Năsăud); monumentul eroilor Oarba de Mureş 

(Mureş); mănăstirile: Recea (Mureş); Sâmbă-

ta de Sus (Braşov); Putna (Suceava); Bârsana, 

Bogdan Vodă, Ieud, Prislop şi Rohia (Maramu-

reş); Râmeți şi Dumbrava (Alba); Crişani 

(Hunedoara); Casiel (Cluj Napoca); Prislop-Ar-

senie Boca (Hunedoara); Sihăstria şi Neamţ 

(Neamţ); Topliţa (Mureş); Gura Humorului, Vo-

roneţ, Dorna Arini, Moldoviţa şi Suceviţa (Su-

ceava); Curtea de Argeş (Argeş); Turnu şi Co-

zia (Vâlcea); Floreşti (Cluj); Nuseni, Parva şi 

Salva (Bistriţa Năsăud). 

Consiliul de conducere și președintele 
comisiei de cenzori, de la stânga la 
dreapta Haidău Iorgu, Birișiu Ioan, 
Harosa Ana, Ochian Constantin, 

Șomfelean Elena, Zoltan Karoly Attila 



DIN EXPERIENȚA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR 

11 OMENIA 

Toate itinerariile parcurse au fost foarte 

interesante, dar cel mai spectaculos a 

fost ,,TRANSFĂGĂRĂŞANUL‖. 

Casa de Ajutor Reciproc Bistriţa a or-

ganizat şi două excursii gratuite pentru membri 

cu venituri mici, la mănăstirile din judeţ şi la 

mânăstirea Dorna Arini (Suceava), în cadrul 

cărora li s-a asigurat şi masa de prânz. 

Pentru anul 2013, C.A.R.P. Bistriţa şi-a 

propus ca activităţile social-culturale să conti-

nue tradiţia Casei, să fie diversificate şi prin 

activitatea de club, club intrat în funcţiune în 

octombrie 2012. 

Un sprijin deosebit în muncă, pentru 

realizarea obiectivelor propuse, C.A.R.P. Bis-

triţa l-a primit din partea Primăriei şi Consiliului 

Municipal Bistriţa, Consiliului Judeţean Bistriţa-

Năsăud, Instituţiei Prefectului, Casei Judeţene 

de Pensii, publicaţiilor locale ,,Răsunetul‖ 

şi ,,Mesagerul‖. 

Conducerea actuală a Casei aduce un 

cald şi respectuos omagiu celor care au 

desfăşurat până acum activităţi în cadrul orga-

nizaţiei lor. Se cuvine amintită contribuţia deo-

sebită adusă bunului mers al C.A.R.P. Bistriţa 

de următorii: 

 preşedinţi: Dumitru PETRI, Gheorghe BE-

JENARU, Ioan ANUŢĂ, Justin GRIGA 

(din păcate decedaţi), Gheorghe OSTA-

HIE şi actualul preşedinte, dl. Constantin 

OCHIAN; 

 cenzori şefi: Marcel DECEI (decedat) şi 

Ioan BIRIŞIU; 

 contabilii şefi: Saveta HUCIU şi Lenuţa 

OLINCA; 

 consilieri: Sultana-Aurora SALVAN şi 

Maria COCIŞIU, decedate în anul 2012. 

 

A consemnat, 

Ec. Ilie ȘOPANDĂ 

 

Sunt lucruri, pe care, nu le știm, 

Altele, nu le vom înțelege vreodată, 

Un singur lucru, este clar, 

Rugăciunea din suflet ajută! 

 

Unele lucruri, a le rezolva, nu putem, 

Oricât ne-ndârjim, le trăim câteodată, 

Pentru a rezista în vremuri grele, știm atât: 

Rugăciunea din suflet ajută! 

 

Rugăciunea-i putere, siguranță și sprijin, 

Distincție face, în viața toată, 

Când depășiți de situații, chiar suntem, 

Rugăciunea din suflet, ajută! 

 

Și oriunde cu toții, pașii ne îndreptăm, 

Ne-nchinăm și sperăm cu credința curată, 

Provocările toate să le rezolvăm, 

Rugăciunea din suflet, ajută! 

RUGĂCIUNE 
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D 
omnul Mihai LEONTE s-a născut 

la data de 19 ianuarie 1941, în sa-

tul Petia, comuna Buneşti, judeţul 

Suceava. A urmat primele 4 clase 

elementare în satul său natal, clasele 5 şi 6 în 

comuna Buneşti, iar clasa a 7-a la Zlatna, ju-

deţul Hunedoara. Termină cursurile Şcolii Pro-

fesionale de Mineri Zlatna şi se angajează ca 

muncitor miner în Zlatna, apoi la Baia de 

Arieş. Paralel cu activitatea profesională ur-

mează cursurile liceului seral în Baia de Arieş 

şi Moldova Nouă, Şcoala Tehnică de Maiştri 

Brad. A lucrat în minerit şi a fost promovat 

maistru principal subteran. Este căsătorit şi 

are 2 copii, Marius-Dan, mecanic miner sub-

teran şi Amelia-Elena, în prezent cetăţean al 

Statelor Unite ale Americii. 

 Domnul Mihai LEONTE, fire deosebit de 

sensibilă, a desfăşurat şi o gamă largă de 

activităţi extraprofesionale, în special pe tărâ-

mul poeziei. Astfel, în perioada 1963-1965 a 

frecventat Cenaclul Literar „Pavel Dan‖ Turda, 

unde a debutat cu poezia „Artist în minerit‖ în 

ziarul „Turda Nouă‖. Din 1976 devine membru 

al Asociaţiei Filateliştilor din România, iar în 

perioada 1978-1982 a jucat şah prin cores-

pondenţă la diverse turnee interne, printre 

care şi Cupa României. După ieşirea la pensie 

a iniţiat înfiinţarea Asociaţiei Pensionarilor 

„Clisura Dunării‖, apoi a Casei de Ajutor Reci-

proc a Pensionarilor Moldova Nouă. Cele 

două organizaţii au fuzionat în ianuarie 1993, 

având o conducere unică, unde a fost ales şi 

reales preşedinte. În anul 1994, cu ambele 

organizaţii, a aderat la Uniunea Generală a 

Pensionarilor din România, fiind ales în anul 

1994 în Consiliul Naţional şi reales în anul 

1998; în acest moment organizaţia este afiliată 

la Federaţia Naţională „OMENIA‖ a Pensio-

narilor din România. 

 A fost ales Consilier Independent al oraşului 

Moldova Nouă la alegerile locale din 1992, 

apoi Consilier Judeţean Independent pentru 

judeţul Caraş Severin. Este membru al Alianţei 

pentru Pace din România, filiala Caraş Seve-

rin, colaborator al Asociaţiei Pro-Democraţia 

Club Reşiţa, membru al Asociaţiei Amatorilor 

de Ştiinţă şi Cultură Bucureşti. 

 Începând cu anul 1999 şi-a tipărit creaţiile, 

astfel: 

 în plachete de poezii: Alb negru 1999, Nos-

talgii 2000, Reverii adverse 2001, Valenţe 

medii 2001; 

 are tipărite volumele cu CIP: Meditaţii admi-

se 2002, Apogeul metaforic 2004, Agate 

magice 2006, Mirajele albastre 2008, Armo-

nii majore‖ 2010, Memorii accesibile 2011, 

Metafore aprinse 2012; 

Suflet de poet 
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 în anul 2013 îşi va tipări un nou vo-

lum ,,Martor autentic”. 

Din anul 2006 a iniţiat apariţia volume-

lor antologice a poeţilor de pe Net; Spiralele 

vieţii 2006, Drumurile vieţii 2007, Mirajele vieţii 

2008, Izvoarele vieţii 2009, Speranţele vieţii 

2010. În anul 2011 a coordonat apariţia volu-

mului antologic al poeţilor de pe Net „Amintirile 

vieţii” fiind de altfel inclus în toate cele şase 

volume. 

A fost selecţionat în volumul antologic 

„Freamăt de dor 2008‖ şi „Universul bucuriei 

2009‖, volum apărut la Suceava şi de aseme-

nea „Însemne 2010‖ apărut la Bacău. 

Începând cu anul 1999 participă la toate 

ediţiile Zilelor Culturii la Moldova Nouă, unde 

prezintă publicului larg volumele sale tipărite. 

În anul 2013 apare volumul “Poetul şi 

prozatorul Mihai LEONTE- tămăduitor de su-

flete”, autor Ludmila BOLBOCEANU-GRAMA  

din Chişinău. 

Luptă pentru apărarea dreptu-

rilor şi intereselor legitime ale pensionarilor şi 

a persoanelor defavorizate publicând, înce-

pând cu anul 1994, în ziarul ,,Timpul‖ din Re-

şiţa, diverse articole tematice. Colaborează pe 

această linie în bune condiţiuni cu realizatorii 

emisiunii ,,Vârsta a treia‖ de la postul de radio 

Timişoara. 

Urmare a contribuţiei deosebite la răs-

pândirea culturii în rândul maselor, Consiliul 

local al comunei Buneşti, judeţul Suceava, în 

anul 2002 îi acordă titlul de Cetăţean de 

Onoare al acestei comune. 

De asemenea, domnul Mihai LEONTE 

se bucură de simpatie şi respect în rândul cetă-

țenilor din oraşul şi judeţul în care trăieşte, este 

invitat la diverse manifestări cultural-artistice şi 

militează activ pentru apărarea drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor de vârsta a treia. 

A consemnat, 

Ec. Ilie ŞOPANDĂ 

 

Nu-ţi lăsa în suflet mucegai, 

Nici păianjeni de tot felul, 

Valorifică tot ce ai, 

Atingându-ţi astfel ţelul. 

 

Stăruitor continuă în luptă, 

Obstacolele să le ignori, 

Orice greutăţi tu le înfruntă, 

Cu cer senin fără de nori. 

 

N-am vrut să stau mai liniştit, 

În râul vieţii eu m-am avântat, 

Orice obstacol am întâlnit, 

L-am trecut, în urmă l-am lăsat. 

SPRE 

APOGEU… 

Privesc senin în amintire, 

Fără să-mi reproşez ceva, 

 Mă cuprinde sfânta liniştire, 

Care este viaţa mea. 

Am învins tot ce a fost greu, 

Cu popasuri foarte scurte, 

Mergând încet spre apogeu, 

Am urcat pe trepte rupte. 
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Ș i începem cu o scurtă istorie... Ziua copilu-

lui a fost propusă pentru prima dată în 

cadrul Conferinței Mondiale pentru Proteja-

rea și Bunăstarea Copiilor organizată la Geneva, 

Elveția, în anul 1925. Cu ocazia acestui eveni-

ment, nu mai puțin de 54 de reprezentanți din 

țări diferite au adoptat și Declarația pentru Pro-

tecția Copilului. În anul 1954, UNICEF a propus 

tuturor statelor lumii să adopte o dată pentru ani-

versarea Zilei copilului. 

 În România, Ziua copilului este sărbătorită pe 

data de 1 Iunie. Acestă dată este, de obicei, mar-

cată de discursuri despre drepturile și bunăstarea 

copiilor precum și alte evenimente, activități care 

sunt dedicate copiilor din întreaga lume.  

 1 Iunie este o întâlnire mult așteptată a co-

piilor cu lumea poveștilor, a cadourilor și a jocu-

rilor, dar și a celor mari cu amintirile nostalgice a 

anilor copilăriei, prețuind în sufletul lor copilul de 

odinioară. Este sărbătoarea noastră: a prichin-

deilor, a părinților, a bunicilor. Copilul, simbol al 

bucuriei, al purității și al exuberanței sufletului, 

este ființa cuceritoare care încântă prin candoa-

re, delicatețe, aspirație și care crează prin dezin-

voltură și naturalețe individul matur și bunicul.  

 Ziua copilului este ziua bucuriei, a inocenței, 

zi în care și bunicii grijulii și afectuoși își aduc 

aminte de vremurile copilăriei, a jocurilor, a năz-

bâtiilor și, uneori, a mustrărilor părintești. Așa-

dar, în această zi de sărbătoare, să ne îndrep-

tăm cu dragoste spre chipul blând și zâmbitor al 

bunicilor. Copii cândva, bunicii sunt artiștii uni-

versului copilăriei noastre, sunt simbol al blân-

deții, al răbdării și al iubirii. Sunt cei ce ne călău-

zesc pașii în primele taine ale vieții, trăind la rân-

dul lor o nouă copilărie. 

 O bunicuță dragă spunea: ‖Cândva, nu de-

mult, am fost și eu ca tine, copil drag. Astăzi îți 

voi deschide sertarul copilăriei mele cu trăirile, a-

mintirile, învățăturile, jocurile și toate jucăriile 

păstrate cu atâta grijă și iubire. Îmi amintesc, și 

parcă a fost ieri, sau poate nu mai știu eu. Atâtea 

amintiri port și acum în suflet. Și îți spun: fiecare 

amintire este o poveste. Nici nu aș ști cu ce să 

încep: oare cu fiecare zi de joacă pe uliță sau 

poate cu sărbătorile și horele din sat. Ți-aș spu-

ne chiar și câteva năzbâtii și întâmplări hazlii că 

doar am fost și eu copil ca tine. Acum când mă 

gândesc la acei ani, tare frumos a mai fost, chiar 

și cu poverile vremurilor de atunci. Nu le voi uita 

nicicum, iar tu, copilul meu, să faci la fel. Peste 

ani îți vei aminti cu dor, așa cum fac și eu acum. 

Acum, când te am lângă mine, îmi doresc să fiu 

din nou copil, dar anii s-au așternut peste umerii 

mei, iar timpul nu așteaptă. Așa că bucură-te, 

iubește-ți părinții și semenii, învață și nu uita să 

fii mereu copilul frumos și candid de acum.‖ 

 Și ne-am pierdut în ochii plini de dor și bucu-

rie ai bunicii, în amintirile copilăriei de odinioară. 

Și suntem din nou copii. Îți mulțumim bunico, și 

ție bunicule! Îți mulțumim copilărie! La mulți ani, 

copii frumoși! 

Semnat,  

Bunicul și bunica – copii odinioară 

Ziua mea și ziua ta, 
 1 Iunie – Ziua copilului  
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L 
a sala de conferinţe a Casei Orăşeneşti 

de Cultură din Cugir s-a desfăşurat joi, 

4 aprilie 2013, Adunarea Generală a 

Reprezentanților Casei de Ajutor Re-

ciproc a Pensionarilor “Solidaritatea” din Cugir, 

pe a cărei ordine de zi a fost prezentarea dării de 

seamă asupra activității desfăşurate de Consiliul 

Director și analiza activității organizatorice și fi-

nanciar-contabile pe anul 2012, prezentarea și  

aprobarea proiectului bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2013, precum și alegerea 

noului Consiliu Director și a Cenzorului. 

 În raportul de activitate pe anul trecut, pre-

zentat de preşedintele Vistian Blaga, s-a evi-

denţiat faptul că 2012 a fost un an cu rezultate 

bune atât în ceea ce priveşte primirea de noi 

membri, cât şi în acordarea de împrumuturi. 

 Astfel, anul trecut au fost înscrişi în evidenţa 

Casei 190 de noi membri, cu 121 de membri mai 

mult faţă de 2011, și s-au acordat împrumuturi 

pentru 1.015 solicitări, în valoare totală de 

1.934.470 lei, cu 223.580 de lei mai mult faţă de 

anul precedent. A fost scos în evidență faptul că 

mai mult de jumătate din membrii Asociației au 

solicitat și beneficiat de împrumuturi. Printre alte 

probleme, au fost analizate și implicațiile legale 

și financiare ale aplicării Legii nr. 287/2011 pri-

vind recuperarea restanțelor de la “rău platnici” 

prin executorul judecătoresc. 

 Tot în anul 2012, Consiliul Director, în limita ve-

niturilor disponibile, a aprobat acordarea de aju-

toare nerambursabile unui număr de 171 de mem-

bri, în valoare totală de peste 30.000 de lei, din 

care 23.534 lei pentru 37 decese, 2.800 lei pentru 

20 de proteze dentare,  940 de lei pentru 24 oche-

lari de vedere,  2.305 lei pentru 36 bilete de tra-

tament, 200 lei pentru proteze auditive și altele. 

 A fost evidenţiat de asemenea faptul că în 

perioada raportată, la sediul Casei s-au reali-

zat mai multe audienţe susţinute de directorul 

Casei Judeţene de Pensii Alba, domnul Ale-

xandru Retegan, la care s-au înscris peste 60 

de persoane. 

 La finalul reuniunii, reprezentanţii C.A.R.P.-

ului au ales noul Consiliu Director, pentru o 

perioadă de 4 ani.  În funcția de preşedinte a 

fost reales domnul Vistian Blaga, iar ca membri 

ai Consiliului au fost aleşi domnii Mihail Breaz 

şi Simion Voişan. În funcția de cenzor al Casei 

a fost realeasă doamna Angela Gârlea. 

 Redacția revistei, felicită conducerea Asocia-

ției pentru rezultatele meritorii realizate  și urea-

ză tuturor membrilor multă sănătate, prospe-

ritate, gânduri bune, fericire și La Mulți Ani! 

 Redactor 

ing. Vasilică FĂLCUȚĂ 
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A 
nul European al Cetăţenilor a fost 

lansat  oficial în România în cadrul 

unei conferințe ce  a durat trei zile, 

conferință la care a fost inaugurată și 

noua rețea de centre de informare  Europe Di-

rect. Evenimentul a fost deschis  de persona-

lități precum Excelenţa Sa Oliver Grogan, am-

basadorul Irlandei în ţara noastră, Niculae Idu, 

șeful Reprezentanţei Comisiei Europene în 

România, Mădălina Mihalache, șefa Biroului de 

Informare a Parlamentului European în Ro-

mânia, și Paul Andre Baran, director Biblionet 

România și campion digital naţional desemnat 

de Comisia Europeană. A doua zi a conferinței 

a debutat cu expuneri despre „Cetăţenie și dia-

log în Europa”, susținute de Dacian Cioloș, co-

misar european pentru agricultură și dezvoltare 

rurală, Renate Weber, membru al Parlamentu-

lui European (Grupul Alianţei Liberalilor și De-

mocraţilor pentru Europa - ALDE), Iuliu Winkler, 

membru al Parlamentului European (Grupul 

Partidului Popular European - PPE), Luminiţa 

Odobescu, consilier de stat la Cabinetul primu-

lui-ministru. Au fost prezentate și mesaje video 

din partea vicepreședintelui Comisiei Europene 

Viviane Reding și vicepreședintelui Parlamen-

tului European Anni Podimata. 

Dacian Cioloș: “Apartenența la UE nu 

este un premiu, ci o șansă la o transformare 

participativă”. Dacian Cioloș a vorbit despre ce 

înseamnă cu adevărat cetățenia europeană și 

cum ar trebui „reinventată” Uniunea Europeană 

în contextul economic și politic actual: “Cred că 

în acest proces de transformare e nevoie de o 

nouă cultură, a dialogului și a compromisului 

pozitiv, în care să nu căutăm neapărat o ma-

joritate politică sau ideologică, ci în care să 

căutăm să promovăm idei europene“,a afirmat 

comisarul european. El a subliniat și faptul că 

nevoia unei schimbări de percepție la nivelul 

cetățenilor este cu atât mai stringentă cu cât 

România se află încă la începutul experienței 

sale ca stat membru al UE. Astfel, românii sunt 

încă tentați să perceapă UE ca pe un „cadou”, 

rămânând pasivi în ceea ce privește asumarea 

rolului de cetățean european. Ideea a fost 

împărtășită și de Renate Weber, europarla-

mentar roman în grupul ALDE, care a afirmat 

că acest proces de regândire a UE nu trebuie 

impus de la nivelul instituțiilor europene, ci tre-

buie să vină și de jos în sus, ca presiune din 

partea cetățenilor europeni. Europarlamentarul 

a scos în evidență și importanța centrelor 

Europe Direct în consolidarea cetățeniei euro-

pene – centre care, printr-o „intermediere califi-

cată” a procesului de comunicare dintre mem-

brii comunităților locale și instituțiile europene, 

aduc Uniunea Europeană mai aproape de 

cetățeni. 

 Eurodeputatul Iuliu Winkler a adăugat 

că beneficiile aduse de apartenența la Uniunea 

Europeană depind în mod decisiv de măsura 

în care fiecare stat și fiecare cetățean generea-

ză valoare adăugată: „Primim poate opțiunea 

de a aduce un argument pentru un buget, dar 

influența, prestanța, prestigiul se împart mai 

degrabă în funcție de gradul de contribuție pe 

care îl avem la ceea ce numim construcție eu-

ropeană”, a declarat Winkler.  

Matei Vișniec: “Europa s-a construit pe 

 Anul European 

al Cetățenilor lansat 

oficial în România 
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cultură”. După discursuri, conferința a continu-

at cu o serie de prezentări pe tema „cetăţenie 

și comunicare în contextul european”, susținu-

te de Matei Vișniec (poet, dramaturg, roman-

cier, jurnalist), Cristian Mungiu (regizor, sce-

narist), Csibi Magor (director al organizaţiei 

World Wild Fund România), Gabriela Creţu 

(senator și membru al Comisiei de Afaceri Eu-

ropene), Sandra Pralong Budiș (președintele 

Fundaţiei SynergEtica), Oana Popa (fost am-

basador al României în Croaţia), Cristian 

Manafu (blogger).  

Discursul lui Matei Vișniec a fost centrat 

pe carenţa actuală a personajelor culturale din 

peisajul cârmuitor al Europei, în ciuda faptului 

că istoria bătrânului continent a fost clădită pe 

o astfel de configuraţie. „Timp de două mii de 

ani, europenii s-au masacrat și doar cultura i-a 

unit, iar oamenii de cultură sunt cei care m-au 

format pe mine ca european. Am devenit euro-

pean citind literatură europeană în traducere 

românească. Europa s-a construit pe o cultură 

mai complexă, dar în același timp este un ele-

ment care îi dă identitate. Putem căuta multe 

definiţii pentru ce înseamnă să fii cetăţean 

european, dar elementul cultural va fi acolo”, a 

afirmat Vișniec. Același invitat a făcut o legă-

tură între invitaţia adresată ţării noastre de a 

participa la salonul de carte de la Paris din 

acest an, cu succesul bifat de filmul românesc 

datorită lui Cristian Mungiu. „Dacă am reușit să 

avem un succes în ultimii 10 ani (n.n. – acest 

lucru) vine din faptul că am reușit să fim în sin-

cron, originali, cu ceva ce se produce în mo-

mentul de faţă la nivel artistic în Europa. Asta 

s-a întîmplat destul de rar dacă ne uităm în cul-

tura românească de-a lungul timpului”.  

Referindu-se la acest subiect, Cristian 

Mungiu a declarat că “mare parte a acestui 

succes se datorează unui mod de a te gândi la 

valorile artei în care acţionezi. Şi, întodeauna, 

succesul cel mai mare a venit când acest mod 

de gândire a fost făcut în mod non-speculativ”.  

Viviane Reding:  “Avem nevoie de im-

plicarea directă a cetăţenilor pentru a construi 

o Uniune mai puternică”. Vicepreședintele Co-

misiei Europene a transmis românilor un mesaj 

video cu ocazia lansării în țara noastră a Anu-

lui European al Cetățenilor. Ea a afirmat că 

2013 este un an dedicat drepturilor europenilor 

în calitate de cetăţeni ai UE. În opinia vicepre-

ședintelui CE, cetăţenia europeană este o re-

alitate tangibilă care se traduce în beneficii 

concrete pentru cetăţeni, nu doar un concept. 

Comisia Europeană și-a propus să-i ajute pe 

oameni să înţeleagă cum pot beneficia în mod 

direct de propriile drepturi și vrea să cunoască 

punctul lor de vedere privind viitorul Europei. 

Cetăţenii europeni trebuie să fie în măsură să 

își exprime preocupările și să pregătească te-

renul pentru alegerile europene viitoare. Con-

cluzia vicepreședintelui CE a fost că “a venit 

momentul să ne implicăm cu toţii activ în de-

finirea viitorului nostru comun”. 

Articol preluat din Buletin de Europa, 

publicație lunară 
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A 
nul acesta, Comisia Europeană lan-

sează Anul european al cetățenilor, 

un an care vă este dedicat dumnea-

voastră și drepturilor dumneavoas-

tră. Acest An european coincide cu un mo-

ment de răscruce al procesului de integra- 

re europeană; în 2013 se împlinesc 20 de ani 

de la introducerea, în 1993, prin Tratatul de la 

Ma-astricht, a cetățeniei europene și mai ră-

mâne un an până la desfășurarea alegerilor 

pentru Parlamentul 

European. 

Anul 2009 avea 

să marcheze un nou 

început pentru Uniu-

nea Europeană (UE), 

prin semnarea şi rati-

ficarea Tratatului de la 

Lisabona, dar avea şi 

să comemoreze câ-

teva evenimente cru-

ciale din istoria vechiu-

lui continent: împlini-

rea a 70 de ani de la 

declanşarea celui de-

al II-lea Război Mon-

dial, 60 de ani de la 

înfiinţarea Consiliului 

Europei, sau 30 de ani 

de când Parlamentul 

European este ales 

prin vot direct de către 

cetăţenii statelor mem-

bre. Dar anul 2009 

avea să rememoreze şi 20 de ani de la 

prăbuşirea unui sistem totalitar din statele 

europene aflate până în 1989 sub sfera de in-

fluenţă a Uniunii Sovietice; astfel s-au sărbă-

torit revoluţiile de catifea din Cehoslovacia, Un-

garia, căderea zidului Berlinului sau revoluţia 

sângeroasă din România. Anul 2009 poate fi 

caracterizat drept un liant între trecut şi viitor, 

deoarece Uniunea Europeană are şansa unui 

nou început şi fundamentarea mult mai bine a 

principiilor pe care este clădită, dar şi anco-

rarea în procesul decizional al instituţiilor 

comunitare. 

Datorită cetățeniei UE – care nu înlocu-

iește cetățenia națională, ci o completează – 

toți resortisanții celor 27 de state membre ale 

UE beneficiază, în 

calitatea lor de cetă-

țeni ai UE, de un set 

de drepturi suplimen-

tare. Printre acestea 

se numără dreptul 

de a locui în alt stat 

membru, dreptul de 

a vota și candida în 

alegerile europene și 

municipale în statul 

de reședință, dreptul 

la protecție consu-

lară în străinătate în 

aceleași condiții ca și 

cele aplicate resorti-

sanților țării în cau-

ză, precum și dreptul 

de a adresa petiții 

Parlamentului Euro-

pean, de a înainta o 

plângere Ombuds-

manului European 

sau de a lua parte, 

începând din 2012, la o inițiativă cetățenească 

europeană. 

Uniunea Europeană (UE) este o uniune 

economică și politică, dezvoltată în Europa, ce 

este compusă din 27 de state. Originile Uniunii 

Europene se trag de la Comunitatea Europea-

Procesul de integrare europeană 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83_a_C%C4%83rbunelui_%C8%99i_O%C8%9Belului
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nă a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și din Co-

munitatea Economică Europeană (CEE), for-

mată din șase state în 1958. În anii următori, 

Uniunea Europeană s-a lărgit prin aderarea 

unor noi state membre, și și-a crescut puterea 

prin adăugarea de domenii economice, sociale 

și politice în abilitățile sale. Tratatul de la Ma-

astricht a înființat Uniunea Europeană sub 

prezenta denumire în 1993. Ultima amendare 

a bazelor constituționale ale UE a fost Tratatul 

de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 

decembrie 2009. 

UE funcționează printr-un sistem de in-

stituții supranaționale independente și intergu-

vernamentale care iau decizii prin negociere 

între statele membre. Cele mai importante in-

stituții ale UE sunt Comisia Europeană, Consi-

liul European, Consiliul Uniunii Europene, Cur-

tea Europeană de Justiție și Banca Centrală 

Europeană. Parlamentul European este ales la 

fiecare 5 ani de cetățenii europeni. 

Uniunea Europeană a dezvoltat o piață 

unică în cadrul unui sistem standardizat și uni-

ficat de legi care se aplică tuturor statelor 

membre. În cadrul Spațiului Schengen (care 

include state membre UE și state non-UE) 

controalele vamale au fost desființate. Politicile 

UE sprijină și garantează libera mișcare a per-

soanelor, bunurilor, serviciilor și a capitalului, 

au fost emise legi în domeniul justiției și aface-

rilor interne și se păstrează politici comune în 

domeniul comerțului, agriculturii, în domeniul 

pescuitului și dezvoltarea regională. A fost în-

ființată de asemenea și o uniune monetară, 

Zona Euro, care este compusă în prezent din 

17 state. Prin Politica Comună pentru afaceri 

externe și securitate, UE și-a dezvoltat un rol 

limitat în relațiile internaționale și de securitate. 

Au fost înființate și Misiuni Diplomatice Perma-

nente în mai multe state din lume, iar UE este 

reprezentată în cadrul Organizației Națiunilor 

Unite, Organizația Mondială a Comerțului. 

Acordul de liberă circulație a fost sem-

nat la 14 iunie 1985 în mica localitate luxem-

burgheză Schengen. Primele state care 

l-au implementat au fost Belgia, Franța, 

Germania, Luxemburg, Portugalia, Spania și 

Țările de Jos, care și-au deschis între ele 

granițele la 26 martie 1995. 

Din Spațiul Schengen fac parte și Elve-

ția, Liechtenstein, Norvegia și Islanda, care nu 

sunt membre ale UE. În același timp, Regatul 

Unit și Irlanda, țări membre ale Uniunii Euro-

pene, au optat să nu implementeze acordul 

Schengen pe teritoriul lor. 

Statele membre ale Acordului de la 

Schengen, care totodată sunt membre ale Uni-

unii Europene, România, Bulgaria și Cipru, res-

pectiv statele care sunt doar membre ale Acor-

dului, dar nu ale UE, Elveția și Liechtenstein, 

nu au început încă să aplice prevederile acor-

dului, dar urmează să o facă în viitor. Cetățenii 

lor se pot aștepta în continuare la controale de 

granițǎ între țările lor și țǎrile vecine. 

 “O victorie în înfrângere” a obținut Ro-

mânia. A pierdut tactic, dar a câștigat strategic, 

iar motivul real pentru care a fost refuzată este, 

paradoxal, exact același motiv pentru care ar fi 

trebuit să se gândească foarte serios, de la 

început, dacă vrea să adere. 

În 2011, Olanda a fost cea care a blocat 

aderarea României la Spațiul Schengen, în 

2013 rolul a revenit Germaniei. Cele două țări 

au poziții foarte apropiate de Uniunea Euro-

peană pe majoritatea dosarelor. Respingerea 

României în 2013, ca și în 2011, s-a făcut cu 

ignorarea Tratatului European și a angajamen-

telor în domeniu asumate de toate guvernele 

statelor membre. 

La 11 decembrie 2009 au fost făcute pri-

mele estimări demografice privind variația po-

pulației. O populație combinată de peste 500 

de milioane de locuitori, care reprezintă 7.3% 

din populația lumii, Uniunea Europeană gene-

rează un PIB de 17,6 trilioane de dolari ameri-

cani în 2011 (mai mare decât orice altă țară din 

lume), care reprezintă 20% din PIB-ul estimat 

în termeni de paritatea puterii de cumpărare la 
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nivel mondial. În economie, paritatea puterii de 

cumpărare este o metodă folosită pentru a cal-

cula o rată de schimb alternativă între mone-

dele a două țări. 

UE și cetățenia activă  

Cetățenia activă a ajuns să fie definită în 

multe feluri în cadrul Uniunii Europene, astfel, 

anul 2011 a fost desemnat Anul european al 

cetățeniei active prin intermediul activităților de 

voluntariat, fiind mai degrabă cunoscut sub 

numele de Anul european al voluntariatului. 

Activitățile de voluntariat sunt o expresie a 

cetățeniei active, dar ele pot fi, de asemenea, 

efectuate fără a face referire la implicarea în 

afacerile publice, comunitate și societate. 

Cetățenia activă înseamnă în primul 

rând implicarea activă a cetățenilor, ca partici-

pare la viața comunității lor, și, astfel, în de-

mocrație, în termeni de activitate și de luare a 

deciziilor. Cetățenia activă este mai mult decât 

caritate, vot la alegeri sau voluntariat. 

Pentru noi cetățenia activă este: 

 un proces continuu care cuprinde educa-

ție, cultură, dezvoltare durabilă, nediscrimi-

narea, incluziunea minorităților etnice, par-

ticiparea în societate a persoanelor cu han-

dicap, egalitatea de gen, inclusiv reprezen-

tarea egală a femeilor și bărbaților în pro-

cesul decizional etc.; 

 participarea la alegeri care garantează 

faptul că cetățenii au un cuvânt de 

spus în politica UE de elaborare și de 

luare a deciziilor prin alegerea repre-

zentanților lor în Parlamentul Euro-

pean; 

 dialogul civil care implică faptul 

că instituţiile europene se bucură de 

încrederea publicului şi pot asigura 

implicarea activă a cetăţenilor şi a 

actorilor societăţii civile organizate în 

procesele de luare a deciziilor la toate 

nivelurile; 

 participare în administrația locală care 

vrând-nevrând trebuie să funcționeze la nive-

lul statelor membre, astfel încât structurile de 

implicare a cetățenilor sunt parte accesibilă și 

fac parte din experiența fiecărui cetățean; 

 cetățenie socială care să garanteze că toți 

cetățenii pot participa la viața comunităților 

lor și la elaborarea politicilor publice, inclusiv 

a grupurilor dezavantajate, care sunt de 

multe ori cele mai îndepărtate de la procesul 

de construcție europeană. 

Statutul juridic garantează libertatea de 

circulație și unele drepturi politice considerate 

că îşi aduc cuntribuţia, împreună cu aprofun-

darea pieței unice pentru bunuri și  servicii, 

pentru a crea un sentiment de apartenență la o 

comunitate de oameni. Europa este o parte a 

vieții de zi cu zi a cetățenilor săi, dar drepturile 

și beneficiile ce decurg din această "cetățenie - 

piață unică", sunt, în prezent, limitate la mo-

bilitate. Astfel, ele devin eficiente numai "în 

străinătate". 

Așadar, 2013, Anul european al cetățeni-

lor ar trebui să reflecte această abordare vastă, 

precum și drepturile consacrate în Carta Drep-

turilor Fundamentale ale UE. De asemenea, ar 

trebui să se bucure de egalitate de tratament și 

de același drept de a participa la viața publică 

orice locuitor în calitate de cetățean UE. 

Economist 

Irina ANDREI 
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P 
entru o organizație nonprofit, nu este 

o plăcere mai mare decât să se facă 

cunoscută publicului larg, să împăr-

tășească cu membrii comunității mi-

siunea sa, entuziasmul său de a schimba men-

talități, atitudini, comportamente care frânează 

progresul social, și de a propune o alternativă 

în care se regăsesc  proactivitatea, altruismul, 

acțiunea și deschiderea către nou.  

Aceasta a fost atmosfera generală de la 

ONGFest 2013, eveniment mult așteptat de or-

ganizațiile neguvernamentale din București și 

din toată țara. Târgul Economiei Sociale s-a 

desfășurat în parcul bucureștean Tineretului în 

perioada 17-19 mai 2013, organizat și de 

această dată cu multă pasiune de Fundația 

pentru Dezvoltarea Societății Civile și Institutul 

de Economie Socială.  

Încă de la primele ore ale dimineții zilei 

de 17 mai, la intrarea în parc dinspre Șincai, 

expozanții își luau în primire corturile, se uitau 

în stânga și în dreapta pentru a vedea dacă 

recunosc colegi, apoi își aranjau tacticos mate-

rialele care vor fi oferite vizitatorilor, gratuit sau 

contra unor mici donații: pliante, cărți, reviste, 

bijuterii, ceramică, brioșe, bomboane, origami, 

CD-uri și DVD-uri, hăinuțe pentru copii, coșu-

lețe împletite și multe alte produse realizate 

manual în cadrul unor afaceri sociale sau cen-

tre de zi specializate în terapii ocupaționale. In-

diferent de profilul lor și de categoriile sau cau-

zele sociale pe care le-au susținut, economia 

socială a fost liantul care a pus în discuție o 

abordare sustenabilă și plina de resurse noi.  

Organizațiile participante au acoperit o 

paletă largă de domenii, de la asociații umani-

tare, sportive, medicale, culturale, de dezvol-

tare personală și comunitară, mediu și ecolo-

gie, și multe altele.  

Vizitatorii, persoane interesate în mod 

deosebit să afle poveștile din spatele pliantelor 

și a brioșelor calde, sau pur și simplu trecători 

Festivalul organizațiilor 
neguvernamentale 
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curioși, au găsit aici oameni deschiși și 

comunicativi dispuși să le împărtășească munca 

lor pentru o societate mai solidă și mai incluzivă. 

Printre acești vizitatori s-au numărat și pasionați 

de artă, cultură, sport, valori patrimoniale care și

-au găsit persoane cu aceleași preocupări, s-au 

legat prietenii și unii dintre ei s-au înscris ca 

membri în asociațiile cu care rezonau.   

În cadrul festivalului au fost organizate 

și ateliere pentru toate vârstele: de pictură cu 

henna, jonglerii, reciclare, produse handmade 

și chiar improvizație. Cum să nu îți dorești să-ți 

petreci timpul într-un mediu așa de creativ? 

Pe scena de la intrarea în parc s-au des-

fășurat pe toată perioada celor trei zile specta-

cole impresionante: dansuri populare, tradițio-

nale, moderne, teatru, jocuri și concursuri, coru-

ri, recitaluri, muzică folk, muzică populară, mu-

zică ușoară, concerte, demonstrații de karate.   

Pensionarii din România 

au fost reprezentați la ONGFest 

La cortul cu numărul 107, pensionarii 

din toată țara au fost reprezentați de Federația 

Națională “Omenia” a C.A.R.P.-urilor din Ro-

mânia, deja în al patrulea an de participare. 

Prin prezența voluntarilor și a angajaților de 

vârsta a treia, dar și a celor tineri, cortul 

“Omenia” a fost apreciat de toate categoriile de 

vârstă. Cei mici, însoțiți de părinți și bunici, au 

fost atrași de hăinuțele croșetate cu multă dra-

goste de către voluntarele “Omenia” în serile 

friguroase de iarnă, cu gândul că un copil se 

va bucura să le primească în dar. Cei mari, 

dacă nu știau deja, au fost plăcut surprinși să 

afle de existența unei rețele de organizații de 

pensionari care militează pentru o viață mai 

bună a tuturor pensionarilor din țară. Astfel, 

C.A.R.P.-urile membre și-au prezentat activi-

tatea prin cele mai felurite materiale: pliante, 

fluturași, bannere, proiecții de film, reviste și 

suplimente de revistă, manuale de proceduri, 

monografii, cărți cu poezii realizate de pension-

ari, rapoarte de activitate, calendare, produse 

realizate manual în cadrul unor activități de tip 

centru de zi. Dat fiind faptul că tema principală 

a acestui festival a fost Economia Socială, 

Federația a editat un supliment al revistei 

“Omenia” dedicat Economiei Sociale în cadrul 

caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor. 

Materialele de promovare provin de la 

C.A.R.P.-urile din toată țara, și reprezintă dorin-

ța acestora de a se face cunoscute publicului 

larg și de a semnala tuturor faptul că organiza-

rea pensionarilor în forme asociative reprezintă 

nu numai o formă de îmbătrânire activă, ci și de 

bunăstare materială și chiar spirituală.  

Președintele Federației Naționale “O-

MENIA” a C.A.R.P-urilor din România domnul 

inginer Gheorghe Chioaru a fost prezent pe 

toată perioada festivalului alături de angajați 

și voluntari și a vorbit vizitatorilor despre be-

neficiile unei îmbătrâniri active și despre 

toate activitățile întreprinse de casele de aju-

tor reciproc ale pensionarilor din țară. 

Festivalul organizațiilor neguvernamen-

tale din România a reușit și de această dată să 

creeze acea atmosferă care a facilitat schimbul 

de idei și informații, rezultatele unei munci la-

borioase, însă poate cel mai important lucru, a 

atras un număr impresionant de vizitatori. 

Asistent social 

Ionuț ARDELEANU 
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C 
a în fie-

care an, 

în prima 

zi a lunii 

Mai sărbătorim “Zi-

ua Muncii”. Tradiția 

are legătură cu pro-

testele de stradă 

din Statele Unite ale 

Americii de acum 

aproape 131 de ani, 

în urma cărora ziua 

de muncă a fost re-

dusă la 8 ore fără 

scăderea salariului. 

Chiar dacă în pre-

zent regula celor 8 

ore zilnice e vala-

bilă sau nu, ziua 

muncii e la noi săr-

bătoare mare și se 

petrece așa cum se 

cuvine – adică de-

parte de muncă. 

1 Mai este o 

sărbătoare naționa-

lă în mai mult de 80 de țări și e sărbătorită 

neoficial în multe alte țări. Este zi nelucrătoare, 

așa că tot românul iese la un mic și-o  bere la 

iarbă verde. Sau dă o fugă la mare, să salute 

plaja și valurile. Mulți dintre noi am citit prin  

cărți că data de 1 Mai a fost decretată de mult 

Ziua Internațională a Muncii, dar nu știu câți 

dintre noi ne mai amintim că există și Ziua 

Națională a Tineretului instituită prin Legea 

425/25.10.2004 sărbătorită pe 2 Mai. 

Puţini ştiu că Ziua Muncii sau 1 Mai 

Muncitoresc nu-şi are rădăcinile în ideologia 

comunistă și că, de fapt, a fost hotărâtă cu 

mult timp înainte ca regimul comunist să se 

instaureze în România.  

Rădăcinile acestei sărbători 

Această sărbătoare a fost decretată pur-

tând o semnificaţie de omagiu, de comemorare 

a victimelor grevei generale din Chicago, de 

acum mai bine de 100 de ani. 

În anul 1872, aproximativ 100 de mii de 

lucrători din New York, majoritatea din indus-

tria construcţiilor, au demonstrat cerând re-

ducerea timpului de lucru la 8 ore. Data de 1 

Mai apare, pentru prima dată, în legătură cu în-

trunirea, din anul 1886, a Federaţiei Sindica-

telor din Statele Unite şi Canada (precursoarea 

Federaţiei Americane a Muncii). George Ed-

monston, fondatorul Uniunii Dulgherilor şi 

Ziua Internațională a Muncii 
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Tâmplarilor a iniţiat introducerea unei 

rezoluţii care stipula că: „8 ore să constituie 

ziua legală de muncă de la şi după 1 mai 

1886", sugerându-se organizaţiilor muncitoreşti 

respectarea acesteia. 

La data de 1 Mai 1886, sute de mii de 

manifestanţi au protestat pe tot teritoriul Sta-

telor Unite. Însă, cea mai mare demonstraţie a 

avut loc la Chicago, unde au mers 90 de mii de 

demonstranţi, din care aproximativ 40 de mii se 

aflau în grevă. Rezultatul a fost eroic: circa 35 

de mii de muncitori au câştigat dreptul la ziua 

de muncă de 8 ore, fără reducerea salariului. 

Victime colaterale 

pentru drepturile muncitorilor 
În Piaţa Haymarket din Chicago au avut 

loc incidente violente care s-au soldat şi cu 

pierderi omeneşti. În timpul unei demonstraţii 

la care participau peste 65.000 de oameni, o 

coloană de muncitori a plecat să se alăture 

unui protest al angajaţilor de la întreprinderea 

de prelucrare a lemnului „McCormick". Poliţia a 

intervenit, patru protestatari au fost împuşcaţi 

şi mulţi alţii au fost răniţi. 

În seara aceleaşi zile, a fost organizată 

o nouă demonstraţie în Piaţa Haymarket. Din 

mulţime, o bombă a fost aruncată spre coloana 

de poliţişti care a dus la rănirea a 66 de poli-

ţişti, dintre care șapte au decedat ulterior. Poli-

ţia a ripostat cu focuri de armă, rănind două 

sute de oameni, din care câţiva mortal. 

În urma acestor evenimente, opt lideri 

anarhişti, care aparţineau unei mișcări mun-

citoreşti promotoare a tacticilor militante violen-

te, au fost judecaţi. Muncitorii din Anglia, Olan-

da, Rusia, Italia, Franţa şi Spania au adunat 

fonduri pentru plata apărării. În urma proce-

sului, șapte dintre aceştia au fost condamnaţi 

la moarte (doi având ulterior pedeapsa comu-

tată la închisoare pe viaţă) şi unul la 15 ani 

închisoare. Şapte ani mai târziu, o nouă inves-

tigaţie i-a găsit nevinovaţi pe cei opt. 

În anul 1889, Congresul Internaţionalei 

Socialiste a decretat ziua de 1 Mai ca Ziua 

Internaţională a Muncii, în memoria victimelor 

grevei generale din Chicago, ziua fiind come-

morată prin manifestaţii muncitoreşti. 

Comuniştii nu au ezitat să preia şi să 

accentueze până la absurd această sărbă-

toare. Aşa încât, în perioada comunistă, în cele 

mai multe ţări din lagărul socialist se organizau 

manifestaţii care reprezentau întocmai megalo-

mania dictatorilor ţării respective. 

În România, această zi a fost sărbătorită 

pentru prima dată de către mișcarea socialistă în 

1890. În perioada regimului comunist, de 1 Mai, 

autoritățile organizau manifestații uriașe pe ma-

rile bulevarde. Coloanele de muncitori, în ținute 

festive, scandau lozinci și purtau pancarte uria-

șe. După 1990, importanța propagandistică a 

zilei a fost minimalizată, dar oamenii se bucură 

de acest eveniment, sărbătorindu-l în aer liber, la 

iarbă verde, la mare ori la munte, delectându-se 

cu mici și bere. În 2003, pentru prima dată în 

istoria postdecembristă, o confederație sindicală 

(Blocul Național Sindical) a încercat organizarea 

unei adunări populare pentru a serba această zi. 

Criticile nu au lipsit, la fel nici acuzațiile de sim-

patie procomunistă, amintirea propagandei PCR 

fiind încă vie în conștiința populației. 

De 1 Mai, partidul prezenta cu lauri 

toate „proiectele" definitivate, evoluţia prin forţa 

muncii poporului a industriei, a agriculturii, 

toate într-un mod fabulos posibil numai în sis-

temul comunist. Şi acum românii îşi aduc 

aminte cu nostalgie de lozincile care populau 

pieţele principale din oraşele țării. 

1 Mai era momentul în care se prezen-

tau realizările măreţe ale Partidului Comunist 

Român. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovară-

şa Elena Ceauşescu şi ceilalţi tovarăşi din con-

ducerea de partid şi de stat erau întâmpinaţi cu 

"sentimente de înaltă preţuire şi dragoste fier-

binte ale întregului popor". 

LA LUPTĂ, NU LA ODIHNĂ! Sărbătoa-

rea zilei de 1 Mai, cu aceeași semnificație, a 

fost preluată și în România, însă numai de cer-

http://www.9am.ro/tag/romania.html
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curile intelectuale socialiste. Puțini erau acolo, 

iar evenimentul se reducea la întâlniri destul de 

restrânse. La noi, mișcarea muncitorească era 

slab dezvoltată, în condițiile în care majoritatea 

populației era țărănească. Datorită integrării 

Transilvaniei și Banatului în România, după 

unirea din 1918, numărul lucrătorilor industriali 

a mai crescut. Astfel că și în perioada interbe-

lică 1 Mai s-a sărbătorit doar în cercurile sindi-

cale, fără manifestații de stradă sau eveni-

mente asemănătoare Europei vestice. După 

scoaterea Parti-

dului comunist 

în afara legii, în 

1924, organiza-

țiile profesionale 

s-au scindat, 

prin apariția Sin-

dicatelor Unita-

re, apropiate 

Cominternului. 

Mesajul acesto-

ra era radical, 

încurâjandu-i pe 

muncitori să pri-

vească ziua de 

1 Mai ca una a 

"luptei contra asupririi", și nu o sărbătoare. Iată 

cum era elaborată o broșură a Sindicatelor 

Unitare, editată cu ocazia datei de 1 mai 1926: 

"Ziua de 1 Mai nu este și nu trebuie să fie o zi 

de sărbătoare, așa cum este orice zi de săr-

bătoare burgheză, ci o zi de luptă, așa cum ea 

a fost de la începuturile ei. La luptă, nu la odih-

nă, vă cheamă ziua de 1 Mai. Muncitorimea 

din România va face în același timp ca reven-

dicările ei, ca protestul ei, să fie auzite de clasa 

stăpânitoare". Însă acest segment sindical era 

minoritar, și România nu a cunoscut "tulburări 

muncitorești" însemnate.  

 "SCOȘI" LA DEFILARE. După 23 au-

gust 1944, prin ascensiunea PCR, sărbătoarea 

de 1 Mai a devenit prilej de venerare a partidu-

lui și a liderilor comuniști, ca și cum aceștia ar 

fi fost inițiatorii evenimentelor de ori-

gine. În 1945, Guvernul Groza a organizat 

"Primul 1 Mai liber", iar muncitorii nu au lucrat 

în acea zi. Cu această ocazie s-au inaugurat 

însă și "întrecerile socialiste", lucrătorii din in-

dustria aeronautică raportând că "sărbătoresc 

prin muncă". A fost organizată o mare manifes-

tație și o paradă în Piața Victoriei, iar Gheor-

ghiu-Dej a ținut un discurs radiofonic. După 

preluarea totală a puterii de comuniști, la 30 

decembrie 1947, ziua de 1 Mai a fost orga-

nizată cu și mai 

mare fast. În 

1948, au fost 

"scoși" la defi-

lare muncitorii 

de pe "șantie-

rele naționale" 

Bumbești-Live-

zeni, Agnita-

Botorca, Salva-

Vișeu, Ceanu 

Mare-Cluj. Lo-

zincile acestora 

erau: "Hei rup, 

hei-rup, sparg 

munți de fier, 

în muncă de brigadier"; "Cu partidul nos- 

tru-n frunte, spargem munte după munte"; 

"Cu sapa și lopata, vom da șantierul gata" 

etc. În "epoca Ceaușescu", sărbătoarea de 1 

Mai devine prilej de afișare a politicii "comu-

nismului național", prin grandioase defilări în 

uniforme, cântece patriotice și lozinci scrise cu 

trupuri umane, după modelul nord-corean, pre-

gătite cu costisitoare eforturi umane și finan-

ciare. Muncitorii erau scoși din uzine, li se 

puneau pancarte în brațe și "băteau cadența" 

pe străzile marilor orașe, pentru a-l slăvi pe 

"conducătorul iubit". Sărbătoarea își pierduse 

sensul inițial, fiind parte a cultului personalității 

lui Nicolae Ceaușescu. 

Economist 

Irina ANDREI 
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N 
u mulţi dintre noi ştiu că de fapt 

sărbătoarea de 1 Mai are rădacini 

mult mai adânci decât 1 Mai mun-

citoresc, sau Sărbătoarea Interna-

ţională a Muncii. Pentru tradiţia populară româ-

nească, această zi nu înseamnă ziua liberă 

sărbătorită cu mici și bere, aşa cum am fost 

obişnuiţi în perioada de până în 1989, 

zi marcată de festivităţi propagandistice şi 

defilări. Totuşi ceva au în comun cele două 

sărbători, anume ieşitul la iarbă verde.  Sărbă-

toritul în mijlocul naturii. Aici se opresc însă 

asemănările. 

În tradiţia populară, această zi are sem-

nificaţii mult mai profunde decât micul și halba. 

Această sărbătoare cu iz precreștin îşi are 

rădăcinile în adâncurile istoriei noastre. Însuși 

poetul antic latin Ovidiu scria în „Faste‖ că: „La 

calendele lui Mai, păstorii daci îşi îm

podobeau porţile și stânele cu coroniţe şi 

frunze, ca și cu  ramuri înfipte în pământ” - 

ne anunţă venirea primăverii. Semnificaţia înfi-

gerii în pământ a ramurilor de pom, sugerează 

fertilitatea, rodirea, naşterea. ARMINDENI 

sau  ZIUA PELINULUI - se serbează pentru 

odihna pământului, (ca să rodească, să nu 

bată grindina, să nu fie dăunători, să fie vitele 

sănătoase, vinul bun, oamenii sănătoşi), prin 

petreceri la iarbă verde unde se mănâncă miel 

și caş şi se bea vin roşu cu pelin. Dimineaţa 

oamenii se spală cu rouă (de sănătate). 

De asemena, în ziua de Sfântul Gheor-

ghe flăcăii din sate se adunau și plecau în 

pădure pentru a alege copacul potrivit sărbă-

torii de a doua zi – Armindenia. 

 

Tradiții populare de Armindeni: 

 Se aducea o prăjină înaltă cu ramuri verzi în 

vârf sau chiar un arbore întreg din pădure, 

acesta era curățat până spre vârf de crengi și 

împodobit cu cununi de flori și spice de grâu; 

 se pun ramuri verzi la porţi, pentru noroc și 

belşug; 

 din lemnul Armindenului se face foc atunci 

când se coace prima pâine făcută din făina 

grâului nou; 

 la casele cu fete se pun puieţi de mesteceni 

în faţa porţii; 

 nu se înjugă vitele, nu se lucrează la câmp 

pentru că recolta va fi distrusă de grindină 
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(se seamănă totuşi fasole, pepeni, castra-

veţi care vor fi feriţi de viermi); 

  ―Băutul Mărţisorului‖, fetele cumpară vin din 

banul de argint de mărţisor pentru a fi fru-

moase; 

 Sătenii petreceau în această zi la iarbă ver-

de, pentru ca tot anul să-l treacă cu veselie. 

Aceste tradiții se mai țin la sate pentru 

un trai mai bun în familie, protecţia recoltelor 

(mai ales porumbul).  

Se spune că în 

ajunul acestei zile, 

pentru ca viforul și grin-

dina să nu se abată 

asupra satului, femeile 

nu lucrează nici în 

casă, nici pe câmp. În 

satele din Banat, Ar-

mindenul se pune la 

casele oamenilor har-

nici și ale fetelor de 

măritat. Creanga verde o așează feciorii noap-

tea, fără să fie văzuți. Cei la casa cărora s-a 

pus Arminden trebuie să îi caute pe feciorii 

care l-au pus și să le dea de băut. 

Obiceiuri de Armindeni 

În ziua de 1 Mai, oamenii satelor de 

altădată făceau pomenirea morților pentru cei 

înecați fără voia lor. Era considerată o zi 

specială pentru cei înecați. Dacă se aprinde în 

această zi o lumânare și se pune în pământ, în 

cimitir sau pe malul apei, toate sufletele celor 

înecați fără voie se strâng împrejurul ei. 

Nu în cele din urmă, ziua de Armindeni 

este dedicată și prosperității gospodarilor 

foarte harnici. În ziua de 1 Mai, Biserica Orto-

doxă îl prăznuiește pe Sfântul Prooroc Ieremia, 

unul dintre cei patru mari profeți ai Vechiului 

Testament. Profetul care a vestit robia popo-

rului iudeu, de către babilonieni, a vestit și 

Nașterea lui Mesia din Fecioara Maria. Sărbă-

toarea de Armindeni-Pomul de Armindeni - a 

fost celebrată însă din vremea dacilor, iar 

Profetul Ieremia, prăznuit în ziua de 1 

Mai, a intrat în onomastica românilor în secolul 

al XV-lea. Profetul a trăit în jurul anului 600 

înainte de Hristos. El a fost supranumit și 

profet al lacrimilor și al plângerilor, pentru că a 

plâns pentru poporul iudeu. După ce Ieru-

salimul a fost robit de către Nabucodonosor, 

împăratul Babilonului, Proorocul Ieremia a 

coborât la Dafne, în Egipt, și proorocind acolo, 

el a fost omorât cu pietre de evrei. Deoarece 

egiptenii l-au apreciat și s-au bucurat de 

ajutorul său, Proorocul 

a fost îngropat în locul 

de înmormantare a lui 

Faraon. Rugăciunile 

Profetului Ieremia au 

distrus aspidele, care-i 

invadau pe egipteni. 

Mai mult, Proorocul i-a 

scăpat pe egipteni și 

de furia fiarelor care se 

ascundeau prin ape 

(efot, cum le numeau egiptenii sau crocodili, în 

limbajul elinilor). Se spune că și în zilele nos-

tre, creștinii ce se roagă la mormântul 

Proorocului, luând țărână de acolo, se vindecă 

de mușcăturile aspidelor. 

Superstiții de armindeni 

În trecut, noaptea dintre ziua Sfântului 

Gheorghe și ziua Sfântului Prooroc Ieremia era 

considerată magică pentru faptul că oamenii 

puteau afla numele strigoilor. Dacă aceștia 

erau strigați pe nume în ziua Sfântului Ieremia 

plecau, își acceptau moartea. Se mai spune că 

o rândunică vine și dă foc gospodăriilor celor 

ce lucrează în această zi. 

Câți dintre noi își mai amintesc cum 

căutam cu înverșunare vinul pelin pentru ziua 

de Armindeni — 1 Mai. În această zi pelinul 

era regele, se punea la brâul bărbaților, în 

sânul femeilor, în cofele cu apă. 

Economist 

Irina ANDREI 
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ANIVERSARE 

Î 
n data de 3 martie 2013, domnul NICOLAE BENEA, născut la 3 martie 

1914 în județul Bihor, a sărbătorit aniversarea a 99 ani de viaţă. 

Domnul Benea este unul dintre cei mai vechi membri ai C.A.R.P 

Cugir, cu o vechime de peste 41 ani, având carnetul cu nr. 20. Este de aseme-

nea şi cel mai în vârstă 

veteran de război al 

oraşului Cugir, deţine 

Medalia “Crucea Co-

memorativă a celui de-

al Doilea Război Mon-

dial 1941-1945” şi Me-

dalia de Onoare a ora-

şului Cugir. 

Cu sprijinul fa-

miliei Iuliu şi a doam-

nei Angela Gârlea, în 

grija căreia se află de 

15 ani, domnul Benea 

a ţinut să-şi aniverseze 

ziua de naştere împre-

ună cu cei mai dragi 

apropiaţi ai săi. 

La aniversare au fost invitaţi Primarul oraşului Cugir, domnul ing. 

Adrian Teban, preşedintele Asociaţiei Pro-Cugir, domnul ing. Aurel Voicu, şi 

din partea ziarului Unirea, domnul corespondent Constantin Predescu. 

Cu acest prilej aniversar, în calitate de Preşedinte al Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor “Solidaritatea” Cugir, în prezența invitaților, i-am 

înmânat Diploma de Onoare a C.A.R. P. Cugir, împreună cu o modestă sumă 

de bani şi o sticlă cu şampanie, alături de urările de multă sănătate și dorinţa 

de a ne întâlni și la cea de-a 100 aniversare.  

 

Preşedintele C.A.R.P.  “Solidaritatea” Cugir 

VISTIAN BLAGA 

    

99 ani de viată! 
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Z 
iua Rezervistului 

Militar, instituită în 

temeiul art. 108 din 

Constituţia Româ-

niei, la iniţiativa Asociaţiei 

Naţionale a Cadrelor Militare 

în Rezervă şi în Retragere 

(A.N.C.M.R.R.) "Alexandru 

Ioan Cuza", prin H.G. nr. 

467 din 12.05.2010, exprimă 

aprecierea autorităţilor şi so-

cietăţii române faţă de ca-

drele militare în rezervă şi în 

retragere care şi-au servit 

ţara cu devotament şi onoa-

re. Se sărbătoreşte în fie-

care an pe data de 31 mai 

sub deviza PATRIE -

ONOARE - DEMNITATE. 

 Istoria noastră consemnează fapte memorabile 

ale militarilor pe câmpul de luptă şi pe frontul nevă-

zut, care au contribuit în mare măsură la apărarea 

patriei şi a valorilor naţiunii române. 

 În contextul actual al crizei care afectează în-

treaga lume şi a eforturilor care se depun de către 

forţele patriotice şi oamenii responsabili din societa-

tea noastră, membrii Asociaţiei noastre sunt chemaţi 

să contribuie la redresarea situaţiei din România şi 

la apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ro-

mâni. În aceste vremuri grele trebuie să punem pe 

primul plan interesul naţional şi să dovedim că ju-

rământul pentru apărarea ţării a fost şi este crezul 

nostru dintotdeauna. Ziua Rezervistului Militar a fost 

instituită la inţiativa A.N.C.M.R.R. "Alexandru Ioan 

Cuza", aceasta având acceptul tuturor structurilor si-

milare din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă 

Naţională. 

 În consonanţă cu calitatea de persoană juridică şi 

de utilitate publică, A.N.C.M.R.R. cultivă valorile 

civice ale statului de drept, sentimentele de camara-

derie din rândul cadrelor militare în rezervă şi în re-

tragere şi cadrelor aflate în activitate, promovează 

valorile fundamentale ale democraţiei, interesele şi 

simbolurile naţionale ale 

României, contribuie la 

cultivarea valorilor trecutu-

lui nostru istoric. 

 Reprezentând intere-

sele celor peste 76.000 

pensionari militari şi fami-

liile acestora, astăzi 

A.N.C.M.R.R. se prezintă 

ca o structură asociativă 

consolidată. Ea este repre-

zentată de 47 filiale jude-

ţene şi de sector, având 

peste 35.000 de membri. 

Suntem bucuroşi să men-

ţionăm că această zi este 

dedicată sărbătoririi pentru 

a treia oară a Zilei Re-

zervistului Militar, şi este organizată de toate Fili-

alele Asociaţiei noastre. Ne exprimăm convingerea 

că, împreună cu celelalte filiale ale cadrelor militare 

în rezervă şi în retragere din A.N.C.M.R.R., precum 

şi din instituţiile apărării, siguranţei naţionale şi or-

dinii publice, vom contribui la rezolvarea problemelor 

cu care se confruntă ţara în această perioadă. În 

judeţul Mehedinţi, filiala este organizată în strânsă 

legătură cu factorii de conducere din judeţ ca o ma-

nifestare a dragostei faţă de ţară şi neamul româ-

nesc, faţă de armata sa activă şi de rezervă, şi faţă 

de toate structurile din Sistemul de Ordine Publică şi 

Siguranţă Naţională. Trebuie să menţionăm că la 

nivel local, filialele rezerviştilor din M.Ap.N., M.A.I. şi 

S.R.I. acţionează şi dezvoltă relaţii de colaborare şi 

prietenie în permanenţă şi pentru îmbunătăţirea pro-

tecţiei sociale a membrilor lor şi familiilor acestora. 

 Ca membru al Biroului Permanent Central 

al  A.N.C.M.R.R. şi Preşedinte al Filialei Mehedinţi, 

cu prilejul aniversării Zilei Rezervistului Militar, adre-

sez sincere felicitări tuturor cadrelor militare în re-

zervă şi în retragere, multă sănătate, viaţă lungă, 

împliniri şi tradiţionalul "LA MULŢI ANI!". 

General brigagă (rtr) 

Ioan PANĂ 
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ECONOMIE 

1 Dacă un salariat este nevoit să lucreze 

la un alt punct de lucru al aceluiași 

angajator, în același oraș, salariatului nu 

i se va acorda diurnă, întrucât scopul acesteia 

este de a acoperi cheltuielile suplimentare de 

hrană. Vor fi însă decontate cheltuielile de 

transport efectuate pentru deplasările la unita-

tea unde salariatul desfășoară activități de 

lucru. 

 

2  Potrivit dispozițiilor art. 55 alin. (4) lit. 

g) din Codul fiscal, sumele primite de 

angajați pentru acoperirea cheltuielilor 

de transport și cazare, a indemnizației primite 

pe perioada delegării și detașării în altă locali-

tate, în țară și în străinătate, în interesul servi-

ciului nu sunt incluse în veniturile salariale și 

nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe 

venit. În schimb, sunt impozabile sumele acor-

date de persoanele juridice fără scop patri-

monial și de alte entități neplătitoare de impozit 

pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizația 

acordată salariaților din instituțiile publice, indi-

ferent dacă acestea realizează profit în exer-

cițiul curent și/sau din anii precedenți. Așadar, 

situația este diferită în funcție de calitatea 

angajatorului – persoană juridică plătitoare sau 

neplătitoare de impozit pe profit. 

 

3 Delegarea presupune schimbarea unui 

singur element al contractului individual 

de muncă, respectiv locul muncii. Prin 

urmare, durata timpului de lucru, ca de altfel 

orice alt element al contractului individual de 

muncă, nu se poate modifica prin efectul dele-

gării. Astfel, nu tot intervalul de timp cuprins 

între ora de plecare și ora de înapoiere din de-

legație constituie timp de lucru, ci numai inter-

valul de timp în care salariatul prestează mun-

că, se află la dispoziția angajatorului și indepli-

nește sarcinile și atribuțiile sale. Nu constituie 

timp de lucru zilele libere de care salariatul be-

neficiază în perioada în care este delegat cum 

este cazul zilelor de repaus săptămânal. 

 

4 Art. 2 din H.G. nr. 1.860/2006 privind 

drepturile și obligațiile personalului auto-

rităților și instituțiilor publice pe perioada 

delegării și detașării în altă localitate, precum 

și în cazul deplasării, în cadrul localității, în 

interesul serviciului prevede că, pentru sala-

riații din cadrul companiilor naționale, societă-

ților comerciale și regiilor autonome la care 

drepturile salariale se acordă prin negociere, 

drepturile bănești pe perioada delegării și deta-

șării în altă localitate, precum și în cazul depla-

sării în cadrul localității, în interesul serviciului, 

se acordă în condițiile prevăzute în contractele 

colective sau individuale de muncă. 

 

5 Potrivit art. 44 alin. (2) din Codul muncii, 

salariatul delegat are dreptul la plata 

cheltuielilor de transport și cazare, pre-

cum și la o indemnizație de delegare, în con-

dițiile prevăzute de lege sau de contractul co-

lectiv de muncă aplicabil. De asemenea, întru-

cât delegarea presupune schimbarea numai a 

DIURNA  

AMENZI SAU DOSAR PENAL  
7 situații grave pe care trebuie să le evitați pentru a nu fi pasibili 

de amenzi sau chiar dosar penal! 
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locului muncii, salariații 

beneficiază pe durata delegării de toate 

drepturile stabilite de lege, de contractul 

individual de muncă și de contractul colectiv de 

muncă aplicabil. Pe cale de consecință, dacă 

salariatul prestează activitate în zilele de 

sâmbătă și duminică el va beneficia, în cursul 

săptămânii, de alte două zile libere stabilite 

prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau 

prin regulamentul intern, de sporul menționat la 

art. 137 din Codul muncii, precum și de 

drepturile prevăzute la art. 44 alin. (2) din 

același cod. 

 

6 
Atât delegarea, cât și detașarea presu-

pun schimbarea locului muncii prevăzut 

în contractul individual de muncă. În 

acest sens, art. 42 alin. (1) din Codul muncii 

stabilește că locul muncii poate fi modificat 

unilateral de către angajator prin 

delegarea sau detașarea salariatului într-un 

alt loc de muncă decât cel prevăzut în 

contractul individual de muncă. 

 

7 În cazul în care locul muncii 

înscris în contractul individual 

de muncă nu este modificat 

prin delegare sau detașare, 

salariaților nu li se poate 

acorda diurnă. În situația 

în care salariatul nu are 

un loc de muncă stabil, 

părțile pot recurge la 

clauză de mobilitate 

stabilită de art. 25 din 

Codul muncii. Prin cla-

uză de mobilitate  păr-

țile în contractul individu-

al de muncă stabilesc că, 

în considerarea specificului 

muncii, executarea obligațiilor 

de serviciu de către salariat nu se 

realizează într-un loc stabil de muncă. 

În acest caz salariatul beneficiază de prestații 

suplimentare în bani sau în natură. Spre deo-

sebire de delegare sau detașare – măsuri 

dispuse de regula unilateral, dar având carac-

ter temporar – salariatul care a acceptat o 

clauză de mobilitate își execută obligațiile de 

muncă prin deplasări de serviciu fie intermi-

nente, fie continue pe intreaga durată a con-

tractului individual de muncă. În acest caz, 

părțile pot stabili în contractul individual de 

muncă prestații suplimentare în bani sau în 

natură, deoarece salariatul, în deplasările în 

interes de serviciu, neaflându-se în delegare 

sau detașare, nu primește indemnizație de de-

plasare, drept ce se cuvine, potrivit contractului 

individual de muncă sau/și contractului colectiv 

de muncă, celor delegați sau detașați. 

 

Redacția 
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CUVINTE PENTRU SPIRIT 

Î 
n ceea ce privește Sânpetru, nu transfor-

marea celor doi sfinți creștini (Pavel și 

Petru) într-unul păgân este esențială, ci 

atribuțiile primite de acesta în Calendarul 

popular, întrucât marchează miezul verii agrare 

și perioada secerișului. Sânpetrul de Vară, a 

preluat data (29 iunie) și numele Sfântului 

Apostol Petru  din Ca-

lendarul creștin. În Pan-

teonul românesc Sân-

petru de Vară este des-

părțit de fratele său, 

Sânpetru de Iarnă, pa-

tron al lupilor, de aproxi-

mativ o jumătate de an. 

În tradiția populară Sân-

petru apare fie ca per-

sonaj pământean, fie ca 

divinitate celestă. În vre-

murile imemoriale, când 

oamenii erau foarte 

credincioși, Sânpetru de 

Vară umbla pe Pământ, 

singur sau însoțit de 

Dumnezeu. Adesea, 

Dumnezeu îl consultă la 

luarea unor decizii. În 

poveștirile și snoavele 

populare Sânpetru este 

un om obișnuit: se îmbrăca în straie țărănești; 

se ocupa cu agricultura, creșterea animalelor 

și, mai ales, cu pescuitul. Fiind credincios, 

foarte harnic și bun sfetnic, Sânpetru este luat 

de Dumnezeu în cer unde îi încredințează por-

țile și cheile Raiului. Acolo, fiind mai mare 

peste cămările cerești, împarte hrana anima-

lelor sălbatice, în special lupilor, fierbe grindina 

pentru a o mărunți prin topire și a deveni mai 

puțin periculoasă etc. La marile sărbători ca-

lendaristice (Crăciun, Anul Nou, Bobotează, 

Măcinici, Sângiorz, Sânziene), Sânpetru poate 

fi văzut de pământeni la miezul nopții, când se 

deschide pentru o singură clipă cerul, stând la 

masa împărătească în dreapta lui Dumnezeu. 

Sânpetru este cel mai 

cunoscut "sfânt" al Ca-

lendarului popular. Im-

portanța sărbătorii este 

subliniată de postul care 

o precede, Postul lui 

Sânpetru, care, spre de-

osebire de Postul Paș-

telui, Postul Crăciunului 

și Postul Sântămăriei, 

are număr variabil de 

zile. Local, sărbătoarea 

era anunțață de anumite 

repere cosmice și teres-

tre: apariția licuricilor, 

amuțitul cucului, răsăritul 

constelației Găinușei și 

altele. 

Târgul de fete 

 Târgul Găinii este o 

sărbătoare preistorică "ți-

nută pe Muntele Găina din Munții Apuseni și 

dedicată zeiței neolitice Gaea, protectoare a 

femeilor măritate, sinonimă cu Târgul de Fete. 

Cultul preistoric al zeiței, identificată de etno-

logi cu Sânziană, Maica Precestă, Dochia, 

Drăgaica, este întreținut de români, fără să-și 

dea seama, prin numeroase sărbători și obice-

iuri, unele desfășurate pe munți (TârguI Găinii, 

Obiceiuri și tradiții 

de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

http://www.crestinortodox.ro/calendarul/70731-originea-calendarului-crestin-si-structura-lui
http://www.crestinortodox.ro/calendarul/70731-originea-calendarului-crestin-si-structura-lui
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68563-raiul-parintele-serafim-rose
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69679-dragaica-sau-sanzienele
http://www.crestinortodox.ro/craciun/68386-postul-craciunului
http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68798-baba-dochia
http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67769-biserica-sfintii-apostoli-petru-si-pavel
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pelerinajul de Sântămărie de pe Muntele Cea-

hlău), altele coborâte în zonele de deal și câm-

pie (Târgul Drăgaicei de pe Muntele Penteleu 

coborât la Buzău). Vechimea multimilenară a 

sărbătorii zeiței Gaea, devenită ulterior TârguI 

de Fete de pe Muntele Găina, este susținută 

de argumente astronomice (Cloșca cu Pui, 

Găinușa sau Clota, care este văzută pe firma-

ment în perioada solstițiului de vară, când se 

ține Târgul Găinii), etnologice (Găina, pasăre 

fantastică, cu aripi și ouă de aur, care apare în 

unele legende din Munții Apuseni), toponimice 

(numele Muntelui Găina din Masivul Apuseni) 

și altele. Întâlnirile solstițiale din Munții Carpați 

unde se înălțau rugi divinității lor celebrate în 

luna iunie au asimilat de-a lungul timpului fun-

cții noi: schimb de produse, petrecere, distrac-

ție. Acestea fac parte din patrimoniul cultural și 

istoric al Vechii Europe. 

Un joc ritual care se desfășura la solsti-

țiul de vară, mai precis la Sânpetru, a fost ates-

tat și la macedo-români. Acesta se numea jocul 

Sclavilor și era executat numai de tineri de la 

14 ani în sus. Deși la prima vedere jocul pare a 

avea ca temă încercarea puterilor, el are sem-

nificații străvechi care se leagă de ritualul ca-

lendarului, de implinirea și victoria forțelor na-

turii la solstițiul de vară. Este interesant că une-

le jocuri ale tinerilor din ținuturile pericarpatice 

păstrează elemente din jocul Sclavilor (Pamfile, 

1910, p. 156-160). (Ion Ghinoiu) 

Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

 În fiecare an, pe data de 29 iunie, facem po-

menirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cei 

doi apostoli sunt sărbătoriți împreună pentru că 

au murit în aceeași zi, de 29 iunie a anului 67, 

în timpul prigoanei creștine declanșată de îm-

păratul roman Nero. 

 Sfântul Petru, fratele apostolului Andrei, a 

fost de origine din Bethsaida, localitate în apro-

pierea Lacului Tiberiadei. Când și-a început 

activitatea publică, Petru era deja căsătorit și 

se mutase la Căpernaum, unde trăia împreună 

cu soacra sa. Nicăieri nu se face men-

țiune în legătură cu soția sa, deși din Epistola 

întâi către Corinteni 9, 5, se poate deduce că 

el și-a luat soția în călătoriile sale misionare. 

Textele canonice nu ne spun dacă Petru a avut 

sau nu copii, doar Faptele apocrife ale lui Petru 

vorbesc despre fiica sa. Adeseori, Petru devine 

purtătorul de cuvânt al celorlalți apostoli. Deși 

privilegiul prioritar de a fi descoperit că Iisus 

este Mesia îi revine Sfântului Apostol Andrei 

(Ioan 1,41), Petru este cel care afirmă cu mai 

multă tărie acest lucru, fapt pentru care Mân-

tuitorul îl evidențiază (Matei 16, 13-20). Cu toa-

te acestea, el este cel care fluctuează în cre-

dința sa în Hristos, de la afirmare și până la 

negare sau lepădare de El. Petru este între pri-

mii ucenici care au sosit la mormântul Mân-

tuitorului, după ce femeile anunță învierea Sa, 

iar după înălțarea la Cer, se erijează, fără a fi 

ales de cineva, în conducător al apostolilor, își 

exercită rolul de conducător în numirea celui 

care îl înlocuia pe Iuda (Fapte l, 15-22); vorbeș-

te la Pogorârea Duhului Sfânt (Fapte 2, 14-41); 

este unul din cei dintâi apostoli care săvârșește 

o minune în numele lui Iisus (Fapte 3, 1-10); îi 

condamnă pe Anania și Safira; săvârșește 

multe alte minuni; îl primește pe Cornetius în 

Biserică (Fapte 10, 1-11, 18), ceea ce a fost in-

terpretat ca un prim gest de deschidere a învă-

țăturii creștine către neamuri, deși în disputa cu 

Sfântul Apostol Pavel este cel care susține cer-

erile iudeo-creștinilor privind observarea practi-

cilor impuse de Lege (Galateni 2, 11-21); iese 

în evidență cu ocazia sinodului apostolilor de la 

Ierusalim (Fapte 15, 7-11). S-a săvârșit la 

Roma, prin moarte martirică, alături de Sfântul 

Pavel, în timpul persecuției neroniene. 

Petru (nume corespunzând gr. pétros și aram. 

kepha, cu înțelesul de "piatră, stâncă") se lă-

murește prin Evanghelie: "Iisus, privind la el [la 

Simon, fratele lui Andrei], i-a zis: Tu ești Si-

mon, fiul Iona; tu te vei numi Chifa [Chefa] (ce 

se tâlcuiește: Petru)" (Ioan 1, 42; subl. n.). "Și 

http://www.crestinortodox.ro/predici-la-sarbatorile-de-peste-an/71651-predica-la-sfintii-apostoli-petru-si-pavel
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http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67710-biserica-sfantul-apostol-andrei-patras
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69566-persoana-si-numele-lui-iisus-hristos
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Eu îți zic ție că tu ești Petru, și pe 

această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile 

iadului nu o vor birui" (Matei 16, 18 ), loc invo-

cat abuziv de catolici pentru fundamentarea 

"primatului papal". Moștenit din latina populară 

în forma Chetru (Sanchetru, de la Sanctus 

Petrus), numele a fost reintrodus ulterior pe 

filiera greco-slava, 

formele lui românești 

cele mai răspândite 

fiind Petru, Pătru și 

Petre (diminutive: Pe-

truț, Pătruț, Petruș, 

Pătruș, Petrică, Petri-

șor etc.), cu femininul 

Petra (diminutive: Pe-

truța, Pătruța, Petrica 

ș.a.). Numele mic Pe-

tru stă la originea 

multor nume de fami-

lie (dintre care unele 

au fost inițial tot nume de botez: Petrea, Petra-

che, Pătrașcu etc.). Petroniu și Petronela 

(nume rare la noi, cu caracter neologic și 

livresc) n-au legatură etimologică cu numele 

grecesc al apostolului, ci provin din vechiul 

nume latin Petronius (de la petro, "berbec"). 

Sfântul Apostol Pavel, "Apostolul neamuri-

lor", s-a născut într-o familie de evrei des-

cendentă din tribul lui Beniamin, în Tarsul 

Ciliciei, probabil în primii ani ai erei creștine, 

primind numele de Saul. A fost crescut și edu-

cat în tradiția fariseică, se pare, la Ierusalim, 

desăvârșindu-și educația sub îndrumarea ves-

titului rabin Gamaliei. În zelul său față de reli-

gia parinților săi, Saul devine persecutor al 

creștinilor, văzând în credința creștină un duș-

man de moarte al tradiției legaliste iudaice. În 

drum spre Damasc, unde se îndreptă pentru 

a-i aresta pe creștinii de acolo și a-i aduce la 

Ierusalim spre a fi judecați, Saul trăiește mo-

mentul de răscruce care îi va schimba definitiv 

viața. Mântuitorul Iisus Hristos i se arată, învă-

luit de o lumină strălucitoare, atrăgându-i aten-

ția că cei persecutați nu sunt doar creștinii, ci 

El însuși, în această identificare a lui Hristos cu 

cei care cred în El rezidă temeiul învățăturii 

pauline despre Biserica, ințeleasă că Trup mis-

tic al lui Hristos. Este botezat de Anania, epis-

copul Damascului, schimbându-i-se numele 

din Saul în Pavel. 

După o perioadă de 

trei ani în Arabia, 

merge în Antiohia Siri-

ei, de unde întreprinde 

cele trei călătorii misi-

onare - în Cipru, Asia 

Mica, Pamfilia, Frigia, 

Galația, Macedonia, 

Tesalia și Ahaia (Gre-

cia) - după care ur-

mează captivitatea sa 

din Cezareea și Roma 

din anii ’61-’63. A fost 

martirizat în timpul împăratului Nero prin de-

capitare, ca cetățean roman, în același timp cu 

Petru. 

Pavel este forma românească a lui Paul 

(lat. Paullus, explicat prin adjectivul paullus, 

"mic"), încetățenită sub influența greco-slavă. 

La noi, formele cele mai răspândite ale nume-

lui au fost Pavel, Paval, Pavlu, Pavle (ultimele 

trei ieșite azi din uz), cu diminutive ca Pavelică, 

Păvălaș, Pavu etc. (pentru femei: Pavelina, 

Paulina, Polina, cu diminutive rare ca Paulica, 

Paulița, Pavelică, Pavelița, Păvăluța, Paveluța 

etc.). Paul (pronunțat uneori Pol și diminutivat 

mai ales Paulică) și Paula sunt forme neolo-

gice, ajunse la noi sub influența occidentală, 

mai ales catolică. La fel și Paulin (care apare 

însă mult mai rar) și chiar Paulina (deși acesta 

din urmă are și unele precedente locale). Ca și 

numele Petru, Pavel/Paul stă la baza multor 

nume de familie (Pavelescu, Pavlovici, Pau-

lescu, Paulian etc.). 

Articol preluat de pe 

www.crestinortodox.ro 
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A pasă pe butonul soneriei. Așteaptă. Peste 

tot întuneric beznă și o liniște deplină. În-

treaga curte este vopsită în negru. Casa abia 

se zărește. Pare o fantomă imobilă. Liniște. 

Nici o mișcare. Apăs din nou pe butonul son-

eriei. Domnul Severus se gândește… cred că 

a primit scrisoarea mea prin care am anunțat-o 

că mă-ntorc în noaptea aceasta, am sunat de 

doua ori și…nici un zgomot, nicio fereastra nu 

s-a deschis. 

Strada e pustie. Zidurile intunecate sunt 

indiferente, nu-l compătimesc pe domnul Seve-

rus. În aparență domnul este calm. Încă o dată 

sună. Nicio mișcare, același rezultat. Devine 

brusc nemulțumit. Au trecut deja zece minute. 

Sună prelung…. ar trebui ca el să se grăbea-

scă, poate nu i-a spus că mă întorc, că eu sunt 

la poartă și eu sun… am sunat de patru ori, 

of… ce bine mă simțeam când sunam o sin-

gură dată… țrrr… așteptam puțin, se deschi-

dea fereastra din spatele casei, o auzeam, 

apoi… zdup! Puteam să intru și eu pe poartă și 

apoi în casă. Dar acum… Ce s-o fi întamplat, 

dacă au adormit sau au uitat gazele deschise?  

Domnul Severus gândește profund. 

Așteaptă. Se simte ștrangulat de liniștea 

apăsătoare. Nimic, nicio consolare. Și doar un 

zgomot, un singur zdup ar rezolva totul. 

Domnule Severus, așteaptă!!!...e glasul 

conștiinței. 

S-a obișnuit și cu noua situație. Era 

prea simplu înainte. Lipsea ceva. Așteptarea. 

E mai bine acum, gândește domnul Severus. 

Aude o fereastra scârțâind, apoi un zgo-

mot… zdup! Rămâne impasibil… era mai fru-

moasă așteptarea… deschide poarta și intră în 

curte. În casă se aprinde lumina. 

Scoate cheia din buzunar și deschide ușa. Ușa 

se deschide fară niciun zgomot. Își lasă pălăria 

și pardesiul la cuierul din hol. 

Intră în cameră: 

Bună seara, Clara! 

Bună seara, Puiule! 

 

Economist  

Constantin ANTOCHI 

Amabilitatea domnului SEVERUS 

D in curiozitate, m-am hotărât să fac o 

plimbare prin târgul de mașini Autovit, 

cel mai mare din sud-estul Europei, după afir-

mațiile gazdelor, trâmbițate în difuzoare. 

Mașini de toate mărcile, vechi și mai 

nouțe, pregătite pentru vânzare își așteaptă 

cumpărătorii. Samsarii de mașini te studiază 

de la distanță și dacă simt că ești interesat îți și 

fac oferta, fiind ajutați de prieteni și cunoștințe 

care apar din senin ca potențiali cumpărători, 

care știu să aprecieze o mașină și fac oferte ca 

să simți concurența în ceafă. 

Ca orice târg de mașini are și zone des-

tinate motocicletelor, bicicletelor  și pieselor de 

schimb, accesoriilor auto și celor conexe pen-

tru turism. Toate acestea sunt firește pentru un 

târg de mașini în care de multe ori îți cauți 

ștergătoarele sau oglinzile retrovizoare dispă-

rute de la mașina ta în noaptea de vineri spre 

sâmbătă. 

Însă, specificul românesc al târgului de 

mașini este  dat de sutele de standuri și măsu-

țe ocupate cu îmbrăcăminte, încălțăminte, pro-

duse agroalimentare, de regulă ambalate, ul-

timele incluzând din belșug și băuturi con-

trafăcute. 

Dacă sâmbăta se mai efectuează con-

troale de către cei îndrituiți să o facă, însoțiți 

adeseori și de echipe de jandarmi, duminica 

însă nu-i deranjează nimeni pe negustori, șme-

În târgul AUTOVIT 
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nari, hoți din fabrici și 

ateliere, hoți de buzunare 

etc. 

Alături de această fau-

nă dâmbovițeană, opresc și 

bătrâni amărâți cărora nu le 

ajunge pensia și își vând îm-

brăcămintea mai bună sau 

uneltele cu care au muncit o 

viață și acum nu mai au 

putere să le folosească. 

Trec pe la un stand 

de îmbrăcăminte și o figură 

oarecum cunoscută se uită 

lung la mine și cu importanță 

îmi zice: 10 lei privitul tataie, 

dacă nu ai de gând să cum-

peri nimic. Era foarte aro-

gant datorită faptului că avea 

un stand în târgul AUTOVIT, 

chiar de eram singurul care 

se oprise pentru câteva clipe 

în dreptul lui. 

Trec peste acest mo-

ment introductive, jenant, și 

încheg o discuție cu comerci-

antul de la sfârșitul săp-

tămânii, spunându-i că am 

avut un elev foarte bun care 

îi seamănă mult, dedicat stu-

diului și despre care cred că 

s-a realizat profesional. Trep-

tat începe să aibă ezitări în 

comportament și în final, ui-

tând de aroganța manifestată 

la început, spune că nu și-a împlinit visurile și 

că realizările profesionale nu sunt nici pe de-

parte la nivelul ambițiilor și performanțelor 

școlare. 

Ferm convins că fostul meu elev caută 

să se adapteze la cerințele pieței, folosind lim-

bajul și atitudinea tip “AUTOVIT”, merg încet 

spre alt stand. Expresia “10 lei privitul tataie” 

rămânându-mi în minte, ca încercare de intro-

ducere într-un început de dialog. 

În final mi-am găsit și una dintre oglin-

zile retrovizoare dispărute în noaptea de vineri 

spre sâmbătă, dar vânzătorul de ocazie și-a 

dat seama că mă uit după semne și mi-a luat-o 

repede din mână, aruncând-o între alte piese 

secondhand. Așa că am rămas doar cu privitul. 

Bine că nu mi-a cerut și el 10 lei. 

George RĂDEȘTEANU 
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R 
ecent am primit la redacție un 

răspuns pe care președintele 

Consiliului Național al Persoa-

nelor Vârstnice, domnul Preda 

Nedelcu, l-a dat prefectului județului Sălaj, 

domnul Ionel Ciurt. 

În răspuns se preciza că ședința din 

01.02.2013 pentru alegerea conducerii Consi-

liului Județean al Persoanelor Vârstnice Sălaj 

s-a desfășurat în deplină legalitate și că 

domnul Ilie Gorgan nu a fost convocat la 

respectiva ședință. 

Trebuie să menționăm că domnul Ilie 

Gorgan, liderul Sindicatului Liber al Pensiona-

rilor Sălaj, fusese ales președintele Consiliului 

Județean al Persoanelor Vârstnice Sălaj în 

anul 2012, când s-au desfășurat de fapt alegeri 

în toate județele. Dar, acum un număr de 

organizații din județ s-au întrunit “la indicațiile 

venite de sus”, au organizat  “alegeri”, cu ce 

drept?, fără a anunța sau invita organizațiile 

neagreate. De fapt, domnul Ilie Gorgan împre-

ună cu organizația pe care o conducea s-a 

retras din Federația Națională a Pensionarilor 

din România și s-a înscris în Federația Na-

țională “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din Româ-

nia. În prezent, organizația pe care o conduce 

face parte dintr-o singură federație de pensio-

nari și vârstnici, în conformitate cu prevederile 

Legii 502/2004.  

În același timp, organizația pe care o con-

duce domnul Gorgan face parte și dintr-o altă 

organizație de alt tip, Uniunea Generală a Sin-

dicatelor din România. 

De fapt, plecarea a opt organizații jude-

țene, printre care și cea amintită, din Federația 

Națională a Sindicatelor Pensionarilor din Ro-

mânia (devenită în anul 2012 Federația Națio-

nală a Pensionarilor din România) l-a nemul-

țumit cel mai mult pe domnul Preda Nedelcu. 

În ceea ce privește afilierea la UGSR a 

unor organizații de pensionari, domnul Preda 

Nedelcu ar trebui să nu o analizeze cu dublu 

standard.  

Din informațiile publice cunoscute până 

acum am reușit să desprindem cel puțin câteva 

concluzii:  

 Federația Națională a Pensionarilor din 

România este organizație de tip sindical; 

 Federația Națională a Pensionarilor din 

România făcea și face parte din CNSRL 

Frăția; 

 Sediul Federației Naționale a Pensionarilor 

din România este “găzduit” în continuare 

de CNSRL Frăția; 

 Afilierea Federației Naționale a Pensiona-

rilor din România la FERPA s-a realizat 

prin mijlocirea CNSRL Frăția; 

 Federația Națională a Pensionarilor din 

România este membră a Consiliului Națio-

nal al CNSRL Frăția; 

 Unele organizații teritoriale ale Federaței 

Naționale a Pensionarilor din România 

sunt înregistrate ca organizații sindicale. 

Un alt aspect care ne-a revoltat este chiar 

schimbarea denumirii din Federația Națională a 

Sindicatelor Pensionarilor din România în Fe-

derația Națională a Pensionarilor din România 

ca și cum ar fi singura federație de pensionari.  

Inițial, am crezut că este vorba de aro-

ganță, dar ulterior ne-am dat seama că este 

altceva și am renunțat la ideea de a contesta 

Compasiune 

pentru domnul PREDA NEDELCU 
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în instanță o ilegalitate.  

După pierderea a 20% din organizațiile 

teritoriale, într-o singură iarnă domnul Preda 

Nedelcu le-a înlocuit cu altele??? și din înalta 

poziție pe care o ocupă a impus nevalidarea 

unor consilii județene ale persoanelor vârstnice 

– procedură incorectă, ilegală și imorală. În 

județe au fost aleși cei mai buni, votul nu poate 

fi anulat prin ordine administrative, dar din nou 

ne-am înfrânat revolta dându-ne seama că nu 

este vorba numai de aroganța unui om ajuns în 

funcția de președinte al Consiliului Național al 

Persoanelor Vârstnice.  

Și în final, ultima frază din răspunsul dat 

prefectului județului Sălaj de către domnul 

Preda Nedelcu ne-a stupefiat: “documentele 

organizațiilor pensionarilor care privesc activi-

tatea internă nu pot fi difuzate instituțiilor de 

stat”. 

Oare așa să fie și atunci când faci abu-

zuri? Dar stupefacția ne-a trecut când am 

înțeles despre ce este vorba. Domnul Preda 

Nedelcu duce “niște lupte”. Caută mereu 

dușmani deoarece lupta de clasă se ascute 

continuu, vorba tovarășului Stalin. Unul dintre 

ei îl constitue casele de ajutor reciproc ale pen-

sionarilor. Majoritatea covârșitoare fac parte 

din Federația Națională “Omenia” a C.A.R.P.-

urilor din România, în timp ce „Expresul CFR” 

– este coloana vertebrală a Federației Națio-

nale “Unirea” a Pensionarilor din România, iar 

alte case de ajutor reciproc ale pensionarilor 

constituie structurile cele mai puternice ale 

Uniunii Generale a Pensionarilor din România. 

C.A.R.P-urile sunt organizații de pensio-

nari care fac ceva pentru pensionari, de aceea 

sunt ținta domnului Preda Nedelcu. Domnia sa 

nu poate înțelege nici rolul diversității în organi-

zarea pensionarilor.  

Propunerile de modificare a Legii 16/2000 

privind constituirea, organizarea și funcționa-

rea Consiliului Național al Persoanelor Vârst-

nice pe care a încercat să le impună celorlalte 

organizații centrale de pensionari, în ședința 

Comisiei Permanente din 30.05.2013, au eșu-

at. Nu îl mai interesau Consiliile Județene ale 

Persoanelor Vârstnice, pe care le eliminase din 

componența Consiliului Național sau alegerile 

democratice, ci doar conservarea unor funcții 

și o putere mai mare prin numire în funcție, di-

rect prin lege.  

Aceleași propuneri vizau și eliminarea din 

conducere a organizațiilor ai căror lideri au idei 

constructive, uneori incomode. 

Dar, abia au trecut cinci zile și … stupoare! 

Domnul Preda Nedelcu perseverează și 

pregătește un alt proiect de modificare a Legii 

16/2000, renunță la o mare parte din propune-

rile aberante din primul proiect, care trans-

forma legea într-o “struțo-cămilă”, dar menține 

și introduce noi definiții năstrușnice, ca să nu 

spunem fantasmagorice, referitoare la o fede-

rație și organizațiile de pensionari. 

De fapt prin modificările propuse domnul 

Preda Nedelcu urmărește un singur lucru – în-

deplinirea obsesiei sale, eliminarea din Comi-

sia Permanență a celei mai mari organizații de 

pensionari din România. Asemenea puiului de 

cuc care alungă din cuib puii părinților adoptivi 

și care cu bună credință îl hrănesc, liderul or-

ganizației sindicale, Federația Națională (a Sin-

dicatelor) Pensionarilor din România, își alun-

gă frații. 

Un anumit tip de luptă sindicală, format în 

umbra lui Marius Petcu, recent condamnat  și-a 

pus amprenta asupra domnului Preda Nedelcu 

de la care speram să găsim sentimente de soli-

daritate, întrajutorare, colegialitate. 

Sentimentul nostru inițial, de revoltă, s-a 

transformat într-unul, puternic, de profundă 

compasiune. Multă, multă compasiune domnu-

lui Preda Nedelcu! 

Redacția 

 

- va urma - 



A 
nalizele medi-

cale sunt an-

samblul de pro-

cedee care fur-

nizează informații despre 

funcționalitatea diferitelor 

organe și sisteme ale or-

ganismului cât și despre 

gradul de sănătate și boală 

al organismului respectiv. 

Pentru o corectă ur-

mărire a bolilor, descope-

rirea lor în stadiul cât mai 

precoce sau prevenirea 

îmbolnăvirilor, este bine ca 

analizele de sânge să se 

facă cel puțin o dată pe an. 

Rezultatul acestora trebuie interpretat numai 

de către medic, care le analizează în contextul 

afecțiunilor și istoricului familial al pacientului, 

stabilește diagnosticul, faza de evoluție a bolii 

sau riscurile de îmbolnăvire, cât și conduita 

terapeutică corectă. 

Totuși, în fața buletinului de analize me-

dicale, fiecare dintre noi avem dorința de a le 

ințelege semnificația. Este bine să știm, în linii 

mari, la ce se referă valorile modificate, dar 

este important ca pacientul să nu se trateze 

singur, ci numai după sfatul medicului. 

Pe un buletin de analize sunt trecuți 

anumiți parametri cu valorile prezente în sân-

gele analizat, dar și intervalul de valori normale 

față de care se raportează aceste valori. În ge-

neral, sunt  intervale standardizate ale valorilor 

normale, dar pot exista mici variații în funcție 

de reactivii folosiți de fiecare laborator. 

 

Analizele uzuale de sânge care evalu-

ează starea organismului : 

 

H emoleucograma analizează următorii 

parametri: 

Hemoglobina (HGB) este substanța din 

globulele roșii care dă culoarea sângelui, 

fixează oxigenul și îl transportă la țesuturi. 

Valori normale: la bărbați 13.5-17.5 g/dl, la 

femei 12-15 g/dl 

Scade în: - anemii prin pierderi de sânge (fie 

în cantitate mare, exteriorizate prin hemoragie, 

fie mici, dar continue și îndelungate - de exem-

plu prin tractul digestiv sau genito-urinar); 

- lipsa de fier și vitamine; 

- boli infecțioase; 

- intoxicație cu substanțe chimice; 

- malnutriție cu aport deficitar de fier, vitamine 

B12, B6, folați,etc. 

Crește: -  prin oxigenare defectuoasă la fumă-

tori, altitudine crescută; 

Hematocritul (HCT) reprezintă procentual 

volumul ocupat de globulele roșii într-un 

volum dat de sânge; 

Valori normale: bărbați 39-49%, femei 35-45%; 

Scade în: anemii prin pierderi de sânge, boli 

infecțioase, lipsa de fier și vitamine cu produc-

ție deficitară de globule roșii, intoxicații cu sub-

stanțe chimice, subnutriție; 

Crește în: - deshidratare prin febra prelungită, 
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transpirații, vărsături, policitemie vera 

(producere exagerată de globule roșii); 

Număr de hematii (globule roșii, eritrocite) 

(RBC- red blood cells) se măsoară în mili-

oane/mm3 sânge; 

Valori normale: bărbați 4.5-5.7 mil/mm3, fe-

mei 3.8-5.1mil/mm3; 

Scade în: anemii, hemoragii, afecțiuni ale mă-

duvei osoase (unde se produc celulele roșii), 

leucemii; 

Crește în:  stări de deshidratare, oxigenare 

defectuoasă; 

Număr de leucocite (globule albe) (WBC 

– white blood cells) au rolul de a lupta îm-

potriva microbilor și alți agenți infecțioși; 

prin producerea unui număr mare de leu-

cocite organismul se luptă natural împotri-

va infecțiilor; 

Sunt de mai multe tipuri: neutrofile, eozinofi-

le, monocite, limfocite; 

Sunt mai puține decât globulele roșii, se mă-

soară în mii/mm3; 

Valori normale: 4.500-11.000/mm3; 

Cresc în: - boli infecțioase, leucemii; 

Scad în: - anemii, stări de imunodepresie, boli 

de ficat și splină, expunere la radiații, distruge-

re de măduvă osoasă prin infecții, tumori, 

fibroze; 

Neutrofilele  - valori normale 60-70% din tota-

lul leucocitelor; cresc în boli infecțioase acute, 

scad în boli infecțioase 

cronice; 

Eozinofilele – valori normale 

1-4%; cresc în infecții cu 

paraziți și boli alergice; 

Monocitele – valori normale 

25-30%; cresc în boli produse 

de virusuri, anumite boli de 

sânge; 

Limfocitele – valori normale 4

-8%; cresc în boli virale, boli 

cronice și boli de sânge; 

Valorile MCV, MCH, 

MCHC  reflectă mărimea 

celulelor roșii și concen-

trația de hemoglobină și 

sunt folosite pentru diagnosticarea diferi-

telor tipuri de anemie; 

Numărul de trombocite (PLT- platelets) 

au rolul de a produce coagularea sângel-

ui; în cazul lezării peretelui vascular trom-

bocitele se adună în acel loc și formează 

grupuri, prin diferite mecanisme formează 

cheagul ce duce la oprirea sângerării; 

Valori normale: 150.000-300.000/mm3; 

 Scăderea trombocitelor predispune la sân-

gerare chiar în leziuni mici, iar creșterea lor 

produce coagulare accentuată a sângelui cu 

producere de cheaguri, infarcte, tromboflebite, 

accidente vasculare; 

VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) se 

măsoară în mm de plasmă separată la 1 oră și 

2 ore și reprezintă viteza cu care hematiile se 

separă de plasmă. 

Valori normale: bărbați 3-10 mm/1oră, 5-

15mm/2 ore, femei 6-13mm/1oră, 10-10 

mm/2ore; 

 Crește în infecții și inflamații, boli tumorale, 

reumatism, boli ale ficatului. 
Dr. Laura Eleni  NEDELESCU 

Medic specialist geriatrie si gerontologie 

 

- va urma - 

 Prin articol redacția răspunde unui număr 

important de cititori care și-au manifestat in-

teresul față de acest subiect. 
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Î 
mi este greu să mă decid care este locul 

meu preferat din România litoralul Mării 

Negre, inegalabila Deltă a Dunării, platoul 

Bucegilor sau plaiurile Buzăului cu Vul-

canii Noroioși situați pe dealul Balaurilor. 

Totuși, înclin mai mult către vulcani pentru că 

aici mă simt parcă pe altă planetă, într-o altă 

lume, iar legendele țesute în jurul lor sunt 

remarcabile. 

VULCANII NOROIOȘI 

Declarată încă din anul 1924 monument 

al naturii, zona Pâclele Mari - Pâclele Mici (si-

tuată în apropierea comunei buzoiene Berca) 

este singurul loc din Europa în care pot fi 

văzuți vulcani noroioși, fenomene similare înre-

gistrându-se doar în Siberia, Australia și insula 

Trinidad, din Caraibe. De altfel, România este 

o țară - se pare - prielnică vulcanilor noroioși: 

astfel de fenomene se produc frecvent în 

Subcarpații de curbură (în special în zona 

Buzăului), dar au mai fost semnalate, în ultimii 

150 de ani, și în alte locuri (lângă Ocna 

Sibiului, la Homorod, la Bazna, pe dealurile 

Transilvaniei, dar și în anumite zone colinare 

din Moldova - unde micii vulcani noroioși erau 

numiți �gloduri� sau ochiuri de gloduri). To-

tuși, formele cele mai interesante de vulcani 

noroioși - și cu dimensiunile cele mai mari - pot 

fi intâlnite în rezervația mixtă (geologică și 

botanică) situată la 12 kilometri de Berca, cu o 

suprafață de aproximativ 30 de hectare. 

Aflați la 35 de km de localitatea Buzău, în 

comuna Berca, vulcanii noroioși din județul Bu-

zău se află pe locul 31 în topul destinațiilor favo-

rite autohtone. Aceștia au fost remarcați prima 

dată de francezul H. Cognand în anul 1867, cu 

ocazia unor prospecțiuni petroliere din zonă. 

 Vulcanii Noroioși sunt niște formațiuni 

create de gazele naturale care provin de la 

peste 3.000 de metri adâncime, ce trec printr-

un sol argilos, în combinație cu apa din pânza 

freatică. Aceste gaze împing spre suprafață 

apa amestecată cu argilă. Nămolul care s-a 

format iese la suprafață iar în unele locuri se 

usucă în contact cu aerul, formând niște 

structuri conice asemănătoare cu cele ale 

vulcanilor. Însă nămolul care iese la suprafață 



46 Nr. 2 (18) anul 5 

REPERE TURISTICE 

este rece 

deoarece vine din 

straturile de argilă. 

  Vulcanii 

Noroioși de la 

Berca fac parte din-

tr-o rezervație mix-

tă din România, ge-

ologică și botanică, 

ce se întinde pe a-

proximativ 30 de 

hectare. Vulcanii 

Noroioși cu aspect 

de pâcle sunt simi-

lari unor vulcani 

adevărați, înăuntrul acestora realizându-se 

procese asemănătoare vulcanilor cunoscuți. 

Fenomenul este unul rar în lume, în loc 

de lava ce trebuia să erupă, din cratere găsim 

erupții de noroi fluid de culoare gri sau brun 

cenușie ce provine de la topirea marnelor și 

argilelor sub acțiunea apei și presiunii gazelor. 

Solul din preajma vulcanilor este unul sulfuros 

și datorită acestor proprietăți s-au dezvoltat 

anumite tipuri de plante adaptate la condițiile 

de mediu. 

Vulcanii Noroioși creează un peisaj 

asemănător celui selenar, plin de conuri vulca-

nice, sol gri-cenușiu, erupții și lipsit de vegeta-

ție. Raritatea și spectaculozitatea acestor 

vulcani atrag și impresionează turiștii. Peisajul 

se modifică periodic din cauza apei care mode-

leaza solul. În timpul ploilor se formează șiroa-

ie de apă care erodează solul și dau naștere 

șanțurilor și crăpăturilor care ies la iveală după 

ce pământul se usucă. 

FOCUL VIU DE LA TERCA - LOPĂTARI 

Cunoscut și cu denumirea de „focul 

nestins‖, Focul viu este un fenomen natural, 

generat de o emanație perpetuă de gaze natu-

rale din pământ, care se aprind de la razele 

solare. Efectul este un fenomen spectaculos și 

mai ales o priveliște deosebită, mulți turiști 

declarând că magia aparte a locului îi mobili-

zează să revină an după an. Fenomenul „focul 

viu‖ se întinde pe o suprafață de 25 de mp și 

arde cu o flacară de 1,5 m înălțime, neîncetat 

zi și noapte. 

SĂRATA MONTEORU 

Stațiunea de tratament de la Sărata 

Monteoru este locuită de aproximativ 1.000 de 

persoane și este situată la 20 de kilometri de 

Buzău împrejmuită de păduri și flora bogată 

care oferă locului o liniște aparte. Ștrandul cu 

apă sărată este cel mai vizitat obiectiv pe timp 

de vară deoarece este unul modern și are 

efecte benefice asupra corpului.  

  Cultura Sărata Monteoru datează încă 

din epoca bronzului, descoperirile argumen-

tând că aici a fost constituit un fond etnic și 

lingvistic al tracilor care a permis romanizarea 

și formarea poporului român.  

  În stațiune găsim o mină de petrol care 

este unică în Europa și a doua în lume de-

oarece țițeiul se prelinge pe pereții galeriilor la 

o adancime de 320 de metri. 

 Apele cu proprietăți curative erau men- 

ționate încă din 1837, localnicii folosindu-le 

pentru tratarea unor boli cu leacuri rudimentare. 

Grecul Grigore Stavri (care ulterior și-a luat nu-

mele de Grigore Constantinescu-Monteoru) a 

Focul viu 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Constantinescu-Monteoru
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achiziționat în perioada 1860–1880 toate te-

renurile petrolifere, precum și întregul sat 

denumit pe atunci Fundu Sărății și s-a îmbo-

gățit din afacerile cu petrol, comercializând atât 

țiței brut, cât și ulei mineral fabricat în distileria 

deschisă în 1871.  

Doctorul Guyenot, medic consultant la 

Aix les Bains (Franța) și medicul personal al 

omului de afaceri, l-a sfătuit pe acesta să se 

trateze cu apele folosite de localnici, iar Con-

stantinescu-Monteoru (stabilit deja acolo) a 

sesizat potențialul afacerilor din turism. Astfel, 

el a solicitat serviciile arhitectului german 

Eduard Honzik, care în 1888 construise vila 

familiei Monteoru, să elaboreze un proiect 

pentru construirea unei stațiuni balneare. Lu-

crarea a fost finalizată până în vara lui 1895, 

între timp fiind descoperit și captat izvorul 

numărul 2, izvor ale cărui ape aveau să fie 

studiate din punct de vedere chimic. Inaugu-

rarea a avut loc în ziua de 1 iulie 1895. 

Monteoru a construit acolo o capelă, un cazi-

nou, un parc în stilul grădinilor englezești, 

hoteluri și o vilă personală.  

În anii următori, Grigore Monteoru a 

vândut terenurile petrolifere consorțiului Offen-

heim Singer Co., pentru a-și dedica investițiile 

domeniului turismului. În 1895, a inițiat un 

proiect de construire 

a unei linii de tramvai de tip 

Decauville care să lege 

Monteoru de gara de lângă 

Stâlpu. Proiectul nu s-a mai 

realizat, din el păstrându-se 

doar cantonul ce urma să 

fie punctul terminus al liniei, 

canton în care astăzi func-

ționează o școală primară, 

un oficiu poștal și un post 

de jandarmi.  

Monteoru a murit în 1898, 

stațiunea fiind moștenită de 

ginerele său, doctorul Con-

stantin Angelescu și soția 

sa Virginia Monteoru, precum și de cealaltă 

fiică a sa, Elena (cei doi fii ai săi, Grigore și 

Gheorghe, au murit înaintea tatălui lor). 

Cazinoul, clădirea-simbol a stațiunii în perioa-

da interbelică, a fost terminat în 1900 și a 

costat o jumătate de milion de franci.  

La 1901, dicționarul geografic alcătuit 

pentru județul Buzău de Basil Iorgulescu și 

inclus în cel național întocmit de George 

Lahovari consemnează că Monteoru era o 

comună recent înființată, în 1885, formată din 

satele Monteoru, Bugheni (Sărata-Nenciulești), 

desprinse din comuna Gura Sărății, și satul 

Ogrăzile, desprins din comuna Merei). Același 

dicționar arată că în comună funcționau două 

fabrici de petrol, dintre care una, cea din apro-

pierea gării, era una dintre cele mai mari din 

țară. Satul avea o populație de 620 de locuitori 

și 110 case, iar comuna în total avea 1.770 de 

locuitori.  

LACUL DE ACUMULARE 

ȘI BARAJUL SIRIU – GURA SIRIULUI 

Barajul de la Siriu este un baraj construit 

din rocă, steril și un miez de argilă pe cursul 

râului Buzău. În timpul construirii acestuia 

drumul național DN10 și-a schimbat direcția pe 

lângă lacul Siriu pentru a se putea construi mai 

Lacul de acumulare 

și Barajul Siriu 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Aix_les_Bains&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tramvai
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Decauville&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Angelescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Angelescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Dic%C8%9Bionar_Geografic_al_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Basil_Iorgulescu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Lahovari&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Lahovari&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nenciule%C8%99ti,_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ogr%C4%83zile,_Buz%C4%83u
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multe viaducte. Viaductul Giurca este lung de 

276 de metri și este susținut de piloni de 46 de 

metri înălțime.  

Barajul a fost finalizat în decembrie 

1994, scopul acestuia fiind de alimentare cu 

apă potabilă, de irigare a culturilor agricole, 

circa 50.000 de hectare și de producere a 

energiei electrice la hidrocentrala Nehoiașu ce 

oferă României 144 de GWh în medie pe an. 

CASCADA PRUNCEA 

Cascada Pruncea sau Cașoca se află în 

Masivul Podul Calului pe Râul Cașoca în 

partea de nord-est a județului Buzău. Cascada 

Pruncea are aliura de cinci-șase metri. Legen-

da spune că în ascunzătoarea din partea stân-

gă a cascadei trăia un haiduc pe nume Ghe-

orghilaș, soldat în oastea lui Tudor Vladimi-

rescu, care chinuia boierii vremii furând de la ei 

și impărțind cu persoanele mai puțin înstărite. 

Este cea mai frumoasă cascadă din 

judeţul Buzău şi este situată în Masivul Podul 

Calului, de pe cursul Râului Caşoca, la 5 km 

de Siriu, în nord-estul judeţului Buzău. 

În partea stangă a cascadei există o 

deschizătură, folosită, conform legendei, ca 

ascunzătoare, de haiducul Gheorghilaş, fost 

pandur în oastea lui Tudor Vladimirescu. Oa-

menii de la Gura Teghii îl sărbăto-

resc an de an pe haiducul Gheor-

ghilaş pe 1 iunie. 

Cascada Pruncea (Caşoca) este 

unul dintre cele mai importante 

obiective turistice din Valea Buză-

ului, obiectiv pe care nu ar trebui 

să-l rataţi dacă vă aflaţi în apro-

piere. 

Pentru locurile frumoase și pentru 

încărcătura sa istorică din zonele 

de munte și deal, Județul Buzău 

este o atracție specială pentru tu-

riștii care vin să-și petreacă un 

sejur sau doar un weekend. În 

afară de obiectivele turistice pre-

zentate mai sus, merită să vizitați următoarele: 

 Glasul Pietrei pe renumitul Deal Mare nu 

departe de Mizil; 

 Viaductele Giurca și Teherau, un loc spec-

taculos din zona lacului de acumulare Siriu 

poate fi admirat la cîțiva kilometri mai sus de 

baraj; 

 Trovanții – pietre vii care se hrănesc cu nisip; 

 Platoul Meledic – rezervație geologică, 

speologică, botanică și zoologică amplasată 

pe un munte de sare; 

 Herghelia Cislău – înființată în 1894 cu 

scopul obținerii de armăsari și iepe de pră-

silă având cai din rasa Pursânge Englez; 

 Sărbătoarea Tămâioasei de la Pietroasele; 

 Mănăstiri și biserici vechi  - Mănăstirea 

Cetate Bradu, Mănăstirea Ciolanu, Mă-

năstirea Poiana Mărului, Mănăstirea Ră-

tești, Mănăstirea Carnu, Mănăstirea ceta-

te Berca, Mănăstirea Râmnicu Sărat, Mă-

năstirea Găvanu, Biserica în piatră Alu-

niș, Biserica dintr-o Piatră, Biserica Cân-

deștilor, Biserica Verneștilor, Biserica 

Banului, Biserica Monteoru. 

Economist 

Irina ANDREI 

Cascada Pruncea 


