
1 OMENIA 

1 DECEMBRIE — ZIUA NAȚIONALĂ 

ANUL 1918 – ANUL TRIUMFULUI 

UNITĂŢII NAŢIONALE A ROMÂNILOR 

Î 
n istoria poporului român, 

anul 1918 reprezintă Anul 

triumfului idealului naţional, 

anul încununării victorioase 

a lungului şir de sacrificii uma-

ne şi materiale pentru făurirea 

statului naţional unitar român. 

Procesul istoric de unire al ro-

mânilor desfăşurat pe întreg 

spaţiul de locuire al lor, a înre-

gistrat puternice confruntări în 

anii 1784, 1821, și între 1848-

1849; ulterior, evenimentele 

cruciale de unire a Moldovei cu 

Muntenia din 1859, procla-

marea independenţei de stat 

de sub dominaţia otomană în 

urma războiului din 1877-1878 

au culminat cu evenimentele 

memorabile din 1918, care au 

făcut ca toate aceste momente 

să aibă o finalitate fericită şi să 

devină cea mai miraculoasă 

realizare a acestui popor. Dacă 

în anul 1600, fapta lui Mihai 

Viteazul era o clipă de vis, 

acum ea devenea realitate. 

 Unirea Principatelor Româ-

ne de la 24 ianuarie 1859 este 

considerată a fi primul pas im-

portant pe calea înfăptuirii 

statului naţional unitar român. 

Ea este actul de voinţă politică 

a celor două principate româ-

neşti, Moldova şi Ţara Româ-

nească. După ce la 5/17 ia-

nuarie 1859, Alexandru Ioan 

Cuza, şeful partidei unioniştilor 

moldoveni a fost ales în unani-

mitate domn al Moldovei, la 24 

ianuarie/5 februarie, este ales 

şi domn al Munteniei. 

 Acest lucru a fost posibil 

datorită unei interpretări a do-

cumentului Convenţiei de la 

Paris, care preciza că trebuie 

să fie aleşi doi domnitori, însă 

nu interzicea aceleiaşi per-

soane să candideze pentru 

ambele domnii. Ca urmare, 

Cuza a devenit domnitor al 

celor două principate, iar uni-

rea lor a fost recunoscută de 

către marile puteri numai pe 

parcursul domniei sale. 

 Între 8/20 şi 12/24 ianuarie 

1859 s-au desfăşurat alegerile 

pentru Adunarea Electivă a 

Ţării Româneşti, conform pre-

vederilor Convenţiei de la Pa-

ris din 1858. Partida Naţională 

n-a reuşit să obţină majorita-

tea mandatelor; în acest con-

text, liderii Partidei Naţionale 

şi, în special liberalii-radicali, 

elementul cel mai dinamic al 

coaliţiei, şi-au dat seama că 

singura cale de izbândă este 

apelul la masele populare. Au 

fost chemaţi ţăranii din preaj-

ma Capitalei şi au fost mobili-

zaţi bucureştenii. Membrii Par-

tidei Naţionale s-au reunit la 

Hotelul „Concordia” din Bucu-

reşti unde s-a formulat dorinţa 

Theodor Amad, Proclamarea Unirii 
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reşti unde s-a formulat 

dorinţa ca Alexandru Ioan 

Cuza să fie ales domn al am-

belor Principate. În dimineaţa 

zilei de 24 ianuarie, Alexandru 

Ioan Cuza a fost ales în una-

nimitate  de voturi, cu un total 

de 64 buletine pentru, unele 

având înscrise şi urări adre-

sate domnitorului, ca „Spre 

mărirea patriei” sau „Spre feri-

cirea românilor”. 

 După citirea voturilor, Ale-

xandru Ioan Cuza a fost pro-

clamat domn al Principatelor 

Unite, iar rezultatul votului a 

fost adus la cunoştinţa mulţimii 

de pe Dealul Mitropoliei. 

 Unirea era un deziderat for-

mulat încă de la 1848 când, la 

Braşov, la 12/24 mai, se elabo-

ra programul-legământ „Prinţi-

piile noastre pentru reforma 

patriei”, ce cuprindea, într-o 

formă sintetică obiectivul fun-

damental: Unirea Moldovei şi 

Ţării Româneşti într-un singur 

stat neatârnat românesc. 

 Deşi scurtă (1859-1866), 

domnia lui Alexandru Ioan 

Cuza a fost perioada de ma-

ximă dezvoltare a României 

moderne. Prin recunoaşterea 

Unirii depline, crearea primului 

Parlament unic al României şi 

al primului guvern unitar, prin 

reformele sale (adoptarea pri-

mei Constituţii româneşti, re-

forma electorală, secularizarea 

averilor mânăstireşti, reforma 

agrară, a învăţământului), dom-

nia lui Alexandru 

Ioan Cuza a pus 

bazele dezvoltării 

moderne a Ro-

mâniei. 

 Şirul de re-

forme iniţiate de 

Cuza şi venirea 

mai apoi pe tro-

nul Principatelor 

Unite a dom-

nitorului Carol I, care se bu-

cura atât de sprijinul Franţei, 

cât şi de cel al Prusiei, a făcut 

ca actul de la 1859 să fie ire-

versibil. Din 1866, potrivit Con-

stituţiei promulgate la 1 iulie, 

Principatele Unite încep să se 

numească oficial ROMÂNIA. 

    Cu toate că erau organizaţi 

în state separate din punct de 

vedere politic, românii erau în 

permanenţă ameninţaţi de ve-

cinii mai puternici, cu părţi din 

teritoriul strămoşesc, Transilva-

nia, Basarabia, Banatul, Bu-

covina şi Dobrogea, anexate 

celor 3 mari puteri, otoman, 

habsburgic (din 1867 austro-

ungar) şi rus; ei erau conştienţi 

de originea lor, că au aceeaşi 

geneză, aparţin aceluiaşi po-

por. Conştiinţa unităţii de neam 

a românilor s-a dezvoltat în 

permanenţă şi s-a întreţinut 

prin multiplele relaţii politice, 

militare, economice şi culturale 

între ţările române de-a lungul 

întregului ev de mijloc. Secolul 

al XIX-lea, denumit şi secolul 

naţionalităţilor, a adus în spa-

ţiul românesc o nouă realitate, 

cea a naţiunii române, în ca-

drul căreia s-a cristalizat con-

ştiinţa destinului comun. Numai 

unitatea politică era singura 

cale de rezistenţă în faţa presi-

unilor concentrice ale marilor 

puteri vecine, numai ea putea 

asigura supravieţuirea fiinţei 

etnice româneşti şi evoluţia li-

beră pe calea progresului. 

 Unirea de la 1 Decembrie 

1918 reprezintă evenimentul 

principal al istoriei României 

şi, totodată, realizarea unui 

deziderat al locuitorilor grani-

ţelor vechii Dacii, unirea Tran-

silvaniei cu România. 

 De remarcat că ziua de 1 

Decembrie a devenit după eve-

nimentele din decembrie 1989 

Ziua Naţională a României. 

 Consiliul Naţional Român 

Central, care avea sediul la 

Arad, a ales ca loc de desfă-

şurare al activităţii localitatea 

Alba Iulia, faimoasa cetate a 

Bălgradului, loc unde la 1 no-

iembrie 1599, Mihai Viteazul 

îşi făcuse intrarea în fruntea 

Adunarea Națională 

de la Alba Iulia 
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unui alai măreţ, iar în 1784, 

Horia şi Cloşca, sufereau su-

pliciul frângerii pe roată.  

 Adunarea de la Alba Iulia 

s-a ţinut într-o atmosferă săr-

bătorească; la ea au participat 

toate păturile sociale, toate 

interesele şi toate ramurile de 

activitate românească, astfel: 

1.228 de delegaţi oficiali, re-

prezentând toate cele 130 de 

cercuri electorale din cele 27 

comitate româneşti, precum şi 

episcopii, delegaţii consilie-

rilor, ai societăţilor culturale 

româneşti, ai şcolilor medii şi 

institutelor pedagogice, ai re-

uniunilor de meseriaşi, ai Par-

tidului Social-Democrat Ro-

mân, ai organizaţiilor militare 

şi ai tinerimii universitare. De 

asemenea au participat peste 

o sută de mii de oameni din 

toate zonele ţărilor române, 

venind cu  trenul, cu căruţele, 

călări sau pe jos, îmbrăcaţi în 

haine de sărbătoare. 

 Oamenii au trecut pe sub 

poarta lui Mihai Viteazul şi 

s-au adunat pe Câmpul lui Ho-

rea unde, de pe opt tribune, li 

se explică măreţia evenimen-

tului trăit. În acelaşi timp, în 

sala Cazinei militare, delegaţii 

iau la cunoştinţă de textul Re-

zoluţiei Unirii, prezentat de Va-

sile Goldiş, fost deputat în Par-

lamentul de la Budapesta, de-

putat în Parlamentul României, 

ministru al Culturii. Ulterior, el 

a adus la cunoştinţa Regelui 

Ferdinand actul Unirii adoptat 

la Alba Iulia. Marea Adunare 

de la Alba Iulia a proclamat 

dreptul inalienabil al naţiunii 

române la întreg Banatul, cu-

prins între Mureş, Tisa şi Du-

năre; restul Rezoluţiei cuprin-

dea Programul de aplicaţie. 

 La ora 12.00 din data de 1 

Decembrie, prin votarea una-

nimă a Rezoluţiei, Unirea 

Transilvaniei cu România era 

realizată. 

 Înfăptuirea statului naţional 

a permis naţiunii române să-şi 

pună în valoare energiile, ca-

pacităţile sale creatoare în 

slujba dezvoltării ştiinţei, cul-

turii şi învăţământului. Ulterior, 

evoluând în cadrul regimului 

de democraţie parlamentară, 

România s-a înscris în anii in-

terbelici pe traiectoria unei 

vieţi moderne, aducându-şi o 

contribuţie importantă la opera 

de pace şi securitate. 

 Marea Unire din 1918 a fost 

şi rămâne pagina cea mai su-

blimă a istoriei româneşti. Mă-

reţia ei constă în faptul că de-

săvârşirea unităţii naţionale nu 

este opera unui om politic, a  

unui guvern, partid, nu a fost 

rezultatul participării României 

la război, ci este fapta unei în-

tregi naţiuni, actul de voinţă al 

naţiunii române. Necesitatea 

istorică ca toţi românii să tră-

iască într-un stat naţional 

s-a dovedit mai puternică decât 

orice guvern sau partid, a tran-

smis forţă şi tăria necesare de 

a da viaţă aspiraţiei sale – 

STATUL NAȚIONAL ROMÂN. 

Economist, 

Ilie ŞOPANDĂ 

Delegații participante 

la Marea Adunare de la Alba Iulia 

1 2 
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1. Arad 

2. Bistrița 

3. Poiana Sibiului 

4. Sibiu 

5. Brașov 

6. București 
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COMUNITĂȚI 

Coeziune socială prin 

Casele de Ajutor Reciproc 

ale Pensionarilor 

N e dorim o societate solidă, justă, bazată 

pe valori complexe și pe respectarea 

drepturilor cetățenești. Ne dorim să depășim 

bariere și granițe, să învățăm din modele de suc-

ces ale societăților vecine și ne dorim dezvol-

tare. Ce facem, însă, în acest sens? Dezvoltăm 

și implementăm politici sociale pentru a contura 

o caracteristică fundamentală a societății noas-

tre, coeziunea socială. În forma cea mai sim-

plă, vedem exemple de coeziune socială la nive-

lul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor. 

Esența și aspectele conceptuale ale coeziunii 

sociale la nivelul acestor structuri se definesc 

prin moțiuni simple de apartenență, incluziune, 

participare și întrajutorare. Raportul dintre coezi-

une socială și calitatea vieții este unul direct 

proporțional și stă la baza obiectivelor și scopu-

rilor  activităților desfășurate. Prin forma lor de 

organizare, C.A.R.P.-urile au creat un sistem 

sustenabil prin apartenenţa individului în grupuri 

diverse, generând astfel măsuri ciclice de impli-

care și ajutor mutual între membri. Un astfel de 

sistem facilitează o bună aplicare a demersurilor 

de creștere a nivelului bunăstării colective și 

consolidare a unui capital social caracterizat prin 

densitatea, calitatea relaţiilor şi a interacţiunilor 

între indivizi şi grupuri.  

 Interconectarea acestor elemente contribuie la 

creionarea unei imagini integrale a ceea ce ne 

dorim de fapt să realizăm la nivelul societății: 

asigurarea unui echilibru între inegalitățile sociale 

și excluziunea socială, pe de o parte, şi capital 

social, respectiv relațiile sociale, pe de altă parte.  

Asistent social 

Ionuț ARDELEANU 

 

Social cohesion 

in mutual 

aid associations 

for pensioners 
 We desire a solid, fair society, based on 

complex values and respect for the citizens 

rights. We desire to cross boundaries, to 

learn new successful patterns implemented 

by other societies, and we also desire devel-

opment. 

What do we do to achieve this?  

 We develop and the implement policy to 

define a fundamental trait of our society, so-

cial cohesion. In its simple form, we can find 

the mutual aid associations for pensioners as 

examples of social cohesion. 

 The essence and conceptual aspects of 

the social cohesion found in these types of 

structures can be defined with simple notions 

of membership, inclusion, participation and 

mutual aid.  

 By their organizational form, mutual aid 

associations for pensioners have created a 

sustainable system in which members are 

included in diverse groups, generating partici-

pation and mutual aid. A system like that fa-

cilitates a good implementation of the ap-

proaches for increasing levels of collective 

welfare and consolidation of social capital 

characterized through density, the quality of 

the interactions between the person and 

groups.  

 The mingling between these elements of-

fers a clear image of what we want to 

achieve for our society: to maintain a balance 

between the inequalities and social exclusion 

on the one hand, and social capital (social 

interactions) on the other hand.  
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Schimb de experiență la Fundația 

pentru Dezvoltarea Societății Civile 

M 
embrii Comitetului 

Director, precum și 

alți 17 președinți de 

C.A.R.P.-uri au fost invitați pe 

data de 11 octombrie 2013 la 

Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile (FDSC) pentru 

o discuție privind cererile de fi-

nanțare în  Programul Opera-

țional Sectorial “Dezvoltarea 

resurselor umane”, AXA PRI-

ORITARĂ 6 Promovarea in-

cluziunii sociale cu compo-

nenta 6.1. cooperare pe pro-

gramul POSDRU 6.1. - Între-

prinderile sociale - servicii de 

economie socială și solidară 

pentru îmbătrânire activă. 

FDSC este o organizație ne-

guvernamentală, independen-

tă, o “organzație pentru orga-

nizații”, care consideră că dez-

voltarea sectorului neguverna-

mental reprezintă un indicator 

pentru comunitate. 

 După cum se știe, Casele de 

Ajutor Reciproc ale Pensiona-

rilor din România îndeplinesc 

condițiile legale pentru a accesa 

fonduri, iar accentul acestei axe 

menționate fiind pe structurile 

economiei sociale, promovarea 

economiei sociale, dezvoltarea 

și consolidarea capacității ope-

ratorilor de economie socială. 

La întâlnire au participat din par-

tea FDSC domnul Ionuț Sibian, 

director executiv, doamna Dia-

na Berceanu, domnul Adrian 

Secal și, nu în ultimul rând 

doamna Ancuța Vameșu, coor-

donator al Istitu-

tului de Econo-

mie Socială, 

dumneaei având 

o experiență de 

peste 17 ani în 

sectorul ONG. 

Au fost explicate 

condițiile de fi-

nanțare și în a-

celași timp s-au primit încurajări 

în elaborarea proiectelor, pre-

cum și dorința acestora de a ne 

acorda asistență  tehnică. Prin 

urmare, se vizează cu prioritate 

înființarea unor noi servicii de 

economie socială sau dezvol-

tarea unora deja existente care 

vor deveni întreprinderi sociale 

de sine stătătoare. Organizațiile 

neguvernamentale sunt în ge-

neral persoane juridice constitu-

ite de persoane fizice sau per-

soane juridice care urmăresc 

desfășurarea unor activități în 

interes general sau în interesul 

unor colectivități locale. Pentru 

realizarea acestor obiective im-

portante pentru C.A.R.P.-uri, 

adică acele entități de economie 

socială înființate sau dezvoltate, 

se pot primi ajutoare de minimis 

în valoare de până la 200.000 

de euro. De aici rezultă că sco-

pul înființării acestor entități de 

economie socială este de a 

sprijini persoanele aflate în difi-

cultate, precum și persoanele 

aflate în mediul rural în special. 

 La această dezbatere partici-

panții au avut parte de o infor-

mare cu privire la domeniul eco-

nomiei sociale în care casele de 

ajutor reciproc se regăsesc, fiind 

unul din pilonii de bază ai dome-

niului. FDSC-ul a făcut aprecieri 

elogioase privind C.A.R.P.-urile 

pe care le văd ca niște organiza-

ții sustenabile, prețioase pentru 

sectorul ONG, reliefând că aces-

tea prestează diverse servicii 

membrilor la prețuri reduse folo-

sind munca unor pensionari 

membri asociați, contribuind ast-

fel în mod eficient la îmbătrâni-

rea activă și la îmbunătățirea ac-

cesului la servicii a unor categorii 

defavorizate. Sectorul neguver-

namental este acela care joacă 

un rol în economia socială, pri-

vind trecerea la incluziune activă 

prin integrarea eficientă a meca-

nismelor economiei sociale. 

 Întâlnirea de la FDSC se în-

scrie în coordonatele unei co-

laborări pe termen lung între 

Federația Națională “OMENIA” 

a C.A.R.P.-urilor din România 

și Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile. 

Economist 

Irina ANDREI 
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C 
u prilejul Zilei Inter

naționale a Persoa-

nelor Vârstnice, ad

ministrația munici-

piului Câmpina a organizat, la 

sfârşitul săptămânii trecute, în 

foaierul Casei Tineretului, a doua 

ediţie a Balului “Nunta de Aur”, 

dedicat pensionarilor locali care 

au împlinit 50 de ani de căsăto-

rie. Au participat 40 de cupluri de 

pensionari cu destinele unite de 

o jumătate de veac. Balul a in-

clus, totodată, o masă festivă, la 

care meniul a fost destul de 

bogat. Ca la o nuntă adevărată! 

Cuplurile de pensionari au so-

cializat şi s-au simţit bine. Mulţi 

dintre ei au dansat, dovedind o 

vitalitate nebănuită. Ca o nouta-

te, la această ediţie, au mai fost 

invitate şi familiile tuturor prima-

rilor Câmpinei de după Revolu-

ţie, precum şi cele ale cetăţenilor 

de onoare ai localității. Iniţiatorul 

proiectului Balul “Nunta de Aur”, 

consilierul Marian Dulă, a fost şi 

el prezent, alături de alți consil-

ieri locali. De asemenea, prima-

rul urbei, Horia Tiseanu, a ținut 

să fie aproape de sărbătoriți, pe 

care i-a felicitat, oferind fiecărei 

perechi câte o Diplomă de 

Onoare, o insignă și un album al 

municipiului Câmpina,  iar doam-

nele au primit și câte un crin alb. 

Și Primăria din Ploiești a 

organizat o sărbătorire în două 

etape a Zilei Persoanelor Vârst-

nice. Prima, a avut loc la Casa 

de Cultură a Sindicatelor, care a 

găzduit un superb spectacol, 

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 

sărbătorită la Câmpina și Ploiești 

Diplome, muzică și bani, 

pentru (unii) pensionari 
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susținut de nume grele ale mu-

zicii ușoare și populare româ-

nești, precum Fuego – cu ”ma-

ma” lui, Maria Văduva, Irina Lo-

ghin, Domnica Sorescu și forma-

ția Alesis. A doua etapă a fost gi-

rată de primarul Iulian Bădescu, 

care și-a adus aminte, cu acest 

prilej, de pensia municipală! De 

această atenție ”electorală” au 

beneficiat însă doar câțiva pen-

sionari: familiile care împlinesc 

în acest an 50 de ani de căsăto-

rie. Fericitele cupluri au primit 

câte o Diplomă și un Premiu (de 

rezistență!), în valoare de 200 de 

lei. Toate acestea s-au desfășu-

rat la un restaurant din Ploiești, 

unde au avut loc masa, dansul și 

premierea. 

În aceeași zi, Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor din Plo-

iești  a organizat,  la clubul institu-

ției, o sărbătorire  mai discretă, la 

care au venit însă, în ciuda vremii 

ploioase, un mare număr de 

membri ai C.A.R.P Ploiești. Cele 

nouă familii cu 50 de ani ”vechi-

me în căsnicie” care au primit, din 

partea dlui Ștefan Pascu, preșe-

dintele C.A.R.P.-ului, câte o Di-

plomă de Fidelitate, un buchet de 

flori și un plic cu bani sunt: Alex-

andru și Florentina Dumitrescu, 

Jean și Magdalena Andrei, Ghe-

orghe și Olga Diaconescu, Călin 

și Ana Gheorghe, Ion și Ecateri-

na Mirică, Gheorghe și Elena Mi-

hai, Stelian și Elena Arvunescu, 

Ion Gheorghe și Gherghina Du-

mitru, Ion și Elisabeta Ene. 

După premiere, a urmat un 

moment artistic mult așteptat, 

care a ”încălzit” sala. A fost, mai 

întâi, Nelu Stan, cu un microre-

cital de poezie bacoviană, urmat 

de recitalul de peste o oră, sus-

ținut de Daniela Răduică, solistă 

a Teatrului de Revistă Majestic, 

Toma Caragiu Ploiești. O voce 

de ”5 stele”, cu adevărat excep-

țională, artista fiind dublă câști-

gătoare a Trofeului ”Doina Ba-

dea”, nu puțini specialiști 

comparând vocea artistei noas-

tre cu cea a celebrei Edith Piaf! 

Repertoriul solistei a cuprins șla-

găre vechi și actuale – unele 

aduse de peste Prut, unde ar-

tista are mulți prieteni -,  ro-

manțe și muzică populară, fi-

nalul spectacolului reunindu-i pe 

pensionari într-o horă prelungită, 

cu strigături. Apoi, artista Da-

niela Răduică și-a luat la reve-

dere de la acest public cald și 

receptiv la muzică, mulți dintre 

pensionari promițându-i că 

doresc să o revadă într-un viitor 

spectacol de revistă.  

Un alt moment remarcabil, se-

sizat de pensionarii iubitori de artă, 

a fost expoziția de pictură a nepo-

ților, elevi ai Liceului de Artă ”Car-

men Sylva”, cu lucrări premiate la  

mai multe concursuri  naționale. 

Ideea acestei expoziții în sala clu-

bului C.A.R.P. Ploiești au avut-o 

cunoscuții artiști plastici Marcel 

Bejgu și Ion Șinca, membri ai 

UAP, pe care-i felicităm. 

Ioan POPESCU 

C.A.R.P. Ploiești 
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P 
rin statutul lor, Ca-

sele de ajutor reci-

proc ale pensionarilor 

sunt organizații ne-

guvernamentale și apolitice, con-

stituite în scopul ajutorării per-

soanelor în vârstă, iar activitățile 

pe care le derulează în mod 

practic, zi de zi, sunt mărturiile 

cele mai credibile că acționează 

în folosul membrilor lor. Din pă-

cate, volumul activităților carita-

bile sunt limitate de resursele de 

finanțare la dispoziție, marea 

majoritate a C.A.R.P.-urilor limi-

tându-se la propriile posibilități, 

fără a apela la alte surse de fi-

nanțare, deși societatea româ-

nească, așa bună sau rea, oferă 

suficiente alte oportunități de 

atragere de fonduri sau de aju-

toare: donații, sponsorizări, ac-

cesare de fonduri private sau 

guvernamentale etc. 

Unul din cele mai facile in-

strumente de atragere de fon-

duri este oferit prin  prevederile 

Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal și permite contribuabililor 

persoane fizice sau juridice  să 

direcţioneze anumite cote  din 

impozitul pe venit sau din cifra 

de afaceri către o entitate non-

profit (ONG). Acesta este un 

sistem prin care cetăţenii au po-

sibilitatea de a hotărî în mod 

direct ce se întâmplă cu o parte 

a impozitului datorat statului. 

Dacă acești bani nu sunt direc-

ţionaţi    către un ONG,   rămân 

în bugetul statului şi pot fi ges-

tionați  uneori în scopuri tot mai 

obscure, fără să contribuie cu 

nimic la ameliorarea stării so-

ciale a persoanelor aflate în si-

tuații de vulnerabilitate. Adevă-

rul este că, până în prezent, 

asociațiile de ajutor reciproc ale 

pensionarilor s-au implicat prea 

puțin în activitățile de colectare 

de fonduri, bazându-se pe fa-

cilitățile oferite de Codul Fiscal, 

fie din necunoaștere, dar mai cu 

seamă din dezinteres, așa că 

cele mai active ONG-uri care au 

avut rezultate notabile sunt  cele 

organizate de biserici, care au 

colectat 29% din fondurile direc-

ționate prin formularul 230, fiind 

urmate de SMURD cu 10%, 

Salvați copii cu 9% și Crucea 

Roșie cu aproximativ 6%. Re-

zultatele modeste obținute de 

C.A.R.P.-uri se pot justifica și 

prin nivelul redus de informații 

de care beneficiază marea ma-

să a celor care au dreptul să 

direcționeze 2% din impozitul pe 

venit și, vinovați de acest aspect 

suntem și noi, ca reprezentanți 

ai asociațiilor de pensionari, mai 

ales că direcţionarea nu presu-

pune costuri/eforturi suplimen-

tare, în afară de completarea a 

câtorva date pe o declaraţie/un 

formular, cunoscut și sub nu-

mele de „formularul 230”.  

ATENŢIE!!! ESTE VORBA 

DE DIRECŢIONAREA UNOR 

BANI PE CARE ORICUM salari-

atul sau patronul  îi plătește sta-

tului. Nici prin opțiunea de direc-

ționare a 2% din impozitul pe 

venit, nici prin hotărârea de a 

desfășura  acțiuni de sponsoriza-

re, acte de mecenat sau de fi-

nanțare a unor  burse private  nu 

se plătește nici un leu în plus. 

Avem însă șansa să luăm o 

decizie bazată pe propria noas-

tră rațiune și să ajutăm ca banii 

să ajungă la cei care au cu ade-

vărat nevoie de ei și nu la cei 

care știu doar să-i cheltuiască. 

De ce e bine să folosiți 

această prevedere? Pentru că 

printr-un asemenea gest se 

poate susține efortul de eficienti-

zare a  cheltuirii banului public – 

deci al fiecăruia dintre noi. Fie-

care poate ajuta la rezolvarea 

unei probleme din comunitatea 

în care trăiește  direcționând 2% 

către o organizație care lucrea-

ză în acest  domeniu. Atunci 

când aceste fonduri sunt direc-

SOLIDARITATE SOCIALĂ 
seniorii merită să beneficieze 

de direcționarea 

a 2% din impozitul pe venit
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ționate către o Asociație de tip 

C.A.R.P. demonstrăm solidari-

tate socială cu seniorii noștri 

care merită respectul și sprijinul 

nostrum, și probăm că „prin noi 

OMENIA există”.   

Vă prezentăm mai jos pașii 

care trebuie întreprinși de orice 

persoană fizică sau patron care 

dorește să se implice în acțiuni 

caritabile: 

 

A. Pentru persoane fizice – 

utilizarea 

„Formularului 230” 

Ce trebuie să făcă o per-

soană care dorește să direcțio-

neze 2% din impozitul pe venitul 

său către un ONG? 

Pasul 1: Să se informeze și 

să aleagă un domeniu și o or-

ganizație către care dorește să 

direcționeze 2% din impozitul   

pe venit. Cea mai facilă sursă de 

informare o consti-

tuie registrul aso-

ciațiilor și funda-

țiilor, dar există și 

alte baze de date, 

gestionate fie de 

Ministerul Muncii 

Familiei, Protecției 

Sociale și Persoa-

nelor Vârstnice, fie 

de fundații private, 

de exemplu Funda-

ția pentru Dezvol-

tarea Societății Ci-

vile etc.; 

Pasul 2: Să afle și 

să rețină datele de 

contact ale organi-

zației. Sunt nece-

sare următoarele informații: nu-

mele organizației, codul de iden-

tificare fiscală (codul fiscal), con-

tul organizației în format IBAN. 

De regulă, asociaţiile şi ONG-

urile au pe site-ul lor de internet 

o secțiune specială dedicată di-

recționării a 2% unde se găsesc  

toate aceste date şi chiar formu-

larele deja pre-completate pen-

tru a fi mai uşor de completat. 

Fiecare C.A.R.P. ar trebui să 

utilizeze această procedură care 

reduce mult timpul persoanei 

dornice să se implice în astfel de 

acțiuni. 

Pasul 3: Se completează 

datele pe declarație/formular, în 

funcție de sursa   de venit: 

– Declarația 230 (punctele A 

și B). Nu trebuie să ne facem  

probleme dacă nu cunoaștem 

suma corespunzătoare a 2% din 

impozit. Va fi calculată de către 

organele fiscale.  Căsuța  

se poate lăsa necompletată. 

– dacă avem venituri din alte 

surse (activități independente; 

cedarea folosinței bunurilor mo-

bile și imobile, realizate în cali-

tate de proprietar, uzufructuar 

sau alt deținător legal; activități 

agricole pentru care venitul net 

se stabilește în sistem real;  câș-

tiguri rezultate din transferul 

dreptului de proprietate asupra 

titlurilor de valoare; câștiguri din 

operațiuni de vânzare-cumpăra-

re de valută la termen, pe bază 

de contract etc.), atunci se com-

pletează declarația 200. 

NOTĂ: Persoanele care au 

realizat asemenea venituri 

sunt oricum obligate să depu-

nă Declarația 200, chiar dacă 

nu doresc redirecționarea ce-

lor 2% din impozit. 

Pasul 4: Se trimite formu

larul completat, datat şi semnat 

prin poștă (preferabil scrisoare 

recomandată, eventual cu con-

ţinut declarat) către administrația 

fiscală de care aparține cel care 

completează și semnează for-

mularul, sau se depune  perso-

nal până la data stabilită (de re-

gulă data de 25 mai a fiecărui 

an). Lista administraţiilor fiscale 

teritoriale este disponibilă pe si- 

te-ul Agenției Naționale de Ad-

ministrare Fiscală (ANAF). 

Până la 31 decembrie, admi-

nistrația financiară va centraliza 

toate informațiile și va vira sume-

le strânse către organizațiile be-

neficiare. 
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B. Pentru persoane juri-

dice (companii sau alte ti-

puri de persoane juridice) 

Companiile (contribuabili 

persoane juridice plătitoare de 

impozit pe profit) au posibilitatea 

de a direcționa/acorda fără cos-

turi suplimentare, fonduri/bunuri/

servicii prin acțiuni de sponsori-

zare, acte de mecenat, precum 

şi pentru burse private, apelând 

la o facilitate fiscală prevăzută la 

art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal. 

Cheltuielile de sponsorizare 

şi/sau actele de mecenat pre-

cum şi pentru acordarea de bur-

se private (fonduri financiare, bu-

nuri sau servicii) se scad din im-

pozitul pe profit datorat și achitat 

la stat. Cu alte cuvinte, fondurile 

suportate pentru astfel de acțiuni 

diminuează ulterior și direct su-

mele ce trebuie achitate statului 

în contul impozitul pe profit. 

Condițiile cumulative pentru 

a accesa această facilitate fis-

cală sunt: 

- compania trebuie să fie 

plătitor de impozit pe profit; 

- fondurile direcționate tre-

buie să fie sub cea mai mică din-

tre limitele precizate mai jos: 

1. 3 la mie din cifra de afaceri; 

2. 20% din impozitul pe profit 

datorat. 

- acțiunile trebuie justificate 

prin acte juridice (contracte) în

cheiate potrivit prevederilor le-

gale. 

IMPORTANT: 

1. Sumele acordate ca do

nații NU sunt cheltuieli deducti-

bile fiscal, nu fac obiectul acestei 

facilități; 

2. Sponsorizarea trebuie să 

fie înregistrată în contabilitate în 

anul pentru care se face plata im-

pozitului (anul anterior momentu-

lui plății efective a impozitului); 

3. Companiile au dreptul să 

acorde sponsorizări și peste limi-

tele menționate mai sus, dar 

pentru suma ce depășește limita 

indicată se plătește impozit pe 

profit; 

4. Dacă se încadrează în 

limitele de mai sus, sponsoriza-

rea/mecenatul nu este conside-

rată o livrare de bunuri, deci nu 

se colectează TVA aferent. Dacă 

pentru bunurile respective s-a 

exercitat dreptul de deducere a 

TVA la data achiziției și nu au 

fost respectate cele două condiții 

cumulative impuse de lege, li

vrarea bunurilor acordate drept 

sponsorizare este încadrată la 

operațiuni asimilate livrărilor de 

bunuri și suma care depășește 

limita legală se consideră bază 

de impozitare a TVA. 

Potrivit art. 137 alin. (1) lit. c) 

din Codul fiscal, baza de impozi-

tare a bunurilor acordate drept 

sponsorizare peste limita legală 

este reprezentată de prețul de 

cumpărare al acelor bunuri. 

Pentru depășirea cheltuie-

lilor cu sponsorizarea, compania 

trebuie să colecteze TVA pe 

care o include la rubrica de regu-

larizări din decontul întocmit 

pentru perioada fiscală în care a 

depus situațiile financiare anu-

ale, dar nu mai târziu de terme-

nul legal de depunere a aces-

tora. Pentru suma care repre-

zintă depășirea cheltuielilor cu 

sponsorizarea se emite autofac-

tura. 

Prevederi legale: 

Codul Fiscal 2012: art. 21 (4) p) 

(4) Următoarele cheltuieli 

sunt deductibile: 

p) cheltuielile de sponsori-

zare şi/sau mecenat şi cheltu-

ielile privind bursele private, 

acordate potrivit legii; contribu-

abilii care efectuează sponsori-

zări şi/sau acte de mecenat, 

potrivit prevederilor Legii nr. 

32/1994 privind sponsorizarea, 

cu modificările ulterioare, şi ale 

Legii bibliotecilor nr. 334/2002, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum 

şi cei care acordă burse pri-

vate, potrivit legii, scad din im-

pozitul pe profit datorat sumele 

aferente în limita minimă preci-

zată mai jos: 

1) 3 la mie din cifra de afaceri; 

2) 20% din impozitul pe profit 

datorat. 

În limitele respective se în-

cadrează şi cheltuielile de spon-

sorizare a bibliotecilor de drept 

public, în scopul construcţiei de 

localuri, al dotărilor, achiziţiilor 

de tehnologie a informaţiei şi de 

documente specifice, finanţării 

programelor de formare continuă 

a bibliotecarilor, schimburilor de 

specialişti, a burselor de specia-

lizare, a participării la congrese 

internaţionale. 

 

Director programe sociale 

Aurel GÂNGU 
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L 
a invitaţia Programului 

Naţiunilor Unite pen-

tru Dezvoltare Româ-

nia (PNUD), Asociaţia 

C.A.R.P. “OMENIA” a partici-

pat alături de C.A.R.P. Piteşti, 

Asociația Carusel, Asociația 

pentru Promovarea Economiei 

Sociale, Asociația Eco Con-

cept Organization, Asociația 

Activi pentru Viitor la un 

schimb de experinţă pe tema 

economiei sociale, care a ofe-

rit organizaţiilor participante 

posibilitatea vizitării a două 

modele de bună practică, Aso-

ciaţia Hercules din localitatea 

Costeşti şi Asociaţia HAND-

ROM din Curtea de Argeş.  

 Schimbul de experienţă din 

perioada 7-8 noiembrie 2013 

face parte din proiectul Modelul 

Economiei Sociale, al cărui 

obiectiv principal îl reprezintă 

dezvoltarea capacității strate-

gice a sectorului economiei so-

ciale pentru sprijinirea creșterii 

economice și incluziunii sociale 

a grupurilor dezavantajate pe 

piața muncii. Ca obiective spe-

cifice, proiectul vizează: 

 Îmbunătățirea cadrului le-

gislativ și instituțional astfel 

încât să permită dezvolta-

rea structurilor economiei 

sociale în România; 

 Dezvoltarea structurilor, me-

canismelor și instrumentelor 

specifice economiei sociale 

prin înființarea laboratorului 

de Economie Socială al că-

rui rol va fi acela de a identi-

fica modele pentru categori-

ile de grup țintă și imple-

mentarea acestor modele; 

 Creșterea capacității opera-

torilor din economia socială 

prin servicii de instruire a 

resurselor umane; 

 Promovarea economiei so-

ciale ca și instrument flexibil 

și durabil pentru dezvolta-

rea economiei sociale și 

crearea de locuri de muncă 

la nivel regional și local. 

 Asociaţia Hercules şi Aso-

ciaţia HAND-ROM reprezintă 

două poveşti de succes ale 

unor întreprinderi sociale care 

au aplicat principiile economiei 

sociale în activitatea lor, reu-

şind să se finanţeze prin ac-

tivităţi economice proprii, dar 

şi prin alte mecanisme de fi-

nanţare specifice sectorului 

nonprofit: sponsorizări, donaţii, 

granturi, reduceri de taxe etc.  

 Asociaţia Hercules din o-

raşul Costeşti oferă servicii so-

ciale și comunitare tuturor ca-

tegoriilor sociale defavorizate, 

aflate în situație de risc. Cos-

tești, singurul oraș din sudul 

județului Argeș, are în com-

ponență două sate izolate de 

căile principale de acces, rata 

șomajului este foarte ridicată, 

iar singura sursă de venit a lo-

cuitorilor este agricultura prac-

ticată în propriile gospodării. 

Schimb de experiență 

în domeniul economiei sociale 
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 Angajaţii şi voluntarii 

asociaţiei muncesc pentru a 

preveni și combate abandonul 

școlar, abandonul familial, de-

lincvența în rândul adolescen-

ților, violența în familie, exclu-

ziunea socială a familiilor de-

favorizate și izolarea bătrâni-

lor. Pentru a realiza aceste 

obiective, Asociația desfășoa-

ră următoarele tipuri de activi-

tăți: suport educațional, suport 

alimentar, activități socio-re-

creative, ludice, de petrecere 

a timpului liber, consiliere, e-

ducație financiară și antrepre-

noriat, asistență igienico-sani-

tară și de dezvoltare a econo-

miei sociale.  

 În domeniul economiei soci-

ale, Asociația a dezvoltat o se-

rie de activități economice: SC. 

Asociatia Hercules 2007, o so-

cietate cu responsabilitate limi-

tată a cărui unic acţionar este 

asociaţia, având ca obiect de 

activitate comercializarea pro-

duselor de patiserie Fornetti; 

Atelier de obiecte decorative - 

mărțișoare, felicitări, tricotaje, 

picturi, obiecte confecționate 

de către beneficiari sunt vân-

dute la companii, târguri, expo-

ziții etc; sala de evenimente 

socio-culturale care poate fi 

închiriată pentru diverse ocazii, 

cum ar fi nunți, mese festive, 

conferinţe, seminarii etc.  

 Fundația HAND-ROM, din 

orașul Curtea de Argeș este o 

altă organizație care a optat 

pentru auto-finanțarea activită-

ților de sprijinire a benefici-

arilor săi.   

 Misiunea organizației o re-

prezintă inițierea de proiecte și 

programe prin care 

persoana cu dizabilită-

ți să-și construiască vi-

itorul și să-și influen-

țeze destinul.  HAND-

ROM este singura or-

ganizație acreditată ca 

furnizor de servicii so-

ciale pentru persoane-

le cu dizabilități privind 

accesul la educație 

specială și incluzivă, 

terapii, abilitare-reabili-

tare, pregătire profe-

sională.  

 În privința activități-

lor generatoare de ve-

nituri, Fundația a dez-

voltat servicii prin care 

să se sprijine integra-

rea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, dar şi a celor pro-

venite din categorii defavoriza-

te (cu vârsta peste 45 ani, per-

soane fără venituri stabile 

etc.), prin atelierul protejat DI-

ZAB-ROM - pregătire prepro-

fesională, ucenicie şi calificare 

în legătorie manuală (cusut în 

fascicule, în spirale, tipărire pe 

maşină offset, etc.) şi realizare 

de lumânări decorative şi 

sculptate. De asemenea, în 

cadrul aceluiași atelier protejat 

a fost dezvoltată o minitipo-

grafie pentru asigurarea de 

produse/servicii specifice în 

comunitate (dosare pentru 

agenţii economici şi instituţii) și 

o miniproducţie pe bază de 

comenzi individualizate de la 

beneficiari – tipizare şi perso-

nalizare registre, agende, caie-

te, registre speciale – registrul 

agricol, servicii de legătorie şi 

arhivare pentru instituţii, ş.a. 

 Toate aceste activităţi duc 

la creşterea numărului de per-

soane integrate pe piaţa mun-

cii (atât persoane cu dizabi-

lităţi cât şi persoane provenite 

din alte categorii defavorizate) 

şi generează venituri pentru 

serviciile sociale ale fundaţiei.  

 Întreprinderile sociale vizi-

tate au fost apreciate de către 

participanți care au putut ve-

dea că activitățile economice 

pot genera bunăstare socială 

dacă sunt direcționate de un 

spirit solidar și moral. Nu în 

ultimul rând, schimbul de ex-

periență a avut și o compo-

nentă de formare în care s-a 

discutat despre conceptul de 

economie socială, principiile 

sale, aplicabilitatea acesteia la 

realitatea “de pe teren” și s-a 

discutat despre evoluția aces-

tui sector în România.  

Asistent social 

Ionuț ARDELEANU 
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Pensionarii din județul Ar-

geș au la dispoziție începând 

cu această toamnă, o publica-

ție care le este dedicată, reali-

zată de către asociația lor de 

suflet, Casa de Ajutor Reci-

proc a Pensionarilor Pitești. 

Astfel, vârstnicii din Argeș își 

reclamă vocea pentru a se 

face auziți în comunitate prin 

promovarea solidarității, a aju-

torului mutual și a îmbătrânirii 

active.  

„Pensionarul argeșean”, 

pentru că acesta este numele 

publicației, promite să ofere 

pensionarilor membri ai Aso-

ciației, dar și altor vârstnici 

interesați, inclusiv de la alte 

asociații de pensionari, infor-

mații utile pentru problematica 

vârstei a treia și a asociațiilor 

care îi reprezintă.  

Cu ocazia Zilei Internațio-

nale a Persoanelor Vârstnice, 

colectivul de redacție condus 

de Președintele Casei de Aju-

tor Reciproc a Pensionarilor Pi-

tești, a pregătit o serie de ma-

teriale care subliniază impor-

tanța acestei zile pentru vârst-

nici. Acestora le este recunos-

cută valoarea, bogata expe-

riență de viață și sunt propuse 

soluții pentru ca ei să aibă un 

rol cât mai activ în societate.  

  Publicația conține o serie 

de articole bine documentate 

cu tematici diverse: Anul Euro-

pean al Îmbătrânirii Active și al 

Solidarității între Ge-

nerații, economie so-

cială, protecția muncii, 

sfaturi medicale, drep-

turi ale consumatori-

lor, informații din do-

meniul legislației, fon-

duri europene, litera-

tură, sărbători ale ro-

mânilor și multe alte 

subiecte, așadar, o 

paletă largă de dome-

nii necesare unui pen-

sionar bine informat.   

Redacția a găsit o 

soluție inedită pentru a 

promova serviciile so-

ciale acordate pen-

sionarilor și astfel, în 

paginile revistei, mem-

brii pot regăsi detalii 

despre ajutoare ne-

rambursabile și rambursabile, 

servicii socio-medicale și pres-

tări servicii, toate acestea fiind 

concepute în spiritul ajutorului 

mutual.  

Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor Pitești a făcut 

încă un pas înainte în direcția 

dezvoltării unei strategii de 

dezvoltare organizațională și 

se alătură unei tendințe firești 

întâlnite în din ce în ce mai  

multe case de ajutor reciproc. 

Astfel, se prezintă membrilor 

și comunității, lansează subi-

ecte de maximă importanță 

pentru vârstnici, promovează 

activități de ajutorare mutuală 

și îmbătrânire activă, propune 

modele de bune practici, so-

luții la problemele vârstnicilor 

și informează proprii membri 

în legătură cu serviciile dis-

ponibile sau orice schimbare 

apărută în activitatea C.A.R.P.

-ului.  

Colectivul de redacție a re-

vistei “OMENIA” urează bun ve-

nit publicației “Pensionarul Arge-

șean”, viață lungă, împreună cu 

speranța ca membrii C.A.R.P.  

Pitești să descopere în paginile 

acestei reviste cuvinte blânde și 

pline de însemnătate.   

 Asistent social 

 Ionuț ARDELEANU 

Bun venit, 

„PENSIONARUL ARGEȘEAN” 
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Î 
mbătrânirea socială consti-

tuie un factor particular, in-

tervine în determinismul 

complex al problemelor so-

ciale cu care se confruntă o 

persoană vârstnică în cadrul 

unei societăți. Îmbătrânirea so-

cială se reflectă prin vârsta so-

cială caracterizată de gradul de 

integrare a individului, apar-

tenența la un grup, realizarea 

unor raporturi interpersonale, 

dezvoltarea și menținerea ca-

pacității de îndeplinire a roluri-

lor sociale. Absența sau slaba 

prezență a acestor indicatori 

reprezintă un factor de risc adi-

țional care facilitează fenome-

nul instituţionalizării vârstnicu-

lui în cămine sau centre de zi.  

 Din punct de vedere al asis-

tenței sociale, căminele și cen-

trele de zi sunt forme alterna-

tive de protecție socială, inte-

grate în sistemul serviciilor de 

asistenţă socială de tip comu-

nitar, sau instituţionalizate. Ro-

lul acestora se diferențiază atât 

la nivelul sistemului de pro-

tecție socială, cât și la nivel in-

dividual, în raportul cu persoa-

na vârstnică. Din punct de ve-

dere al sistemului, căminele și 

centrele de zi constituie un 

aport  adus sistemului de pro-

tecție socială, caracterizat prin 

asigurarea unei diagnoze a ne-

voilor de asistenţă socială și a 

unui suport pentru sistemul de 

asistență socială în vederea 

profesionalizării serviciilor so-

ciale. La nivel individual, rolul 

acestora este de a asigura in-

tegrarea persoanei vârstnice, 

diminuarea nevoilor sociale și 

individuale ale acesteia.  

 Căminele pentru persoane 

vârstnice sunt instituţii de asis-

tenţă socială cu personalitate 

juridică și asigură condiţii co-

respunzătoare de găzduire şi 

de hrană, îngrijiri medicale, re-

cuperare şi readaptare, activi-

tăţi de ergoterapie şi de petre-

cere a timpului liber, asistenţă 

socială şi psihologică. Organi-

zarea și funcționarea acestora 

se realizează în baza Legii Nr. 

17/2000 privind asistența so-

cială a persoanelor vârstnice și 

implică furnizarea de servicii 

sociale, socio-medicale și me-

dicale în raport cu nevoile 

identificate. Actele necesare 

pentru întocmirea dosarului 

persoanelor vârstnice în vede-

rea asistării în cămin sunt ur-

mătoarele: cererea pentru în-

grijirea în cămin, semnată de 

persoana care solicită interna-

rea sau curatorul legal al aces-

teia; fişa de evaluare socio-

medicală; copii după cartea de 

identitate, certificatul de naş-

tere şi de căsătorie ale persoa-

nei asistate în cămin sau acte 

doveditoare ale decesului so-

ţului/soţiei; copia după talonul 

de pensie; declaraţia privind 

lipsa susţinătorilor legali, după 

caz; adeverinţa de venit elibe-

rată de organele financiare 

teritoriale; adeverinţa privitoare 

la suprafaţa de teren pe care o 

deţine sau nu, persoana solici-

tantă şi susţinătorii legali; ade-

verinţa de salariu a susţinăto-

rilor legali; declaraţia notarială 

pe propria răspundere că nu 

are venituri; declaraţia notari-

ală pe propria răspundere prin 

care îşi dă acordul de a fi inter-

nat într-o instituţie de asistenţă 

socială, veniturile realizate şi 

acordul de a plăti contribuţia 

stabilită conform legii. Prioriti-

zarea criteriilor în ceea ce pri-

vește accesul unei persoane 

vârstnice într-un cămin se rea-

CĂMINELE și CENTRELE DE ZI 

pentru persoanele vârstnice 
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lizează în funcție de: necesi-

tatea și tipul serviciilor de îngri-

jire medicală care nu pot fi 

asigurate la domiciliu; gradul 

de dependență în realizarea 

activităților zilnice; gradul de 

implicare al susținătorilor le-

gali; veniturile realizate; tipul 

domiciliului legal. În funcție de 

aceste criterii se stabilesc ser-

viciile ce vor fi asigurate și 

costurile lunare aferente aces-

tora. Pentru căminele de per-

soane vârstnice publice, aces-

te costuri sunt susţinute de 

stat în procent de 60-70% din 

costurile totale.  

 Centrele de zi pentru per-

soanele vârstnice se organi-

zează și funcționează în baza 

Legii Nr. 17/2000 privind asis-

tența socială a persoanelor 

vârstnice. Activitățile derulate 

în aceste unități au rolul de a 

preveni excluziunea socială, de 

implicare activă a persoanelor 

vârstnice în diverse activități 

recreative, de socializare, de 

creștere a gradului de impli-

care, dezvoltarea sentimentului 

de apartenență și creștere a 

stimei de sine. Actele necesare 

întocmirii dosarului sunt: cerere 

din partea solicitantului sau a 

reprezentantului legal, copie a 

actului de identitate, copie 

după talonul de pensie, fișă de 

evaluare socio-medicală.  

 Potrivit statisticilor Ministe-

rului Muncii, Familiei, Protec-

ţiei Sociale și Persoanelor 

Vârstnice publicate în ”Buleti-

nul statistic în domeniul muncii 

şi protecţiei sociale – Asistență 

socială” din anul 2012,  în Mu-

nicipiul București au funcționat 

șapte cămine pentru persoane 

vârstnice aflate în subordinea 

Direcţiilor Generale de Asis-

tenţă Socială şi Protecţia Co-

pilului și cu o capacitate de 

1.005 locuri, iar în cursul anu-

lui 2012 s-a înființat un număr 

de patru cămine de persoane 

vârstnice coordonate de orga-

nizații neguvernamentale cu o 

capacitate de 233 de locuri.  

 În prezent, numărul cămine-

lor și centrelor de zi private pen-

tru persoanele vârstnice este în 

continuă creștere, însă nivelul 

de accesare a serviciilor acor-

date este deficitar în aceste uni-

tăți ca urmare a costurilor ridica-

te. Pe fondul acestui aspect și a-

vând în vedere slaba dezvoltare 

a acestor unități în sfera publică, 

calitatea vieții persoanelor vârst-

nice se află într-un proces acce-

lerat de deteriorare. 

Asistent social 

Milena Antonia TOMESCU 
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O 
biectivele îndrăz-

nețe ale Anului Eu-

ropean al Cetățeni-

lor au vizat aduce-

rea în prim-plan a drepturilor 

care revin automat tuturor lo-

cuitorilor Uniunii Europene, în 

calitate de cetățeni ai acesteia. 

Cei 500 de milioane de cetățeni 

europeni beneficiază într-o mă-

sură mai mică sau mai mare de 

aceste drepturi în viața de zi cu 

zi, cu efecte importante asupra 

economiei UE. Așadar, încă din 

etapa de recomandare a Co-

misiei Europene pentru dedi-

carea acestui an cetățenilor și 

drepturilor lor s-a dorit încuraja-

rea dialogului dintre toate nive-

lurile administrației publice, so-

cietatea civilă și întreprinderi, 

pentru a înțelege cum ar trebui 

să arate UE în anul 2020 din 

perspectiva drepturilor, a politi-

cilor și a guvernanței.  

 O scurtă sumarizare a justi-

ficării motivelor pentru care 

2013 a fost declarat Anul Eu-

ropean al Cetățenilor se referă 

la faptul că cetățenii europeni 

nu profită încă din plin de 

drepturile lor întrucât nu le cu-

nosc. De aceea, anul a urmărit 

să ofere locuitorilor UE cadrul 

de a afla ce drepturi și oportu-

nități au în calitate de cetățeni, 

în special dreptul de a se sta-

bili și de a munci în alte țări 

din UE, de a participa la dez-

bateri pe tema obstacolelor 

care impiedică exercitarea 

acestor drepturi și de a pro-

pune soluții, de a participa la 

forumuri civice despre politicile 

europene, de a se pregăti 

pentru alegerile europene din 

2014 și de a participa la viața 

democratică a UE.  

 Pentru orice persoană care 

dorește să se informeze pe 

internet despre cum a decurs 

acest an în România, va avea 

o surpriză puțin plăcută: ma-

joritatea postărilor care conțin 

sintagma “Anul European al 

Cetățenilor” sunt de la începu-

tul anului, din lunile ianuarie și 

februarie când a fost și lan-

sarea oficială a acestui an. A-

ceeași căutare aduce în aten-

ția celui interesat informații ge-

nerale despre drepturile cetă-

țenilor UE și obiectivele ma-

jore ale anului. Există puține 

mențiuni despre evenimente 

organizate de instituții publice 

sau private care au promovat 

această tematică în România, 

fiind izolate și puțin vizibile. 

 Broșurile dedicate anului 

cetățenilor, cele câteva mese 

rotunde și conferințe de la ni-

vel național au bifat existența 

unui discurs public legat de 

cetățeni și drepturile lor, însă 

impactul lor a fost minim. Ne 

îndreptăm cu pași repezi de 

sfârșitul anului și până în pre-

zent România este blocată de 

opoziţia câtorva state europe-

ne pentru a adera la spaţiul 

Schengen, deşi au fost înde-

plinite condiţiile Tratatului de 

Aderare. Condiţionările supli-

mentare devin simple decizii 

politice care îngrădesc dreptul 

românilor la libera circulaţie.  

 Nici la nivel naţional cetăţe-

nii români nu sunt respectaţi, 

recentele scumpiri anunţate 

vor împovăra şi mai mult po-

pulaţia și aşa încercată de 

multe lipsuri. Ultimii ani și-au 

pus amprenta asupra nivelului 

de trai al românilor, de aceea, 

deciziile guvernanţilor sau 

chiar neputinţa acestora de a 

lua unele decizii au dus la 

acutizarea problemelor sociale 

Bilanțul Anului European al 

Cetățenilor pentru casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor  
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care au ajuns la cote alar-

mante.  

 Anul European al Cetăţenilor 

nu le-a adus pensionarilor be-

neficii majore în calitate de ce-

tăţeni, ci în multe situaţii simpla 

apartenenţă la o organizaţie de 

ajutor reciproc a însemnat deo-

sebirea dintre a avea ce pune 

pe masă şi contrariul, nefiind 

puţine cazuri când bătrânii sin-

guri, cu venituri foarte mici sau 

chiar fără, au apelat la mila tre-

cătorilor de pe stradă. 

 Cu toate acestea, nemulţu-

mirea faţă de politicile sociale 

din ţară nu este tocmai un mo-

tiv de lamentare, ci canalizată 

într-o direcţie constructivă, poa-

te genera schimbări pozitive 

importante. Aceasta este şi 

situaţia în care se regăsesc 

multe dintre casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor afili-

ate Federaţiei Naţionale “OME-

NIA” a C.A.R.P.-urilor. Fiind 

asaltate de tot mai mulţi pen-

sionari ale căror nevoi financi-

are şi socio-medicale nu îşi mai 

pot găsi soluţionarea prin au-

torităţile statului, sau chiar fami-

lie, conducerile C.A.R.P.-urilor 

s-au adaptat acestor cereri şi 

au extins sfera serviciilor către 

membri. În multe cazuri, acest 

lucru a luat forma unui cumul 

de factori, printre care: puterea 

financiară a fiecărei organizaţii 

în parte şi deci fondurile nece-

sare investiţiilor, disponibilitatea 

autorităţilor locale pentru cola-

borare şi punerea la dispoziţia 

C.A.R.P.-urilor a unor spaţii cu 

chirii modice sau chiar cu titlu 

gratuit, şi uneori chiar disponi-

bilitatea consiliilor directoare 

ale C.A.R.P.  

 Acolo unde dorinţa liderilor 

organizaţiilor de ajutor reci-

proc a coincis cu sprijinul din 

partea autorităţilor publice cu 

fonduri pentru investiţii, s-au 

realizat unele dintre cele mai 

interesante şi benefice iniţia-

tive de sprijinire a bătrânilor. 

Dar nu acesta a fost deznodă-

mântul pentru toate C.A.R.P.-

urile care anul acesta au iniţiat 

activităţi pentru vâstnici. Ne-

asteptând ajutor din partea au-

torităţilor publice, şi uneori re-

fuzaţi într-un mod categoric, 

conducerile C.A.R.P.-urilor au 

considerat că este mai oportun 

să facă totul pe cont propriu. 

Astfel, în toată ţara s-au inau-

gurat noi cabinete medicale, 

saloane de coafură şi frizerie, 

magazine şi cantine sociale, au 

fost refăcute sedii sau construit 

unele noi, au avut loc aniver-

sări şi momente festive. Toate 

acestea au fost motive de bu-

curie pentru vârstnici.  

 La extinderea şi moderniza-

rea unora dintre serviciile ofe-

rite membrilor a contribuit și 

un alt “ingredient” esenţial: 

CONECTIVITATEA. Preşedin-

ţii C.A.R.P.-urilor din ţară au 

avut ocazia de a se cunoaşte 

în nenumăratele schimburi de 

experienţă din ţară, iar 

diseminarea bunelor practici 

întâlnite în C.A.R.P.-uri este 

cu atât mai facilă cu cât ca-

nalele de promovare se îmbu-

nătăţesc şi se înmulţesc: Re-

vista Omenia şi postul online 

OmeniaTV, broşurile şi buleti-

nele informative ale aso-

ciaţiilor din ţară, presa scrisă, 

televiziuni locale, manuale şi 

cercetări ale mediului aca-

demic/asociativ.  

 Așadar, C.A.R.P.-urile au ales 

ca anul 2013, Anul European al 

Cetățenilor, să fie marcat de 

momente aniversare importante 

pentru activitatea lor, de extin-

derea suportului pentru vârstnici 

prin noi servicii adresate, în 

unele cazuri fericite prin inițierea 

sau continuarea unor colaborări 

fructuoase cu autoritățile locale. 

Iată doar câteva dintre aceste 

momente importante ale caselor 

de ajutor reciproc ale pensio-

narilor în anul 2013. 

C.A.R.P. Țăndărei – de 10 

ani alături de membrii săi 

C.A.R.P. Țăndărei, unul 

dintre cele mai tinere C.A.R.P.-

uri membre ale Federației Na-

ționale “OMENIA” a C.A.R.P.-

urilor din România a sărbătorit 

anul acesta 10 ani de existență 

dedicată în totalitate pensio-

narilor. Momentul a fost mar-

cat, după cum era de așteptat, 

printr-o serie de evenimente și 

activități care să aducă mai 

aproape membrii pensionari de 
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asociația lor de suflet.  

Fiind un eveniment impor-

tant pentru C.A.R.P. Țăndărei, 

membrii Consiliului Director au 

considerat ca este momentul 

prielnic pentru a prezenta pen-

sionarilor rezultatele obținute în 

cei 10 ani de la înființare, și 

astfel a fost editat un buletin 

informativ. De aici aflăm că în-

cepând cu  anul 2003 și până 

în prezent, C.A.R.P. Țăndărei 

a reușit achiționarea sediului în 

care funcționează, a acordat 

din fondul c.a.r.p. suma de 

310.000 de lei ca bonificație 

membrilor săi, a scăzut dobân-

da de la 15% la 14%, a crescut 

plafonul de împrumuturi de la 

1.000 de lei la 6.000 de lei.  

Sub forma unei rubrici 

“Știați că” din Buletinul Infor-

mativ, conducerea C.A.R.P. 

Țăndărei prezintă principalele 

realizări ale asociației, meto-

dologia acordării de împrumu-

turi și ajutoare de deces, bo-

nificație, dar și alte particula-

rități întâlnite în această casă: 

 în cei 10 ani s-au acordat 

3,1 miliarde lei vechi, boni-

ficația membrilor săi pen-

tru fondul social; 

 s-au efectuat excursii la 

mănăstiri și edificii cultu-

rale, cu peste 800 de 

membri C.A.R.P.; 

 s-au acordat peste 100 de 

diplome pentru aniversarea 

a 50 de ani de căsătorie 

(Nunta de aur) în valoare 

de peste 100 de milioane; 

 a crescut ajutorul de deces 

de la 100 de lei la 1.080 lei; 

 “Afilierea la Federația Națio-

nală «OMENIA» constituie un 

privilegiu, făcându-ne cunos-

cuți în întreaga țară atât prin 

mijloace pe suport material, cât 

și pe suport electronic, toto-

dată ne dă o altă dimensiune 

în rândul C.A.R.P-urilor din ța-

ră, fapt pentru care mulțumim 

Adunării Generale a reprezen-

tanților, prin care s-a aprobat 

afilierea la Federația Națională 

«OMENIA».” (Buletin Informa-

tiv C.A.R.P. Țăndărei)  

 

C.A.R.P. Giurgiu 
60 de ani de existență 
în viața pensionarilor 

 Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din Giurgiu este 

o organizație nonprofit care ac-

ționează pentru sprijinirea ma-

terială și spirituală a membrilor 

săi. A luat ființă în august 

1953, prin asocierea voluntară 

a unui grup de 30 de pensio-

nari. Din anul 2002 este mem-

bră a Federației Naționale 

“OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 

România. Rezultatele remarca-

bile obținute de-a lungul anilor 

au făcut ca numărul membrilor 

să crească de la 1.637 în 

1960, la 5.887 în anul 1968, 

ajungând în prezent la 16.500.   

 Privind cu încredere viitorul, 

Consiliul Director, împreună cu 

întreg personalul din subordine 

intenționează să ofere la prețuri 

modice și alte servicii pensio-

narilor, acțiune ce a demarat 

deja prin cumpărarea în august 

2010 a unui imobil în valoare de 

85.000 euro unde se des-

fășoară unele prestări de ser-

vicii adaptate vârstnicilor – fri-

zerie, coafor, croitorie, cizmărie, 

cabinet medical – numai pentru 

membrii Casei, aceștia plătind 

pentru serviciile respective cel 

mult jumătate din prețul pieței.  

 LA MULȚI ANI!, C.A.R.P. 

Giurgiu, C.A.R.P. Țăndărei și 

tuturor C.A.R.P.-urilor din țară, 

viață lungă și multă putere de 

muncă în sprijinul pensionarilor! 

Asistent social 

Ionuț ARDELEANU 



 

ANIVERSARE 

19 OMENIA 

C.A.R.P. “SPERANȚA”, sub semnătura dom-

nului președinte Cezar Dragomir Diaconescu,  ne 

informează că în ședința din  18  septembrie  

2013, Consiliul Director al C.A.R.P. “Speranța” 

Pucioasa a aprobat alocarea sumei de 10.000 lei 

ca ajutor nerambursabil pentru familiile de pen-

sionari din județul Galați afectate de inundațiile 

din septembrie 2013 . Suma a fost transmisă la 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galați 

cu rugămintea de a fi distribuită familiilor de 

pensionari afectate de inundații. 

De asemenea, pe data de 27 septembrie 

2013, Consiliul Director aprobă sărbătorirea fami-

liei VOICA GHEORGHE și MARGARETA cu 

ocazia următoarelor evenimente: 

 VOICA GHEORGHE cu ocazia împlinirii res-

pectabilei vârste de 100 de ani de viață; 

 VOICA MARGARETA pentru 93 de ani de 

viață; 

 pentru frumoasa familie la împlinirea a 74 de 

ani de căsnicie fericită; 

 pentru 39 de ani de activitate neîntreruptă ca 

membri ai C.A.R.P. “Speranța” Pucioasa. 

Conducerea asociației noastre a hotărât să le 

înmiresmeze ziua sărbătoririi evenimentelor  

urându-le  “La mulți și frumoși ani!“, oferindu-le 

un frumos aranjament floral, un ajutor nerambur-

sabil, un tort și o diplomă de merit aniversară. 

 Sărbătoriții și-au așteptat cu emoție și veselie 

musafirii, inclusiv cu vin căpșunică  producție pro-

prie, le-au recitat poezii printre care “Mama lui 

Ștefan cel Mare”, răscolindu-i până la lacrimi.        

  Câteva date biografice: 

Gheorghe Voica s-a născut în satul Lăculețe, 

com. Glodeni, jud. Dimbovița, unde a crescut ală-

turi de părinții și cei patru frați ai săi. Copilăria sa 

a fost una simplă și curată așa cum erau vremu-

rile pe atunci, cu toate că greutățile nu ocoleau 

viața locuitorilor micii așezări rurale. S-a născut 

acum 100 de ani, pe data de 27 septembrie 

1913, a urmat școala primară în comuna natală 

Lăculețe, amintindu-și cu emoție și plăcere de 

blândețea și tactul pedagogic al învățătorului Filip 

Diaconescu. După 

școala primară a 

făcut ucenicia în co-

muna vecină Ani-

noasa, la fierăria un-

chiului Florescu, îm-

preună cu alți trei 

ucenici.   

 În 1935 a fost încorporat ca militar în arma-

tă, batalionul 2 “Vânători de munte” Brașov, fiind 

lăsat la vatră în octombrie 1936 . 

 Din octombrie 1942 luptă pe frontul de est 

în al Doilea Război Mondial, în batalionul 13 “Vâ-

nători de munte”, iar pe 21 octombrie 1943 este 

luat prizonier de război în U.R.S.S. timp de doi 

ani și la data de 11 octombrie 1945 revine în țară.       

 În anul 1939 februarie 20, se îndrăgostește 

de Margareta Rusu care îi va deveni  devotată și 

iubitoare soție, și care îi va dărui patru copii. Vor-

bind cu el, sufletul său bătrân  trecut cu bărbăție 

prin vâltoarea vieții, surâde cu mândrie la gândul 

că toți copiii trăiesc și sunt sănătoși, și încă i-au 

mai dăruit și 8 nepoți și 19 strănepoți . 

 Pentru întreținerea familiei a lucrat ca ma-

istru minier peste 30 de ani la mina Filipeștii de 

Pădure, județul Prahova, iar în anul 1963 se pen-

sionează. 

Redacția revistei “OMENIA” le urează viață 

lungă și fericire soților MARGARETA și GHEOR-

GHE VOICA, alăturându-se celor care au inițiat 

această sărbătoare. 

INFO  C.A.R.P. “SPERANȚA” PUCIOASA 
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LANSARE DE REVISTĂ 

În septembrie anul aces-

ta, C.A.R.P. Brăila a tipărit pri-

mul său număr din revista “Casa 

Speranței”, o revistă trimestrială 

gratuită pentru pensionari. Este 

o revistă cu o ținută grafică deo-

sebită, iar conținutul este editat 

de un grup de sufletiști, ținând 

cont și de numele revistei. Legat 

de titlul revistei “Casa Speran-

ței”, aș spune că este influențat 

de membrii C.A.R.P.-ului care 

nutresc “SPERANȚA” unui aju-

tor din partea oamenilor de bine 

din diverse domenii. 

Revista dorește să vină 

în sprijinul membrilor săi prin ar-

ticolele prezentate, punându-le 

la dispoziție, încă din primul nu-

măr informații diverse despre 

importanța condițiilor de acor-

dare a împrumutului, de con-

secvența și fidelitatea unor 

membri, beneficiile alimentației 

raționale, avantajele controlului 

oftalmologic și de asemenea 

despre importanța destinației 

impozitului pe venit adică de cei 

2% din impozitul stabilit de alin. 

(3) pentru susținerea entităților 

nonprofit care se înființează și 

funcționează în condițiile legii. 

După cum se știe, 

C.A.R.P. Brăila este condus de  

președintele Ilie Dudulea și are 

cel mai mare număr de membri 

din întreaga țară. Primul număr 

al revistei este susținut de ma-

terialul domniei sale, în care ne 

face o mică incursiune în apa-

riția C.A.R.P.-ului, re-

amintindu-ne că este 

urmașa Asociației 

Solidare a Pensiona-

rilor Publici – Filiala 

Brăila,  înființată po-

trivit legilor  Asociați-

ilor și Fundațiilor. 

Încă din acest 

număr al revistei dom-

nia sa a făcut cu-

noscut  "singurul scop 

major, care nu numai 

că justifică, dar im-

pune ca o necesitate 

vitală existenţa aso-

ciaţiei, respectiv oferirea unei 

protecţii sociale reale membrilor 

săi". În paginile revistei sunt pre-

zentate activitățile notabile care 

au loc în C.A.R.P., modernizarea 

vechiului sediu și serviciile/ facili-

tățile ce le oferă C.A.R.P.-ul zeci-

lor de mii de membri. În atinge-

rea obiectivelor se colaborează 

cu instituțiile publice, organizațiile 

guvernamentale și neguverna-

mentale (asociații, fundații, culte 

religioase etc.), societăți comer-

ciale, pentru sprijinirea persoa-

nelor defavorizate și, în special, 

a persoanelor de vârsta a treia. 

Au fost desfășurate activități care 

să atragă pensionarii la socializa-

re, precum și aducerea mai a-

proape unii de alții, toate acestea 

având la bază conceptul privind 

îmbătrânirea activă. 

De asemenea, este su-

bliniată reafilierea la Federația 

Națională “OMENIA” din anul 

2012, alăturându-se celorlalte 

C.A.R.P.-uri de pensionari pen-

tru o luptă colectivă în sprijinul 

vârstnicilor. În present, domnul 

președinte Ilie Dudulea face 

parte din Comitetul Director al 

Federației Naționale “OMENIA”. 

În concluzie, revista “Ca-

sa Speranței” aduce la cunoș-

tință membrilor săi activitățile 

Consiliului Director, deciziile lu-

ate de acesta, precum și alte in-

formații legate de activitățile 

Casei, și nu în utimul rând  

drepturile și obligațiile statutare 

și noile oportunități ca urmare a 

evoluției pozitive a asociației. 

Cu acest prilej le urăm un 

călduros BUN VENIT! Viață 

lungă și o colaborare cât mai 

fructuoasă. 

Economist 

Irina ANDREI 

A  apărut revista 

”CASA SPERANȚEI” 
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A 
m sperat că, după pri-

mul articol, domnul 

PREDA NEDELCU va 

renunța la atacurile prin pu-

blicația “Tribuna Seniorilor” din 

al cărei colectiv redacțional face 

parte, dar în ziua de 26 septem-

brie 2013 am primit la redacție 

un articol “în virtutea dreptului la 

replică”, pe care urma să-l pu-

blicăm în numărul (4) 2013, în-

trucât numărul 3/2013 apăruse 

și fusese deja difuzat. 

Dar, domnule PREDA 

NEDELCU, nu ați mai avut răb-

dare și ați publicat acea scri-

soare în “Tribuna Seniorilor”, 

scutindu-ne pe noi să-i mai alo-

căm spațiul solicitat, așa că vă 

dăm doar răspunsul: 

 Primele atacuri ale dumnea-

voastră, domnule PREDA 

NEDELCU, au apărut în 

publicația “Tribuna Seni-

orilor”, revista noastră răs-

punzând la unele dintre ele. 

Dacă ați lectura cele două 

publicații, ați constata că 

acesta este adevărul; 

 În anul 2012, nouă organi-

zații județene au părăsit fe-

derația pe care o conduceți 

și s-au înscris în altă federa-

ție de pensionari. Doi dintre 

președinții de organizații de 

pensionari care v-au părăsit 

și au fost aleși, în județele 

respective – Sălaj și Gorj -, 

președinți ai consiliilor jude-

țene ale persoanelor vârstni-

ce, prin voința tuturor orga-

nizațiilor de pensionari parti-

cipante la alegerile locale, 

nu au fost validate ca urma-

re a răzbunării dumnea-

voastră. Gogoașa cu aparte-

nența la un anumit sindicat 

nu o înghite nimeni, deoare-

ce dumneavoastră personal 

erați în acel moment lider de 

federație sindicală, afiliat la 

confederația sindicală 

CNSLR Frăția; 

 Schimbarea denumirii nu ne 

deranjează pe noi, ci ar tre-

bui să deranjeze toate fede-

rațiile de pensionari, deoare-

ce în forma actuală de “Fe-

derația Națională a Pension-

arilor din România” sugerea-

ză că ar fi singura federație 

de profil din țară. Conduce-

rile celorlalte federații au 

avut bunul simț să-și perso-

nalizeze denumirea: “Uni-

rea”, “Omenia”, iar mai nou 

“Solidaritatea”; 

 Atitudinea dumneavoastră 

față de casele de ajutor reci-

proc ale pensionarilor este 

cel puțin ciudată: nu le recu-

noașteți ca asociații de pen-

sionari, deși sunt înregistrate 

legal în Registrul Național al 

Asociațiilor și Fundațiilor; le 

considerați I.F.N.-uri, dar a-

cestea din urmă sunt înre-

gistrate la Registrul Comer-

țului; ați atras în FNPR trei 

C.A.R.P.-uri din Federația 

Națională “OMENIA” care 

dintr-o dată au devenit aso-

ciații, că doar nu primeați 

dumneavoastră IFN-uri în fe-

derația pe care o conduceți; 

 În ceea ce privește arogan- 

ța, ar trebui să o lăsați mai 

moale. După ce au plecat 

nouă organizații județene, nu 

mai aveați nici măcar 

100.000 de membri, nu 

600.000 cum declarați. Aveți 

mare noroc cu cele trei 

C.A.R.P.-uri care v-au venit 

cu aproape 60.000 de mem-

bri, bine structurate, care vă 

vor învăța cum să vă orga-

nizați, ca să nu dispăreți. 

Numai așa fantoma reînvie. 

Mergând pe aceeași linie, 

poate ne spuneți câte din 

organizațiile dumneavoastră 

sunt înregistrate ca organi-

zații sindicale; 

 Lupta dumneavoastră se ma-

nifestă în continuare și în do-

meniul sindical. Încercați să 

induceți permanent ideea că 

CNSLR Frăția este un altfel 

de sindicat decât UGSR. Nu 

ne interesează. Conform răs-

punsului primit de la Direcția 

Juridică din MMFPSPV, or-

ganizațiile sindicale nu pot 

primi bani din fondurile des-

tinate sărbătoririi zilei de 1 

octombrie, iar dumneavoas-

tră trebuie să justificați cel 

puțin perioada 2003-2011. 

Venind vorba de legă-

tura cu CNSLR Frăția, poate 

ne prezentați și facturile la pla-

ta utilităților sediului în care 

funcționați. Nu vă  acuzăm, ci 

vă suspicionăm tare. 

 Referitor la modificările pro-

puse la Legea nr. 16/2000, lă-

sați-o și mai moale. Nu ați 

propus concomitent cele trei 

variante. La prima variantă, 

numai după presiunea liderilor 

celorlalte organizații de pen-

sionari, oameni deosebit de 

responsabili, ați renunțat la 

Multă compasiune, 

domnule PREDA NEDELCU (II) 
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propunerile făcute, unele 

chiar ridicole, și s-a ajuns la 

aceea cât de cât responsabilă. 

Data la care ați expediat 

variantele și s-au primit de către 

participanții la ședința CNPV, 

dar și înregistrările pe reporto-

fon din timpul ședințelor, pot 

confirma cele afirmate anterior: 

 Pentru a vă atinge scopul, vă 

folosiți uneori de documente 

emise de Direcția Juridică 

din MMFPPV, dar în adrese-

le trimise membrilor Comisiei 

Permanente nu prezentați 

exact citatul, și nici nu ane-

xați referința. A se vedea în 

acest sens și adresa nr. 397 

din 29 iulie 2013. O fi un act 

de manipulare? 

 În scrisori interne, precum 

cea cu nr. 142 din data de 

21.02.2013, vorbiți în mod 

jignitor despre colegii dum-

neavoastră din Comisia Per-

manentă, folosind trucuri 

care vă trădează caracterul: 

 în loc de GHEORGHE CHI-

OARU scrieți GHEORGHE 

CHIOARA; 

 aceeași persoană, preșe-

dintele Federaței Naționale 

“OMENIA”, Gheorghe Chi-

oaru, este înscris într-o listă 

de opt persoane foști acti-

viști, deși știați sigur că a 

fost ofițer inginer și a înde-

plinit în cadrul MApN numai 

funcții tehnice; 

 probabil ați sperat ca acest 

document să nu ajungă și la 

cei a căror imagine o pătați; 

 Relația cu MARIUS PETCU 

sau LIVIU LUCA rămâne să 

o lămuriți dumneavoastră, în 

detaliu, prin poziții publice, 

eventual la o conferință de 

presă, la sediul Federației pe 

care o conduceți, la care 

vom veni și, probabil, vă vom 

pune întrebări; 

 Atitudinea dumneavoastră față 

de organismul pe care-l con-

duceți, față de colegii din Co-

misia Permanentă, indiferent 

că sunt persoane vârstnice sau 

secretari de stat din ministere, 

am înțeles-o cel mai bine din 

articolul publicat în România 

Liberă din 1 iulie anul curent 

“Cât cheltuim și cum funcțio-

nează o instituție fantomă”. 

Am reținut câteva aprecieri 

pe care nu le-ați contestat pu-

blic până acum: 

 “instituție-fantomă”; 

 “PREDA NEDELCU ar des-

ființa toate posturile de la 

nivel județean, cărora nu le 

găsește nici o utilitate”; 

 “…ședințe lunare… în ca-

drul Comisiei Permanente, 

la care absentează în mod 

constant chiar cei mai im-

portanți pioni ai acestui or-

ganism, adică reprezentați 

guvernamentali”; 

 Reprezentanții Consiliului 

din județe “sunt inutili”; 

 “eu cred că acest consiliu 

trebuie să existe, doar că 

trebuie regândit”. Cine vă 

oprește? 

 și multe altele. 

Rămâi siderat când vezi că 

un șef al unei instituții își deni-

grează colegii, pentru simplul mo-

tiv că nu înțelege locul și rolul a-

cesteia, pentru incapacitatea de a 

o face să progreseze din lipsa de 

viziune, dar și de soluții concrete. 

Într-adevăr ceva trebuie fă-

cut, ori alt lider, ori o nouă insti-

tuție: “secretariatul de stat pen-

tru persoane vârstnice”. De 

fapt, și din noua denumire a mi-

nisterului muncii reiese că este 

nevoie de această structură. 

Ne exprimăm și mai mult 

compasiunea, domnule PREDA 

NEDELELCU, și ne oprim aici. 

V-am scris numele așa cum 

este pe plicul pe care l-am 

primit la redacție. V-am oferit 

doar câteva motive de reflecție. 

Poate e prea târziu, dar mai 

aveți câteva luni bune în care 

să se schimbe ceva. 

Adresele dumneavoastră 

din anii anteriori către membrii 

federației pe care o conduceți 

privind atitudinea antiprogre-

sistă, care îndeamnă la inactivi-

tate, la neimplicare, nu le facem 

publice, deoarece noi promovăm 

conceptul de îmbătrânire activă. 

Propunerile primite la re-

dacție privind înființarea unui 

“parlament al pensionarilor”, 

după modelul german, unde 

funcționează din 1953, își au iz-

vorul în nemulțumirile privind 

activitatea Comisiei Permanen-

te a Consiliului Național al Per-

soanelor Vârstnice. 

Chiar inițiativele privind 

Regulamentul cadru de organi-

zare și funcționare a consiliilor  

persoanelor vârstnice din județe 

și Legea nr. 16/2000 privind or-

ganizarea și funcționarea Consi-

liului Național al Persoanelor 

Vârstnice, în forma inițială, de-

monstrează că dumneavoastră, 

domnule PREDA NEDELCU, ați 

avut doar gânduri de răfuială cu 

alte federații, și nu v-ați gândit la 

binele celor peste cinci milioane 

de pensionari. 

Vă recomandăm să lă-

sați polemica la o parte, să 

aveți curajul să recunoașteți 

meritele colegilor de generație, 

chiar dacă îi agreați sau nu. 

Acum, în pragul sărbăto-

rilor de iarnă, redacția revistei 

“OMENIA” vă urează cu sinceri-

tate multă sănătate. 

REDACȚIA 
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C 
ând nimic nu ai a 

spune începi să îi critici 

pe cei care au făcut 

ceva și îi determini să-ți de-

vină din prieteni adversari, iar 

atenția se va concentra asu-

pra disputei și nu asupra fap-

tului că domnul PREDA NE-

DELCU conduce o federație 

fantomă, iar în fruntea Consi-

liului Național al Persoanelor 

Vârstnice nu are rezultate care 

să-i justifice indemnizația în 

cei aproape doi ani de man-

dat. Așa da manipulare, exact 

ca în manualul de specialitate. 

Sunt un pensionar obiș-

nuit, dar copiii m-au ajutat să 

învăț să lucrez la calculator, și 

cel mai important lucru pentru 

mine acum, la pensie, să caut 

pe internet. 

În același timp, vreau să 

precizez că sunt membru al 

unei case de ajutor reciproc 

de pensionari de 19 ani și do-

resc să rămân în continuare 

din cel puțin câteva motive: 

am făcut împrumuturi repeta-

te, am folosit toate prestările 

de servicii, de la frizerie, ciz-

mărie, lăcătușerie, croitorie, la 

reparații instalații sanitare, 

electronice și electrocasnice, 

am fost în excursii gratuite sau 

subvenționate în locuri pe care 

nici nu visam să le văd, iar 

acum fac drumuri mai dese la 

cabinetul de stomatologie. 

Dar, să revin la internet, 

prin care am reușit să mă 

documentez despre activitatea 

tuturor federațiilor de pensio-

nari din România, despre Con-

siliul Național al Persoanelor 

Vârstnice. Așa am ajuns să în-

țeleg faptul că site-urile aces-

tor organizații constituie oglin-

da vie a activităților pe care le 

desfășoară. 

Și, într-adevăr, site-ul Fe-

derației Naționale “OMENIA” a 

C.A.R.P.-urilor din România 

reflectă activitatea tuturor 

C.A.R.P.-urilor din țară care, 

asemenea celui din București 

la care sunt membru, desfă-

șoară permanent o multitudine 

de activități pentru pensionari. 

La început nu știam care e 

treaba cu link-urile, dar acum 

pot să spun că așa am citit 

revista “OMENIA”, care are și 

format online, și nu mai caut 

formatul scris, am urmărit 

emisiunile postului OMENIA 

TV, care este în plin progres, 

cu multe informații despre 

semenii noștri. 

De aici, am luat la cunoș-

tință despre ceea ce fac se-

menii noștri din provincie, din 

cele mai îndepărtate colțuri ale 

țării. 

De pe site-ul Federației 

Naționale a Pensionarilor din 

România nu am reușit să obți-

nem nicio informație de actuali-

tate, decât că este o organiza-

ție sindicală, membră a 

CNSLR Frăția, iar despre 

aceasta știu din presă, în urma 

scandalurilor declanșate în ju-

rul a doi lideri MARIUS PETCU 

și LIVIU LUCA. Site-ul FNPR 

seamănă cu un lucru părăsit. 

Nici site-ul CNPV nu oferă 

prea multe informații despre 

activitățile desfășurate de 

când domnul PREDA NEDEL-

CU este președintele forumu-

lui pensionarilor din România, 

și rămân în continuare cu 

amintirea plăcută din vremea 

când acesta era condus de 

domnul MIRON NICULESCU, 

un adevărat artizan al organi-

zării pensionarilor din Ro-

mânia. 

Din simpla dorință de cu-

noaștere am căutat să citesc 

și publicațiile vârstnicilor care, 

ce-i drept, nu sunt prea nume-

roase. Din spusele colegilor 

de generație, am aflat că într-o 

ședință la prefectura munici-

piului București  a fost reco-

mandată “Tribuna Seniorilor” 

ca publicație adresată vârstei 

a treia, dar nu am reușit să 

găsesc decât niște numere 

mai vechi, anul acesta nimeni 

nu a mai auzit nimic, până 

când un coleg din provincie 

mi-a spus că totuși mai există, 

dar nu știe “regimul” ei. 

Enigma rămâne. De ce a 

fost recomandată tuturor pen-

sionarilor, când de fapt nu e-

xistă un sistem de difuzare. 

Și totuși, când colegul din 

Ardeal mi-a trimis un exem-

plar, am remarcat un articol 

prin care este atacat președin-

tele Federației Naționale 

“OMENIA”. 

Omul care a inițiat o cam-

panie socială la nivel național 

în care s-au strâns 4,5 mi-

Când nimic nu ai a spune 
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liarde de lei vechi, omul 

care a ajutat vârstnicii din Re-

publica Moldova, veterani de 

război ai Armatei Române, 

fără pensie, în anii 2010 și 

2011, cu sute de milioane de 

lei vechi, omul care prin aso-

ciația C.A.R.P. pe care o con-

duce a sprijinit bătrânii sinis-

trați din țară cu peste un mil-

iard de lei vechi în ultimii opt 

ani, este criticat. 

Omul care din anul 1999 

a format la asociația pe care o 

conduce o echipă performantă 

cu care a reușit să o dezvolte 

de la 9.500 de membri la aproa-

pe 35.000, să achiziționeze în 

această perioadă cinci imobile 

și șase mașini, cu fonduri pro-

prii ale asociației, dar și prin 

identificarea a zeci de sponsori. 

Omul care cu o echipă 

curajoasă, la Federație, a reu-

șit din anul 2007 și până în 

prezent să îi dea un nume, un 

drapel, o revistă, un post de 

televiziune, un site, un sistem 

de teleconferințe, să publice 

trei lucrări – Manualul aso-

ciației c.a.r.p., Managementul 

asociației c.a.r.p. și Casele de 

ajutor reciproc ale pension-

arilor din România – entități 

tradiționale de economie so-

cială, este criticat într-un mod 

nedemn de cineva care nu are 

meritul decât de a critica. Am 

auzit că domnul PREDA 

NEDELCU nu a agreat Cam-

pania Socială “Dați 1 leu pen-

tru pensionarii săraci”, ca și 

programul de distribuție a 

pâinii gratuite, dar nu am auzit 

ce alternative practice a oferit. 

Poate că domnul preșe-

dinte Gheorghe Chioaru nu 

folosește cuvinte meșteșugite, 

nu știe să fie un maestru al 

manipulării, se exprimă sim-

plu, direct, uneori prea tran-

șant, dar face, și face ceea ce 

alții nu au făcut niciodată. 

Sunt un simplu membru al 

unei case de ajutor reciproc a 

pensionarilor care, în câteva 

luni, va face 20 de ani în 

această calitate, dar mă adre-

sez confratelui de generație în 

același mod în care i s-a adre-

sat și redacția revistei “OME-

NIA”: “Multă compasiune, 

domnule PREDA NEDELCU”. 

Și încă ceva: istoria nu iartă! 

Pensionar 

George RĂDEȘTEANU 

 
AM MERS 

Cu iubire soției mele 

ANA LEONTE 

Am mers decenii împreună 

Până astăzi draga mea, 

Am înfruntat orice furtună, 

Tu dăruindu-mi dragostea. 

 

Am învins în viață greutăți, 

Trecând prin multe, pas la pas, 

Nu ne-am despărțit în părți, 

Multă dragoste ne-a mai rămas. 

 

Au trecut solstiții peste noi, 

mai multe de un sfert de veac, 

Nu privim cu teamă înapoi 

Anii, în amintire se prefac. 

 

Proaspătă ca briza dimineții 

Adormită, stau și te privesc, 

Frumoasă ca în anii tinereții 

Ca și atunci, și astăzi, te iubesc. 

PESTE MINE 

Peste mine a plouat, 

Cu stele din privirea ta, 

Tu mi-ai fost cerul înstelat, 

Ai rămas și astăzi tot așa, 

Cerul meu neegalat. 

 

Sub olăduirea, 

Privirilor tale, 

Am călătorit intens, 

Amândoi aveam o cale, 

Mergând prin Univers. 

 

Te rog, Divine Creator, 

Lasă-mi cerul meu de vis, 

Să mergem departe-n viitor, 

Pe drumul ce-l aveam deschis. 

 

 

CU SMERENIE 

Doamne, nu pot să TE mint, 

Tu știi bine cine sunt. 

 

TU cu Înalta-ȚI bunătate, 

Pe Pământ mi-ai dat de toate. 

 

Tot ce-mi dai consider SFÂNT, 

Și din suflet eu TE CÂNT. 

 

De TINE, sufletul mi-e plin, 

Cu smerenie mă-nchin, 

 

Cu puterea TA Divină, 

POARTĂ-mă doar în Lumină. 

 

Noul volum de poezie 

numit “ANA, MUZA 

MEA ADORMITĂ” scris 

de domnul Mihai Leonte 

în amintirea celor  patruzeci 

și șase de ani, petrecuți 

alături de muza sa de-o 

viață ANA LEONTE. 
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P e data de 15 ianuarie 2014 se 

împlinesc 164 de ani de la 

nașterea marelui nostru poet Mihai 

Eminescu. S-a născut la 15 ianua-

rie 1850 în comuna Ipoteşti, nu de-

parte de Botoşani, fiind  al şaptelea 

copil al căminarului Eminovici şi al 

soţiei acestuia Raluca Juraşcu. Aici 

şi-a petrecut anii frumoşi ai copilă-

riei, încântându-se de farmecul na-

turii înconjurătoare, străbătând 

zglobiu şi visător poienile şi păduri-

le din împrejurimi, ascultând şopo-

tul izvoarelor, după cum avea să 

mărturisească mai târziu într-una 

din poeziile sale: 

“Fiind băiet, păduri cutreieram 

Şi mă culcam ades lângă izvor, 

Iar braţul drept sub cap eu mi-l 

puneam, 

Sa-scult cum apa sună-ncetişor.” 

Anul 1866 este dubutul aces-

tuia cu poezia “La mormântul lui 

Aron Plumnul”, iar la 25 februarie 

1866 urmează să publice prima 

poezie “De-aș avea” – în revista 

“Familia” de la Oradea. 

“De-aș avea și eu o floare 

Mândră, dulce, răpitoare, 

Ca și florile din mai, 

Fiice dulce-a unui plai, 

Plai râzând cu iarbă verde, (…)” 

 În perioada 1862 și 1869 este 

audient la Viena, însă neavând di-

plomă de bacalaureat este înscris 

ca “audient extraordinar”, nu ca 

“student ordinar”. Aici participă la 

cursuri de filosofie, drept, economie 

politică, limbi romanice, anatomie. 

În perioadă 1871-1872 se îmbolnă-

vește grav și este tratat de colegii 

de la medicină. Lipsa banilor și alte 

greutăți l-au adus într-o situație des-

tul de grea. După o periodă destul 

de lungă de boală își reia studiile. 

Tot în această perioadă pe care o 

petrece la Viena, mai exact în  anul 

1872, o cunoaște pe Veronica Mi-

cle, aceasta venind la tratament. 

După cum se știe în literatura de 

specialitate, părerile cu privire la 

prima întâlnire a celor doi sunt dife-

rite. Însă multe amănunte fac credi-

bilă întâlnirea celor doi la Viena. 

Astfel, în 1879 între Veronica Micle 

și Mihai Emineste apare prima 

scrisoare în care aceasta îi spune: 

“Cunoscându-te la Viena, modestia 

şi mai ales darul de a povesti vese-

le întâmplări din viaţa marilor gân-

ditori m-a făcut să-ţi port respect. 

Şase luni, cât am stat în capitala 

austriacă, mi s-au părut şase zile. Îţi 

aduci aminte când te-am cunoscut 

pentru întâia oară la doamna 

Lowenbach, gazda mea…” 

 Eminescu provenea dintr-o fa-

milie dreptcredincioasă, fără să 

devină prea habotnic sau foarte 

evlavios, avea un mare respect 

pentru tradiția religioasă, în ciuda 

declarației din poezia “Eu nu cred 

nici în Iehova”: 

“Eu nu cred nici în Iehova, 

Nici în Buddha-Sakya-Muni, 

Nici în viață, nici în moarte, 

Nici în stingere ca unii...” 

 În anul 1874-1877 Eminescu 

revine în țară și ocupă funcția de 

director al bibliotecii centrale, pro-

fesor suplinitor și revizor școlar 

pentru județele Iași și Vaslui, re-

dactor la ziarul “Curierul de Iași”. 

Continuă să publice în “Convorbiri 

Literare”, devine bun prieten cu 

Ion Creangă pe care îl introduce la 

Junimea. Tot în această perioadă 

îl cunoaște pe Ștefan Micle care 

ulterior îi devine șef.  

 Veronica Micle a citit o serie de 

poezii ale acestuia chiar înainte 

de-al cunoaște. Având amândoi 

p a s i u n e 

pentru po-

ezie între 

ce-i doi 

s-a înfiri-

pat o dra-

goste care 

i-a unit 

până la moartea acestuia. 

 Povestea lor de iubire începe 

când cei doi aveau 22 de ani și se 

încheie zguduitor, amândoi având 

39 de ani. Eminescu se prăpădește 

după o boală iar Veronica nesupor-

tând despărțirea la 55 de zile după 

moartea acestuia hotărând să în-

gurgiteze otravă. Poeta pune capăt 

unei vieți cum însăși ea definește 

“o complicare ciudată de întâmplă-

ri, de fericiri care nu m-au fericit”. 

Despre Veronica se știe că a trăit o 

viață în adorația geniului emines-

cian, dar în același timp a fost și a-

saltată de bârfe și calomnii ducând 

o viață plină de nefericiri și greutăți 

materiale. Veronica își presimțea 

moartea într-un poem neterminat, 

considerat o scrisoare de adio: 

“O! Moarte vin de treci / Pe inima-mi pustie 

și curmă a mele gânduri / S-aud cum ura-

ganul mugind în grele cânturi / Se plimbă în 

pustie mânat de aspre vânturi, (…)” 

În anul 1889 moare în sanatoriul 
doctorului Şutu şi va fi înmormântat, 
două zile mai tîrziu la cimitirul Bellu 
din Bucureşti. 

Poeziile sale cele mai cunoscute, 

care i-au adus faima şi titlul de cel 

mai mare poet român: “Luceafărul, 

Mortua Est, Scrisoarea a III-a, Epigo-

nii, Lacul, Singurătate, O mamă, A-

dio, Înger si demon, Melancolie, Do-

rinţa, Floare-albastră, Memento Mori, 

Strigoii, Odă (în metru antic), Mai am 

un singur dor, La steaua”. 

Iubitor de Eminescu 

Arta de a fi geniu 
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D 
upă cum bine știm cu 

toții viața noastră este 

într-o continuă agita-

ție, avem preocupări și planuri 

mereu în schimbare, dar cu toa-

te acestea există o sărbătoare 

care ne face din cei mai scep-

tici, cei mai înverșunați și din cei 

dependenți de muncă să ne 

oprim puțin și să ne bucurăm de 

timpul petrecut cu familia și cu 

cei dragi. Desigur, această săr-

bătoare este ANUL NOU. 

Știm că această sărbătoare 

nu este doar o zi, ci este un se-

zon întreg, începutul acesteia 

este dat de 1 decembrie, de a-

tunci spiritul sărbătorilor persistă 

în aer. Începând cu această pe-

rioadă, mulți dintre noi ne gân-

dim unde și cum să sărbătorim 

Anul Nou, ce cadouri să le fa-

cem celor dragi pentru a-i bu-

cura, unii dintre noi ne facem 

chiar planuri pentru anul viitor. 

Cu toate acestea, sunt puțini cei 

care s-au întrebat de unde a ap-

rut această sărbătoare, care este 

istoria sa și dacă a fost celebrată 

întotdeauna la 1 ianuarie. 

Această sărbătoare este cea 

mai veche, babilonienii o sărbă-

toreau încă de acum 6000 de 

ani, la prima lună nouă de după 

solstițiu. Acest festival dura 11 

zile, iar pe durata acestora se 

desfășurau diverse activități. Cu 

această ocazie, regele trecea 

printr-un ritual de pocăință și era 

deposedat de putere pentru a 

petrece trei zile izolat și în rugă-

ciune. După trecerea acestora, 

revenea în lume și organiza ce-

remonii de restaurație. Fără în-

doială pentru strămoșii nostri, 

această sărbătoare a însemnat 

începutul lucrărilor agricole, 

când venea apa în râurile Tigru 

și Eufrat la sfârșitul lunii martie, 

iar pentru noi reprezintă o pe-

rioadă de odihnă și personifica-

rea unui nou început. Prin urma-

re, Anul Nou a apărut în Meso-

potamia. 

Oamenii au început să săr-

bătorească Anul Nou câteva se-

cole mai târziu, adică în se-

colele XIII-XIV la 1 septembrie, 

motivul acesteia fiind sfârșitul lu-

crărilor agricole. De obicei, în 

această perioadă se plăteau 

datoriile.  

Sărbătorirea Anului Nou s-a 

modificat când  Iulius Cezar a 

schimbat vechiul calendar, intro-

ducându-l pe cel nou, când cal-

PLUGUȘORUL 
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cularea timpului începea de la 1 

ianuarie, a decis să se facă iarna 

și aceasta a rămas până astăzi. 

Tot de la el, denumirea lunii 

ianuarie este numită onoarea lui 

Ianus, un zeu cu două fețe, 

adică o față îndreptată înainte și 

cealaltă înapoi. 

În multe țări sărbătorirea Anu-

lui Nou este celebrată în mod 

diferit. De-a lungul timpului săr-

bătorirea Anului Nou a fost fă-

cută de către oameni cu venera-

ție și cu mari speranțe față de 

ceva nou și misterios. Astfel, în 

Anul Nou este bine să credem în 

miracole și să ne facem planuri 

ceva mai grandioase. 

Să facem o mică incursiune 

acum prin diversele culturi, 

aflând tradiții interesante: 

 

DANEMARCA – aici oamenii 

obișnuiesc să spargă farfurii în 

ușa vecinilor. Se consideră că 

familia care are cele mai multe 

cioburi în fața ușii va avea și cel 

mai mult noroc. 

MEXIC – aici oamenii comunică 

cu spiritele morților. Anul Nou este 

cel mai bun moment pentru a 

vorbi cu acestea în speranța unui 

sfat, toate acestea nu se petrec 

acasă. Aici spiritismul are baze 

legale și o sesiune are un preț. 

IRLANDA – ca și la noi, vâscul 

alungă spiritele rele, iar fetele îl 

așează sub pernă visând la mo-

mentul magic când își vor 

cunoaște alesul. Fetele singure 

cred că noaptea dintre ani este 

un prilej să-și găsească alesul. 

FILIPINE – 

veșmintele cu 

buline și mân-

cărurile în for-

mă rotundă par 

să fie alegerea 

pentru cumpă-

na dintre ani, 

reprezentând 

prosper i ta te, 

punctele rotun-

de invocă mo-

nedele. 

SCOȚIA – 

s ă r b ă t o a r e a 

numită Hog-

manay presu-

pune o paradă 

la care partici-

panții învârt deasupra capului 

mingi uriașe de foc. Sferele în-

flăcărate au rol purificator și 

tradiția se pare că datează de pe 

vremea vikingilor. 

ECUADOR – oamenii confec-

ționează sperietori de ciori pen-

tru a le arde la miezul nopții. Fie-

care familie are propria sperie-

toare pe care o umple cu ziare și 

bucăți de lemn, pe care apoi o 

arde în fața casei. Tradiția spune 

că cele 12 luni trecute vor fi dis-

truse astfel, iar calea spre 

fericire va fi deschisă. 

CHILE  -  aici porțile cimitirului 

se deschid la 11 noaptea pentru 

că Anul Nou este sărbătorit ală-

turi de rudele moarte. Localnicii 

din Talca sunt întâmpinați de 

muzică clasică în surdină și de 

lumini fade, transformând cimiti-

rul într-un loc festiv. 

AMERICA – aici obiceiul este 

ca sărutul dintre ani să fie pa-

sional, despre el se crede că va 

șterge amintirile neplăcute și ex-

periențele nefaste ale trecutului. 

Prin acest sărut se va construi o 

cale către un viitor luminos și 

încărcat de dragoste. 

BRAZILIA  - oamenii obișnu-

iesc să poarte lenjerie intimă 

foarte colorată la întâmpinarea 

noului an. Ei obișnuiesc să poar-

te nuanțe vesele de roșu și gal-

ben în speranța atragerii norocu-

lui și de ce nu a unui posibil par-

tener. Dorințele de avere și dra-

goste se exprimă prin interme-

diul lenjeriei vesele. 

PORTUGALIA – turiștii se 

adună pentru a urmări specta-

colul amețitor de artificii, 8.000 

de artificii pe minut până s-a 

ajuns la un cumul de 600.000 în 

NEW YORK 

LONDRA 
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anul 2007. Guvernul a 

cheltuit 12 milioane de euro în 

2009 pentru a-și asigura supre-

mația la capitolul ceremonii de 

lux. Portughezii obișnuiesc ca în 

noaptea dintre ani să consume 

12 smochine care simbolizează 

dorințele anului ce vine. 

AUSTRIA – au păstrat tradiția ba-

lului de pe vremea habsburgilor la 

salonul imperial. La miezul nopții 

răsună “Dunărea albastră”, iar 

“Liliacul” lui Strauss este mereu pus 

în scenă. Participanții la ceremonie 

se desfată cu carne de purcel, semn 

de noroc, iar mesele se decorează 

cu purceluși de ciocolată.  

CHINA – aici Anul Nou se săr-

bătorește la a doua lună nouă de 

la solstițiu. Se spune că petar-

dele și pocnitorile alungă spiri-

tele rele. Dragonii și leii fabuloși 

dansează pe străzi. Oamenii se 

îmbracă în roșu, iar copiii pri-

mesc plicuri roșii cu bani. Se mai 

oferă și mandarine pentru noroc, 

dar numai în număr par. Se mai 

spune că a treia zi de Anul Nou 

este ziua în care șoriceii își că-

sătoresc fiicele, așa că oamenii 

se duc la culcare devreme ca să 

nu le deranjeze ceremoniile. 

JAPONIA – oamenii își petrec 

o săpămână întreagă pregătin- 

du-se pentru venirea noului an, 

își curăță casa pentru a preveni 

apariția oricăror spirite rele, dato-

riile sunt plătite iar certurile sunt 

rezolvate și greșelile iertate. Îna-

inte de miezul nopții se trag 108 

clopote, pentru a simboliza elimi-

narea celor 108 necazuri. Pă-

șesc astfel cu încredere în an, 

sperând la pace și prosperitate. 

În ziua de Anul Nou se înșiră 

visele și dorințele. 

ITALIA – noaptea dintre ani se 

numește “Capodanno”, ei obiș-

nuiesc să pună pe masă mâncă-

ruri specifice, despre care se spu-

ne că aduc bogăție și abundență. 

Oamenii aruncă pe fereastră obi-

ecte vechi, mobilier, vase, haine, 

simboluri ale anului care a trecut. 

LONDRA – lângă Big Ben 

(Marele Ben) porecla marelui 

clopot al ceasului, toți cei adunați 

în stradă numără descrescător 

ultimele zece secunde care au 

mai rămas până la miezul nopții. 

SPANIA – pentru a asigura feri-

cirea în următoarele 12 luni ale 

anului care abia începe, oamenii 

mănâncă 12 boabe de struguri. 

După cina luată cu familia, tinerii 

se îndreaptă spre localuri sau 

cluburi, iar spre dimineață se 

întorc pentru a lua micul-dejun 

tradițional, alcătuit din ciocolată 

caldă și produse de patiserie. 

ROMÂNIA – în comunitatea ro-

mânească se remarcă urarea cu 

plugușorul, sorcova, buhaiul, va-

silca și jocurile mimice cu măști de 

animale sau personaje țărănești. 

Colindatul sau uratul pe la case 

constituie un obicei străvechi, pre-

creștin care a ajuns să se potri-

vească cu creștinismul. Cântecele 

respective atrag norocul sau bine-

cuvântarea asupra oamenilor și 

gospodarilor pentru tot anul care 

urmează. Plugușorul, cât și sorco-

va, sunt legate de înnoirea anului, 

plugușorul este un obicei agrar, 

adânc înrădăcinat, acesta fiind o 

colindă. Plugul se orna cu hârtie 

colorată, panglici, șervete, flori, pe 

care se punea eventual și un 

brad, acum este o prezență sim-

bolică. Plugușorul, ca și sorcova, 

se recita din casă-n casă în Ajunul 

Anului Nou, seara sau până în 

dimineața primei zilei a noului an. 

Ca o continuare a Plugușorului 

era Semănatul, copiii aruncau cu 

semințe de grâu, porumb sau 

orez prin case și peste oameni, se 

rosteau urări scurte. 

Economist 

Irina ANDREI 

BERLIN 

PARIS 

ITALIA 
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S 
ărbătoarea Sfintilor Ar-

hangheli Mihail și Ga-

vriil datează din secolul 

al V-lea. La început, a 

fost o simplă aniversare a sfințirii 

unei biserici a Sfântului Mihail, 

aceasta fiind ridicată la termele lui 

Arcadius din Constantinopol. Cu 

timpul, acest praznic a ajuns să 

se adreseze și Sfântului Gavriil, 

ca apoi să devină sărbătoarea 

închinată tuturor Sfinților Îngeri.  

Biserica Ortodoxă îi cinstește 

pe sfinții ei încă de la înființare și 

îi va prețui până la sfărșitul vea-

curilor. În Calendarul ortodox este 

fixată o zi de sărbătoare pentru 

fiecare dintre aceștia. Viața, acti-

vitatea și minunile fiecărui sfânt 

au fost consemnate din primele 

veacuri creștine și se păstrează 

până în zilele noastre, sub forma 

sinaxarelor, proloagelor, mineie-

lor, acatistelor, din care se citește 

zilnic la slujbele religioase. 

Cultul îngerilor 

Cultul îngerilor are un funda-

ment biblic, fie că e vorba de Ve-

chiul Testament, fie că ne referim 

la Noul Testament. Cu toate 

acestea, în creștinismul primar 

constatăm o oarecare rezervă 

față de cinstirea îngerilor, pusă 

pe seama denaturării sau practi-

cării abuzive și eronate a acestui 

cult. De fapt, este vorba despre 

două influențe: una venită din 

partea păgânilor care asimilau pe 

îngeri cu numeroasele zeități 

adorate de aceștia, cealaltă din 

partea gnosticilor, care confun-

dau îngerii cu eonii. Totuși, nu 

trebuie confundată venerarea pe 

care creștinii o acordă îngerilor cu 

cinstirea pe care o dau divinității.  

Cultul Sfinților Îngeri a luat 

amploare încă din creștinismul 

timpuriu, mai ales în Egipt, Italia 

și Siria, unde întâlnim cele mai 

numeroase paraclise și biserici 

închinate sfinților îngeri. Biserica 

Ortodoxă acordă o atenție deo-

sebită venerării îngerilor. În acest 

sens, în Sinaxarul ortodox au fost 

rezervate cinci zile liturgice închi-

nate pomenirii și cinstirii Sfinților 

Îngeri: Soborul Sfinților Mihail și 

Gavriil, la 8 noiembrie, Minunea 

Sfântului Arhanghel Mihail de la 

Choes, la 6 septembrie, Soborul 

marelui voievod Gavriil, la 26 

martie, cel de-al doilea Sobor al 

Arhanghelului Gavriil, la 13 iulie 

și Arătarea Arhanghelui Gavriil la 

coliba unui călugăr din Sfântul 

Munte, la 11 iunie. 

Cultul îngerilor este la mare 

cinste și în Biserica Romano-

Catolică. Astfel, în calendarul ca-

tolic întâlnim cinci sărbători, de 

diferite grade, închinate Sfin-

ților Îngeri, o importanță deo-

sebită acordându-se sfinților 

Arhangheli Mihail și Gavriil. 

Soborul îngerilor 

În tradiția Bisericii sunt cu-

noscuți un număr de șapte Ar-

hangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, 

Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil. 

Mihail, care se tâlcuieste "pute-

rea lui Dumnezeu" și este voie-

vodul oștilor cerești, primul din 

ceata Sfinților Arhangheli, poar-

tă sabie de foc și are rolul de a 

păzi legea lui Dumnezeu și de a 

birui puterea vrăjmașilor. Gavriil, 

care înseamnă "bărbat-Dum-

nezeu", este arhanghelul bunelor 

vestiri. El nu poartă sabie de foc, 

ci crin, fiind aducătorul veștilor 

bune. Rafail, al treilea arhanghel, 

este tămăduitor al neputințelor 

omenești. Uriil este luminator al 

celor întunecați. Salatiil este 

îngerul care se roagă fierbinte 

pentru neamul omenesc. Gudiil 

este îngerul care aduce veșnic 

slava lui Dumnezeu și celor ce se 

nevoiesc la fapte bune. Varahiil, 

ultimul arhanghel, este aducător 

de binecuvântare dumnezeiască 

pe pământ. 

Sacrul și profanul 

Conform tradiției, în ajunul 

sărbătorii se oficiază slujba de 

priveghere, seara, la care sunt 

prezenți ierarhul locului și alți invi-

tați, precum și o mulțime de cre-

dincioși. În unele locuri, priveghe-

rea durează toată noaptea, fiind 

însoțit de litie, acatistul Sfinților 

Arhangheli Mihail și Gavriil, citirea 

moliftelor, miezonoptica, psaltirea 

Sfinții Mihail și Gavril – 8 noiembrie – 

http://www.crestinortodox.ro/biblia/Noul-Testament/
http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfintii-arhangheli-mihail-gavriil-73102.html
http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfintii-arhangheli-mihail-gavriil-73102.html
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și alte citiri și cântări. 

În această zi, după slujba 

religioasă, se citesc rugăciuni de 

dezlegare pentru cei prezenți, 

după care preotul se dezbracă de 

veșmintele preotești și le pune 

peste credincioși, gestul având 

leac pentru multe boli, în special 

cele mintale. În timpul Sfintei 

Liturghii, la ieșirea preotului cu 

sfintele daruri, mulți credincioși 

pun în calea preotului haine pen-

tru a trece peste ele și a obține 

vindecare și sfințenie pentru cel 

care le va purta. Bisericile care 

au hramul Arhanghelilor dăruiesc 

credincioșilor cozonac și un pa-

har cu vin sau organizează o 

agapă frățească în curtea bisericii 

sau în interiorul acesteia.  

Se spune că Arhanghelii sunt 

conducătorii cetelor de îngeri, 

având aripi și purtând săbii, ca 

simbol al biruinței și sunt călăuze 

ale sufletelor în drumul acestora 

spre rai. 

În folclorul religios românesc, 

dintre cei doi arhangheli, mai vene-

rat este Mihail. Se spune că el 

poartă cheile raiului, este un înfocat 

luptător impotriva diavolului și ve-

ghează la capul bolnavilor, dacă 

acestora le este hărăzit să mai 

trăiască, fiind și un stăpânitor al 

văzduhului, alături de proorocul Ilie. 

În viziunea populară, Arhan-

ghelii asistă și la judecata de apoi, 

ard păcatele acumulate de pati-

mile omenești firești și purifică, 

prin post, conștiințele. De aceea, 

multe familii creștine îi aleg ca pa-

troni și ocrotitori spirituali ai casei 

și ai gospodăriei. În zonele mun-

toase, stăpânii oilor îi desem-

nează pe arhangheli ca “patroni ai 

oilor”, având grijă ca acestea să 

fie sănătoase și cu spor la mărirea 

turmelor. 

Așadar, Biserica Ortodoxă, 

prin misiunea ei în societatea 

românească, a produs o schim-

bare radicală în folclorul româ-

nesc, împletind în mod armonios 

cele două componente impor-

tante, profanul și sacrul. 
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S 
fântul Vasile cel Mare 

este sărbătorit în Bi-

serica Ortodoxă pe 1 

ianuarie și pe 30 ianu-

arie alături de Sfinții Grigorie Te-

ologul și Ioan Gură de Aur. S-a 

născut în anul 330, în Capado-

cia, într-o familie numeroasă. A 

avut patru surori și patru frați. 

Cinci din cei nouă au devenit 

sfinți în calendarul Bisericii Orto-

doxe, alături de părinții lor, Va-

silie, Emilia și Macrina cea 

Bătrână, bunica Sfântului Vasile. 

Doi dintre frații săi au ajuns epis-

copi: Grigorie de Nyssa și Petru 

II de Sebaste, iar sora sa, Sfânta 

Macrina cea Tânără, a ajuns un 

model de viață ascetică. 

Temelia educației sale este 

pusă de tatăl său, Vasile, pro-

fesor de retorică la Neocezareea 

în Pont, fiu al Sfintei Macrina cea 

Bătrână și elev al Sfântului Gri-

gorie Făcătorul de Minuni. A stu-

diat la Cezareea Capadociei, la 

Constantinopol și Atena, însu-

șindu-și tot ceea ce era mai bun 

din cultura păgână. În anul 356 

revine în țară și devine profesor 

de retorică. 

Sfantul Vasile cel Mare - 

dascăl al monahismului 

Părăsește cariera de pro-

fesor și intră în monahism. Prima 

formă de monahism pe care 

Sfântul Vasile a studiat-o a fost 

cea urmată de ucenicii episco-

pului Eustatiu de Sevasta, însă, 

nu s-a regăsit în monahismul 

predicat de acesta.  

Călătorește pentru cunoaș-

terea monahismului în Siria, Pa-

lestina, Egipt și Mesopotamia. 

Planul de organizare a vieții 

monahale l-a alcătuit după anii 

petrecuți alături de ucenicii Sfân-

tului Pahomie cel Mare și de 

anahoreții care trăiau după regu-

lile Sfântului Antonie cel Mare. 

Acest plan a fost pus în practică 

la Annesi, un vechi domeniu al 

familiei sale, din vecinătatea râu-

lui Iris. Viața ascetică de la An-

nesi se schimbă după venirea în 

acel loc a Sfântului Grigorie de 

Nazianz. Se construiesc noi 

chilii, iar munca este impletită cu 

studiul și rugăciunea. 

A scris Regulile vieții mona-

hale și a pus bazele Filocaliei cu 

Sfântul Grigorie. Regulile mona-

hale ale Sfântului Vasile au ră-

Sfântul Vasile cel Mare – 1 ianuarie – 
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mas în Biserica de Răsărit te-

melia organizării vieții mănăsti-

rești. În Apus, ele au circulat în 

traducerea făcută de Rufin de 

Aquileia și au fost cunoscute de 

Sfântul Cassian și Sfântul Bene-

dict, legiuitori monahali apuseni. 

Deși Sfântul Vasile cel Mare 

este unul dintre cei mai mari or-

ganizatori ai monahismului, el nu 

a disprețuit familia și căsătoria, 

căci spune: “Dumnezeu, Care 

poartă grija de mântuirea noastră, 

a împărțit viața oamenilor în două 

feluri de viețuire, adică în viața de 

căsătorie și în cea de feciorie, 

așa încât cel care nu poate să 

ducă lupta fecioriei să-și ia fe-

meie (soție) legiuită, cunoscând 

că i se va cere făgăduința de in-

frânare, sfințenie și asemănare 

cu sfinții care au avut soție și au 

crescut fii”. 

Sfântul Vasile cel Mare - 

dascăl al dreptei credințe 

Sfântul Vasile cel Mare a lup-

tat împotriva pnevmatomahilor, a 

celor care negau dumnezeirea 

Sfântului Duh. A argumentat pe 

baza Sfintei Scripturi și a Sfintei 

Tradiții că Duhul Sfânt este de o 

ființă cu Tatăl și cu Fiul. 

Până la Sfântul Vasile cel 

Mare, termenii ousia și hypostasis 

erau socotiți sinonimi, iar această 

abordare provoca neințelegeri și 

controverse. Sfântul Vasile cel 

Mare a insistat asupra individuali-

zării termenilor: o singură usie și 

trei ipostase (în Dumnezeu există o 

singură usie și trei ipostasuri). 

Sfântul Vasile cel Mare - 

practicant al milosteniei 

Sfântul Vasile cel Mare a fost 

un practicant prin excelență a mi-

losteniei. Dragostea sa față de 

semeni s-a concretizat mai ales în 

așezământul filantropic, numit de 

credincioși Vasiliada. Acest așe-

zământ a fost construit la margi-

nea Cezareei. Aici au fost adunați 

cei infometați și abandonați, spre 

a fi hrăniți. Potrivit cercetătorilor, 

fiecare boală își avea rezervată 

clădirea și personalul necesar 

pentru îngrijire. Sfântul Vasile cel 

Mare a trecut la cele veșnice pe 1 

ianuarie 379. 

Legătura Sfântului Vasile cel 

Mare cu țara noastră 

În scrisoarea nr. 155, Sfântul 

Vasile cel Mare îi cere lui Junius 

Soranus, comandantul militar al 

Scythiei Minor, să-i trimită moaș-

tele martirilor din aceste părți. 

Acest guvernator îi trimite moaș-

tele Sfântului Sava, martirizat de 

goți la nord de Dunăre, în anul 

372. Amintim că pe 10 octombrie 

1777, patriarhul ecumenic Sofro-

nie, împreună cu Sinodul de la 

Constantinopol, a hotărât să dă-

ruiască Mitropolitului Țării Ro-

mânești titlul onorific de locțiitor al 

scaunului Cezareei Ca-

padociei pentru ajutorul material 

oferit Patriarhiei Ecumenice aflată 

sub stăpânire otomană. 

După ce Biserica Ortodoxă 

Română a fost ridicată la rangul 

de Patriarhie, în anul 1925, acest 

titlu a început să fie purtat și de 

către Patriarhul României, în-

trucât acesta este și mitropolit al 

Țării Românești. 

Semnificația numelui Vasile 

Numele Vasile, foarte răs-

pândit în toată lumea creștină, 

provine din grecescul basileios, 

care la rândul lui stă în legătură 

cu basileos, “rege”, “împărat”, 

“bazileu”. Latinii l-au redat prin 

Basilius. La noi astăzi e curentă 

forma Vasile (la vechiul Vasilie 

pare să fi renunțat chiar și con-

servatoarea limbă bisericească), 

cu prescurtarea populară Sile. 

Feminine ca Vasila sau Vasilca 

se întâlnesc astăzi destul de rar, 

fiindu-le preferat mai grațiosul 

Vasilica. Diminutivele mai frec-

vente sunt Vasilica și Sica. 

Liturghia Sfântului 

Vasile cel Mare 

Liturghia Sfântului Vasile cel 

Mare se oficiază în Biserica Or-

todoxă de zece ori pe an: în 

primele cinci duminici ale Postului 

Mare, în joia și sâmbăta din Săp-

tămâna Patimilor, în ajunul Cră-

ciunului și Bobotezei și, desigur, 

în sărbătoarea care îi este dedi-

cată în ziua de 1 ianuarie. 

LA MULȚI ANI! 

celor ce poartă numele 

Sfântului Vasile cel Mare 

 

creștinortodox.ro 
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A 
ici lucrurile stau mult 

mai simplu, deci… îl 

scoatem pe noi în 

factor comun și ce 

rămâne? Rămâne tot el, veșnic 

și vizibil la ora fixă precum cucul 

de la orologiul cu cuc uitat în 

nuc, dar se vrea haiduc, mare 

uituc și repetabil ca un mare om 

care se repetă ca un uituc și ne 

împarte pe noi în împărăția lui în 

buni și contra lui, cei din contră 

sunt mai buni, dar nu au noroc 

în viață și au votat… și au vo-

tat… că au plecat de la garaj și 

au ajuns pe capote, pe ca-

pote…facă-se numai în voia lui, 

pe capota, uite așa au pus 

mâna pe ea și ea sfânta tot pe 

capotă stătea. 

Mare-i grădina Ta Doam-

ne… cum se făcea că ai de 

toate, ne uităm, ne minunăm, ne 

mirăm și pe șest ba o cianură, 

ba un gaz de șist, ba o mulțime, 

mai multe mulțimi fără să ne 

înmulțim și nu cred că mai știm 

cum gândim, cum să nimerim 

ca să minerim sau să ne ferim. 

Cei buni strigă sau intrigă pe 

cei răi care au și zurgălăi și dă-i 

și dă-i, dar oricum o dai tot te 

mai oprești și mai stai, mai o 

redevență cu reverență fără o-

poziția opoziției care a fost la 

putere la butoiul cu miere și 

acum fosta opoziție e la putere 

la butoiul cu fiere, butoaiele sunt 

într-un cerc vicios când la 

opoziție când la putere, vai ce 

durere niciodată nu piere, când 

la opoziție când la putere. 

Să zicem, nu…doar să pre-

supunem că suntem cu toții într-

o casă mare cu pereții din sticlă, 

numai din sticlă, noi viețuim și 

colcăim în casa cu pereții de 

sticlă, viermuim și ne iubim ca și 

cum ne-am urâ și ce bine se 

vede prin sticlă, și cum se vede 

cum ne urâm, ca și cum ne-am 

iubi, parcă cine mai știe… e fără 

granițe și casa-i din sticlă și ni-

meni nu se mai implică, unul 

câte unul se vede prin sticlă și 

doar unul are o sticlă și tot se 

implică de ni se face doar frică, 

că nu mai pică. 

Mai facem o comisie, mai 

dăm o emisie și plecăm în per-

misie că nu avem cvorum și ple-

căm din forum, nu mai dez-

batem și doar spargem luneta 

prin care se vedea cultura și nu 

impostura, nu avem proteste, 

avem doar pretexte, luăm act și 

în tolcșou aberăm până la 

pauză de publicitate pe toate 

canalele și ne întorcem foarte 

repede indiferent  de patron și 

de ecuson; se emite în tolcșou-

uri paralele fără de durere și de 

la opoziție și de la putere fără 

de repere, cu multă durere doar 

o părere și din părere în părere 

de la opoziție până la putere în 

țară cu multă durere. 

Auzi… bună seara România, 

după pauza de publicitate subi-

ecte cu prioritate, cu gura strâm

bată să dăm să ne iasă prin pori 

sunete viori despre putere care 

are chemare, mare chemare, 

dar ne întoarcem iar după 

pauza de publicitate, opoziție nu 

are, doar elemente de putere, 

citați sau prea citați, ca să fie 

rarefiați și din turn evacuați, vai 

se evaporă pe față și puterii 

face față, opoziția hihihi…. nihil 

sine baftă….. că Deum…. 

Doamne ajută…. la cât mai 

mulți penali, bună seara Ro-

mânie, cât mai mulți invitați ca 

nimic să nu ratați, să fim cinici 

devotați și să nu ajungem până 

la cele două taberi și să fim dez-

binați, cucul să-l auzim și în tolc-

șouri să vorbim . 

S-a terminat Daciada, a 

început Ciolaniada, opoziția nu 

are și puterea, are multă îngrijo-

rare că le crește la unii și le 

scade la alții prin descentralizare 

până la locale, la care se pare că 

interesul vrea legitimare și se 

contrazic în unitatea care nu mai 

pare de monolit și tare, mi se 

pare. Și uita așa, penele zboară 

peste monolitul tare și mare și 

ușor dispare, și cucul dă cu 

ciocul tare și sparge monolitul 

care a vrut să-i taie ciocul și să-l 

coboare ușurel la vale, la vale cu 

multă pauză de publicitate și 

evaporare vine după pauza de 

publicitate. La alte canale se dă 

cu tunul să moară doar unul, alții 

vomită de mita de pui, să tot te 

duci de aici până la factura care 

Noi nu muncim  
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nu-i și alții se justifică că ba da 

l-au mituit și jumulit ca pe un pui 

fript la restaurant. 

Țara fierbe, gazele suspin, 

ne cutremurăm puțin câte puțin, 

dar putem și mai mult, să mai 

subminăm doar ca să forăm și 

țara să o reformăm la teveuri cu 

tolcșouri. Se fac apropou-uri cu 

multe zerouri și costume vărgate 

de cineva comandate cu două 

mandate, cu mai multe mandate 

în lanț executate, cu eficacitate 

coabitantă și inflamantă, păi ce, 

cine ne mai reprezintă și cine 

are mandate de reprezentant ca 

de celelate mandate zboară 

penele uluitor de des într-un ritm 

haios, foarte duios cu șpaga de 

ficăței... Post Scriptum. Dulce ca 

mierea este glonțul patriei! 

Noi nu muncim, dar ridicăm 

imunități pentru că a ajutat un 

județ, dar fără preț, pe un tun 

glumeț de drumeț răzlet cu iz de 

ficăței și pui congelați pentru 

dragi votanți foarte derutați de 

aleșii denunțați, unul câte unul, 

apoi costumați și bine ascunși 

după sigure uși, vai ce glumă, 

vai de poporul care nu știe că 

viața e pustie și mortul nu învie.  

Doamne… iar s-a spart la 

casete cu valori de la bănci de te 

ia cu fiori, că auzi tu fată 

hai, tu depui la bancă să-i păs-

trezi pe euroi, la tezaur ca să zic, 

și când cauți nu găsești nimic… 

au dispărut un pic… cu caseta 

de valori… și nu-i, doar nu mun-

cim, dar prin bănci mai jefuim… 

Hai să dăm mână cu mână 

cei cu inima română, să muncim 

din doi în doi, ca să vină vremuri 

noi, să ne mândrim că sărbă-

torim, unirea s-o prețuim și să 

iasă cucul din cetate că a ruginit 

pe spate, pe spate… noi nu 

muncim, dar nici nu gândim? 

Economist 

Constantin ANTOCHI 

URARE 

La cumpăna dintre ani 

E o mare bucurie 

Ne spunem LA MULȚI ANI! 

Și petrecem în veselie. 

Îl rugăm pe Dumnezeu 

Alături să ne fie 

Să ne ferească de rău 

Pe noi și a noastră glie. 

În anul care pășim 

Să ne fie și mai bine, 

Împreună mereu să fim 

În armonie și iubire! 

 

ALUNGĂ-ȚI SUPĂRAREA 

 

De vrei să-ți meargă bine 

Și bine să trăiești, 

alungă-ți supărarea 

Și-ncearcă să zâmbești! 

 

Nu te necăji într-una, 

Că ai vrea multe și nu poți 

C-o duci greu, că-i timpul prost, 

Vremurile întotdeauna 

TOT AȘA AU FOST! 

Dă necazul la o parte, 

Viața nu ne este dată 

S-o trăim întunecată 

Prinsă în dorințe deșarte 

Viață zbuciumată! 

 

De aceea, după voie, 

Și cum poate fiecare, 

Dă-o încolo supărare 

Și neliniște și nevoi 

Vino alături de noi! 

 

Fără zâmbet nu se poate 

Clipe bune să trăiești! 

C.A.R.P. e o necesitate 

La nevoi și la tristeți! 

 

VIORILE INIMII 

În podișul veseliei 

Eu aș vrea să fiu mereu 

Și în arcul bucuriei 

Să-oglindescă chipul tău. 

Gingașe frunze să ascundă 

Chipul tău în pragul serii 

Și pe-a vieții lungă undă 

Să-ți trimit surâsul verii. 

Stația e grâușorul 

Galben, dulce, aurit, 

Pieptul, cântul și cu dorul 

Inima ce ți-am iubit. 

Stâlpii ce susțin tăria 

Și ale gândului fire 

Îmi aflară bucuria 

Și îmi deteră de știre. 

Că deși lumea este mare, 

Îmbrăcată în comori, 

Omul ascultă tot mai tare 

Ale inimii viori. 

 

CONSTANTIN GRECU 

 

Încercăm să fim perfecțio-

niști, dar uneori se întâmplă 

să greșim. Dintr-o eroare, re-

gretabilă, în numărul trecut a 

fost înlocuit numele dumnea-

voastră la poeziile "VIAȚA E 

FRUMOASĂ" și "IUBIREA". 

Mulțumim pentru înțelegere!  
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P 
ensionarii de as-

tăzi ai României au 

cotizat zeci de ani 

în toată perioada 

lor de activitate la fondul so-

cial de sănătate, și cei cu pen-

sie peste 740 lei plătesc 

cotizație la sănătate și în 

prezent. În schimbul acestor 

sume încasate, statul a garan-

tat că vor avea parte de ser-

vicii medicale gratuite. 

Din cauza numeroaselor 

afecțiuni care intervin odată cu 

înaintarea în vârstă, pensionarii 

sunt cei care au cea mai mare 

nevoie de asistență medicală, 

necesită urmărire permanentă 

a evoluției cronice a bolilor și 

intervenție eficientă și rapidă 

atunci când apar evenimente 

acute. Conform statisticilor me-

dicale, vârstnicii au în medie 

patru boli cronice care necesită 

monitorizare cel puțin lunară, 

mai ales pentru afecțiunile car-

diovasculare, neuro-psihice, 

osteo-articulare.  

Ministerul Sănătății trebuie 

să garanteze un pachet de 

bază de servicii medicale co-

rect și complet pentru pensio-

nari. Acesta nu trebuie să limi-

teze prezentarea pensionarilor 

la servicii medicale de stat și 

să nu fie obligați să plătească 

anumite servicii medicale care 

până acum erau gratuite. 

La nivelul medicului 

de familie: 

 Se dorește prin noile 

modificări propuse de Minis-

terul Sănătății ca un bolnav 

cronic, după stabilizarea bolii, 

să se prezinte doar de două 

ori pe an la medicul de familie. 

 Aceasta ar însemna o 

urmărire insuficientă a evolu-

ției bolii și a eventualelor com-

plicații: chiar dacă bolnavul nu 

simte nimic amenințător, nu-

mai un control efectuat de me-

dic poate stabili dacă afecțiu-

nea e bine stăpânită de medi-

camente. Se poate ajunge în 

cele din urmă la costuri mult 

mai mari cu spitalizarea unui 

eveniment nedorit ce ar putea 

fi prevenit prin consult lunar la 

medicul de familie.  

De exemplu, cea mai frec

ventă afecțiune cardio-vascu-

lară, hipertensiunea, necesită 

o verificare frecventă a tensi-

unii arteriale la pacientul vârst-

nic aflat sub tratament. Ca 

orice boală, ea poate evolua 

imprevizibil, chiar fără semne 

evidente de alarmă percepute 

de bolnav, spre accident vas-

cular sau infarct miocardic. 

 Pensionarii cu venituri 

mici se află în imposibilitatea 

de a-și cumpăra tratamentul 

prescris în regim compensat 

pentru mai multe luni în inter-

valul de 30 zile de valabilitate a 

rețetei, deoarece abia trăiesc 

de la o lună la alta cu banii pu-

țini din pensie. Din acest motiv, 

în prezent se prezintă lunar la 

medicul de familie pentru a li 

se prescrie tratamentul pentru 

Unele considerații 

privind pachetul de bază 

al serviciilor medicale 
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o singura lună, pentru că atât 

își permit. 

Este mult mai simplu și mai 

puțin costisitor pentru sistemul 

sanitar să prevină infecțiile res-

piratorii grave în sezonul rece 

prin vaccinarea antigripală fă-

cută bolnavilor vârstnici cu 

afecțiuni cronice în cabinetele 

de medicină de familie.  

 Achiziționarea sau pro-

ducerea acestor vaccinuri tre-

buie făcută în timp util de res-

ponsabilii din sănătate, astfel 

încât vaccinarea să se facă în 

condiții optime la începutul se-

zonului rece. 

La spital:  

Ministerul Sănătății dorește 

să reducă drastic numărul de 

internări în spital. 

 Trebuie să existe o ga-

ranție pentru vârstnici că pe 

lungile liste de așteptare pen-

tru internare în spital care vor 

apărea prin restricționarea in-

ternărilor, vârsta înaintată nu 

va fi un criteriu de excludere 

sau amânare. 

 De asemenea, rezolva-

rea solicitărilor făcute de vârst-

nici către Serviciul de Ambu-

lanță nu mai trebuie să fie 

amânate datorită vârstei înain-

tate. Un vârstnic trebuie să fie 

o prioritate în prezentarea Am-

bulanței, din cauza fragilității 

sale biologice și numeroaselor 

afecțiuni prezente. 

 De multe ori consideren-

tele nedeclarate ale refuzului 

internării vârstnicilor sunt con-

diția materială modestă (nu au 

bani pentru “atenții”) și dificul-

tatea de a fi îngrijiți din cauza 

problemelor de deplasare, co-

municare, înțelegere. 

 Trebuie luate măsuri ime-

diate și eficiente pentru oprirea 

plăților informale în spitale. Se 

impune o salarizare corectă a 

medicilor în funcție de pregătire, 

experiență, și satisfacția pacien-

tului și, de asemenea,  îndepăr-

tarea din sistem a celor care 

condiționează efectuarea actului 

medical cu sume de bani. 

La ambulatoriu 

de specialitate 

Este propusă ca metodă de 

scădere a numărului de inter-

nări în spital redirecționarea 

bolnavilor către ambulatoriile 

de specialitate (policlinici). 

 Pentru vârstnicii depen

denți, nedeplasabili sau greu 

deplasabili, redirecționarea de 

la internare în spital către am-

bulatoriu de specialitate nu 

poate fi o opțiune, deoarece 

inevitabil, presupune lungi aș-

teptări pentru controale la mai 

multe specialități, analize de 

sânge și alte investigații de 

specialitate efectuate într-o zi, 

rezultatele în alta, deci drumuri 

mai multe și mai lungi, imposi-

bile pentru astfel de persoane. 

Profesioniștii 

din sănătate 

 În ultimii ani, din cauza 

sistemului complicat, birocratic 

și ineficient din sănătatea ro-

mânească și din cauza subfi-

nanțării cronice, foarte mulți 

medici și asistenți medicali 

români aleg să plece, să lu-

creze în străinătate. Se poate 

vorbi chiar despre un exod al 

medicilor români în străinătate. 

 În condițiile în care statul 

român a cheltuit sume impor-

tante timp de zeci de ani pen-

tru pregătirea profesională a 

acestora, este inadmisibil ca 

aceștia să contribuie la îmbu-

nătățirea stării de sănătate a 

populației din alte țări și la 

creșterea speranței de viață a 

acestora, în timp ce în Româ-

nia se moare cu zile într-un 

sistem sanitar cu medici insu-

ficienți și prost plătiți. 

 Medicii de familie și me-

dicii specialiști pregătiți mulți 

ani de statul român, cu expe-

riență îndelungată căpătată pe 

pacienți români aleg să lucreze 

în străinătate din cauza veni-

turilor mici din țară. Această 

situație devine în ultima instan-

ță o problemă a tuturor româ-

nilor care își pierd specialiștii 

ce ar fi trebuit să-i trateze și 

vindece. Se impun măsuri ur-

gente care să contracareze 

deprofesionalizarea asistenței 

medicale și asigurarea unui 

număr suficient de medici și 

personal mediu în toate do-

meniile medicale. 

Sperăm ca aprecierile vârst-

nicilor din Federația Națională 

“OMENIA” privind pachetul de 

bază de servicii medicale vor fi 

în atenția dumneavoastră. 

Dr. Laura Eleni NEDELESCU 

Medic specialist geriatrie 

și gerontologie 
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V 
atra Dornei este cu-

noscută încă din se-

colul al XIX-lea ca 

stațiune balneară, 

precum și pentru sporturile de 

iarnă care se practică aici. 

Este situată în județul Sucea-

va, iar în anul 2000 a fost de-

clarată municipiu, fiind cel mai 

mic din județ. Vatra Dornei 

este o importantă cale rutieră 

care leagă Bucovina de Tran-

silvania, de aici ajungându-se 

destul de ușor în: Suceava, 

Câmpulung Moldovenesc, Bis-

trița, Gura Humorului și Frasin. 

Este o așezare montană, fiind 

situată la aproximativ 800 de 

metri în partea de nord a Car-

paților Orientali, având o climă 

temperat-continentală. 

Până și cei mai pretențioși 

turiști ai stațiunii Vatra Dornei 

își pot satisface multiplele po-

sibilități de petrecere a timpu-

lui liber. În perioada mai căldu-

roasă pot face  drumeții, circu-

ite auto la mănăstirile din Bu-

covina, pescuit pe râul Bistrița, 

parapantă în Suhard, riverraf-

ting, ciclism montan prin toată 

depresiunea Dornelor. Cum și 

iarna este iubită de turiști, nu 

putem uita că stațiunea are 

amenajate pârtii de schi de di-

ficultate medie pentru toți iubi-

torii acestui sport, acestea 

sunt prevăzute cu instalații de 

transport cablu, iar iubitorii de 

săniuș au o părtie special a-

menajată, precum și un pati-

noar. Muntele Runc are ame-

najată o pârtie de schi fond 

pentru cei mai experimentați.  

Scurt istoric 

Singurele date despre is-

toria orașului se găsesc în lu-

crarea “Monografia Moldovei” 

din 1899 de George de Ca-

targi, Eduard Fischer și Ladis-

laus Zurkpwski, sau în “Tipo-

grafia Bucovinei” de  dr. Dani-

el Verenca. Cele două susțin 

că în aceste părți, pe la înce-

putul secolului al XII-lea, ar fi 

fost o mică republică româ-

nească independentă, ca 

parte constitutivă a Ocolului 

Câmpulung, care cu 232 de 

ani mai tărziu  a devenit de-

pendentă de noul principat al 

Moldovei.   

Descoperirea izvoarelor 

cu ape minerale au influențat 

dezvoltarea localității, cerce-

tate încă din anul 1790 și au-

tentificate în anul 1810 prin 

studiile realizate de Ignatziu 

Plusch. Tot în acea perioadă 

s-a dezvoltat și ramura de îm-

buteliere a apelor minerale, 

iar în 1812 la Poiana Negri se 

îmbuteliau 50.000 de sticle pe 

an. Mai târziu, în anul 1883 a 

început modernizarea băilor, 

o nouă etapă în viața stațiunii. 

Vatra Dornei a fost dis-

trusă și în primul, precum și în 

al Doilea Râzboi Mondial, iar 

din anul 1948 a început recon-
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strucția și modernizarea locali-

tății. Exploatarea stațiunii a în-

ceput după anul 1950, iar ca-

pacitatea maximă a fost obținu-

tă până în anul 1989, perioadă 

în care dezvoltarea a fost con-

tinuă. Vatra Dornei de astăzi 

este unul dintre importantele 

repere turistice ale Bucovinei, 

precum și ale întregii țări. 

Atracții turistice 

După cum se știe, cea mai 

căutată zonă din Bucovina 

este Vatra Dornei, aceasta da-

torită climatului, peisajului, a-

pelor termale dar și a sportu-

rilor de iarnă. Stațiunea oferă o 

paletă largă de activități: se 

poate practica raftingul în cele 

două sectoare de lungimi dife-

rite, cea de 21 de km este Va-

tra Dornei-Zgureni-Cheile Bis- 

triței și de 36 de km Vatra Dor-

nei-Toance-comuna Crucea.  

De asemenea, se mai poate 

practica nordic walking (dru-

meții folosind bețele de schi) 

pe cele patru trasee amenajate 

având o lungime de aproxima-

tiv 45 de km, ferrata-tiroliana și 

paint ball, acestea aflându-se 

în apropierea telescaunului. 

La Vatra Dornei, școala 

oficială de schi a stațiunii or-

ganizează tabere de schi pen-

tru copii și părinți, cu cazare la 

un hotel situat la baza pârtiei.  

Sportul de iarnă se poate 

desfășura pe cele trei pârtii de 

schi omologate: 

 Pârtia Telescaun de 3.200 

de metri lungime, dotată cu 

telescaun și două babyschiuri; 

 Pârtia Parc de 900 de 

metri lungime, dotată cu 

două instalații tip teleschi 

și un babyschi; 

 Pârtia Veverița de 800 de 

metri lungime, dotată cu 

teleschi, tunuri de zăpadă 

și nocturnă. 

Din Vatra Dornei se 

poate urca până la stațiunea 

Dealul Negru cu telescaunul în 

toată perioada anului. 

Băile termale 

Stațiunea este vestită pen-

tru băile ei termale care au 

început încă din secolul al XIX

-lea, fiind un factor natural de 

cură precum: izvoare cu ape 

minerale carbogazoase, mofe-

te naturale de săruri de mare 

puritate și CO2, izvoare ter-

male bicarbonatate, calcice, 

magnezice și sulfuroase, nă-

moluri de turbă din zona Po-

iana Stampei, precum și apele 

sulfuroase de la Iacobeni. Da-

torită acestor izvoare, aici se 

pot trata boli precum: sur-

menaj fizic și intelectual, afec-

țiuni ale aparatului cardiovas-

cular, afecțiuni locomotorii și 

afecțiuni ale aparatului respi-

rator, digestiv, boli renale, boli 

ale sistemului nervos, anemii 

etc. 

În Vatra Dornei sunt zeci 

de izvoare cu ape minerale 

binefăcătoare, baze de trata-

ment, un parc cu alei bine 

amenajat. 

Zonă culturală 

și ecumenică 

Este o zonă care se dis-

tinge  prin arhitectura tradițio-

nală, costume populare, activi-

tăți tradiționale precum crește-

rea animalelor și încondeierea 

ouălor. Se pot pune pe listă 

pentru a fi vizitate mai multe 

monumente istorice, cum ar fi: 

Biblioteca orășenească, clădi-

rea Izvorului Santinelă, Gara 

Vatra Dornei Băi, Gara Vatra 

Dornei, Casa Vladimir, clădi-

rea Primăriei, Cazinoul din Va-

tra Dornei, Hotel Carol, pre-

cum și întreaga zonă comer-

cială a stațiunii. Se mai pot 

vizita și cele două muzee: 

PÂRTIA VEVERIȚA 

TUBING 
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Științe ale Naturii și Et-

nografic. 

Mai puteți vizita Mănăsti-

rea de lemn din Dorna-Arini, 

care este un lăcaș cu hramul 

Acoperământul Maicii Domnu-

lui. Mănăstirea este ridicată 

într-un cadru montan, fiind pe 

placul oricărui vizitator. Con-

strucția sa din lemn are o arhi-

tectură elegantă, și împreună 

cu peisajul îți poartă gândul 

spre înaltul cerului. Aici aveți 

posibilitatea de cazare, fiind un 

așezământ de maici, fără con-

diționări de perioada de ca-

zare. Dorna-Arini este situată 

la o înălțime de 1.100 de metri 

și este înconjurată de arini, de 

unde îi vine și numele. 

Un alt lăcaș de cult este 

Mănăstirea Sucevița, aceasta 

a fost construită de boierul Mo-

vila în ultimile decenii ale se-

colului al XVI-lea. Locul unde 

este construită se numește “La 

Pustnici”. Legenda spune că, o 

femeie a adus cu carul ei tras 

de bivoli, timp de treizeci de 

ani, piatra necesară actualei 

construcții. Construcția este o 

îmbinare de artă bizantină și 

gotică, la care se adaugă ele-

mente de arhitectură ale ve-

chilor biserici de lemn din Mol-

dova. Pictura interioară a mă-

năstirii este murală, zugrăveala 

fațadei este realizată cu cel 

mai mare număr de imagini 

religioase din țară. Are cea mai 

bine păstrată pictură exterioară 

din grupul bisericilor moldove-

nești, unde se găsește cea mai 

impresionantă scenă care re-

prezintă “Scara virtuților”, prin 

amploarea și contrastul dintre 

ordinea îngerilor și haosul ia-

dului. 

Rămânând în aceeași 

zonă de cult, nu pot să nu a-

mintesc și de mănăstirea Hu-

mor, care se numără, alături de 

bisericile Voroneț, Moldovița, 

Arbore și Sucevița, printre cele 

cinci ctitorii împodobite peste 

tot, în interior și exterior, cu 

fresce bizantine, aceasta dis-

tingându-le de celelalte biserici 

ortodoxe din lume. Mănăstirea 

Humorului a fost inclusă în 

anul 2004 pe Lista monumen-

telor istorice din județul Su-

ceava. Ansambul mănăstiresc 

este format din patru obiective: 

Biserica Adormirii Maicii Dom-

nului, Ruinele caselor mănăs-

tirești, Turnul clopotniță și Tur-

nul lui Vasile Lupu.  

Economist 

Irina ANDREI 

MĂNĂSTIREA DORNA-ARINI 

MĂNĂSTIREA SUCEVIȚA 

MĂNĂSTIREA 

HUMORULUI 



  Un înțelept știe că nu este singurul și nici cel 

mai mare. Un fals înțelept se crede unic. 

 Pentru oamenii nepotriviți nu există locuri 

potrivite. 

 Pentru o circulație liberă a ideilor, două condiții 

sunt strict necesare: în primul rând, existența 

ideilor și, în al doilea rând, existența mediului 

în care, o dată exprimate, ele să circule. 

 Viața este un cec în alb. A trăi înseamnă a 

completa acest cec, luptând ca să nu ajungă 

pe mâna unor cămătari. 

 Fiecare bărbat este șef la el acasă. Din cauza 

asta petrece puțin timp pe acolo. 

 Nu ezita să-ți dai importanță! Se va găsi, 

poate, cineva în fața căruia să fii credibil. 

 Un dialog este eficient și atunci când nu se 

transformă într-un discurs. 

 Important nu este să te privești în oglindă. Ci 

să te vezi așa cum ești. 

 Angoasele pot avea și ceva constuctiv. Faptul 

că, de cele mai multe ori, te țin treaz. 

 În trenul care duce spre glorie, nu se dau 

locuri în picioare. Dar, asta nu este o regulă. 

 Orice misogin se poate scuza, afirmând 

că nu sunt femei frumoase, ci numai ochi care 

mint. 

 Viața este un lucru atât de complex și, în 

același timp, atât de sensibil, încât nu există 

altă cale decât s-o trăiești. 

 Cel mai la îndemână mod de a explica o 

greșeală este acela de a da vina pe alții. 

 Timpul pe care îl consumăm cu lectura 

este, întotdeauna, un timp folosit pentru noi 

înșine. Dar, la acest lucru ne gândim fie mai 

târziu, fie niciodată. 

 A crede în pace și a pleda pentru ea nu a fost, 

nu este și nu va fi niciodată o gratuitate. Chiar 

dacă și o astfel de afirmație pare banală. 

 Efectul de bumerang al faptei bune se poate 

numi recunoștință. Dar, nu uitați că asta este 

doar o variantă. 

 Dacă ai un dușman, măcar folosește-l ca 

barometru al slăbiciunilor tale! 

 Intervenția unor mâini, mai mult sau mai puțin 

invizibile, se poate numi, uneori, predestinare 

socială. 

 De-a lungul vieții, am avut mulți profesori 

minunați, cărora le port un respect deosebit și 

o recunoștință profundă. Dar, pe primul loc se 

află mama. 

 Invidia este atitudinea elegantă a sufletului 

nostru, atunci când gloria pe care ne-o dorim 

este obținută de altcineva. În absența 

eleganței, se numește, de fapt, ură. 

 Dacă ar fi să mă gândesc la o culme a 

îndărătniciei, îmi imaginez un vultur predând 

lecții de zbor măgarului. 

 Când ai motive să fii trist, nu uita cât de 

important este faptul că nimeni, niciodată, nu 

poate să fure soarele de pe bolta cerului tău. 

 Orice ușă închisă ascunde un mister. Iar 

misterul este și mai mare, atunci când ușa 

este lipsită de gaura cheii. 

 Se spune că nevoia învață pe om. Dar sunt și 

situații când ea învață de la om.

de M. D. Popa 

„Când intri în conflict cu cineva, există un factor de care depinde dacă asta va duce la 

ruperea relației sau la întărirea ei. Acest factor este atitudinea”. William James 

VORBE… VORBE... 
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C.D. București - Ce garanții avem privind fondul de 

pensii private? 

Prevederile legislației în vigoare sunt clare, dar vă 

înțelegem temerile. Am urmărit și noi emisiunea 

“Dezmăț pe banii de pensii private” de la Realita-

tea TV din 29.10.2013, din care am reținut că privi-

legiile comisiei de specialitate care se ocupă de 

acest fond sunt exagerate. Deși nu afectează pen-

sionarii aflați acum în plată, suntem îngrijorați de 

viitorul copiilor și nepoților noștri. 

Vă sugerăm, în acest sens să citiți de pe 

www.cotidianul.ro un articol documentat, semnat 

de Mircea Platon, “Resursele României și securi-

tatea națională a altora. Sistemul de fonduri private 

de pensii al cărui părinte este chilianul Jose Pin-

era, de la CATO Institute nu a fost adoptat de state 

cu democrații solide precum SUA și Canada, iar în 

unele țări în care a fost implementat a declanșat 

scandaluri de corupție și a determinat luarea de 

măsuri de protecție a deponenților. 

Astfel, în anul 2012, guvernul slovac a redus contri-

buțiile la fondurile private de pensii de la 9% la 4% 

din salariul brut, în anul 2011 Polonia le-a redus de la 

7,3% la 2,3%, iar Ungaria a naționalizat fondurile 

private de pensii. Până și Chile a abandonat sistemul 

lui Pinera și a revenit la sistemul pensiilor de stat, 

după ce un raport al Băncii Mondiale a constatat că 

planul lui Pinera redistribuia banii în favoarea celor 

bogați și oferea pensii extrem de modeste. Raportul 

Băncii Mondiale arăta că  managerii fondurilor private 

de pensii, pe lângă “profituri”, rețineau între 25% și 

33% din banii contribuabililor pe motiv de comisi-

oane, asigurări și alte costuri administrative. 

Modelul Chilian al pensiilor s-a adoptat în câteva 

țări precum Kazahstan, Mexic, Columbia, Rusia, țări 

care nu se pot enumera printre marile democrații 

ale lumii. Aceste câteva aspecte trebuie să dea de 

gândit tuturor celor interesați și să acționeze, prin 

mijloace legale, conform propriului interes. 

 

D.M. Caraș Severin: Care sunt băncile recomandate 

pentru înființarea de depozite de către C.A.R.P.-uri? 

Nu facem recomandări în acest sens pentru a nu fi 

acuzați de părtinire. Vă sugerăm să studiați printre 

altele și articolele apărute în presă despre “băncile 

de importanță sistemică mare la nivel local” sau 

despre “băncile cu profil universal ale grupurilor de 

importanță sistemică globală”. Publicațiile cu profil 

economic-financiar, precum și emisiunile unor pos-

turi de televiziune, pe această temă, vă ajută să vă 

creați o imagine și să luați o hotărâre în cadrul 

Consiliului Director. Oricum, depozitele la o bancă 

nu ar trebui să depășească suma garantată de 

100.000 de euro. 

Vă enumerăm câteva bănci care ar trebui să fie în 

centrul atenției dumneavoastră, fără ca ordinea să 

constituie un prim criteriu de selecție: C.E.C. Bank, 

Banca Transilvania, B.R.D., B.C.R., UniCredit Țiri-

ac Bank, Raiffeisen, ING etc. 

 

Z.I. Iași – Doresc cât mai multe detalii pentru sta-

bilirea dobânzilor la împrumuturi. 

Spațiul pe care îl avem la dispoziție nu ne permite 

decât să vă sugerăm câteva aspecte: 

- Membrii asociației c.a.r.p., spre deosebire de 

bănci, unde cetățenii au calitatea de clienți, își 

aprobă anual dobânzile la împrumuturi în adunarea 

generală sau adunarea generală a reprezentanților. 

Adunarea generală de regulă, mandatează Consil-

iul Director să modifice dobânzile la împrumuturi în 

anumite condiții, pe motive temeinice care vizează 

însăși existența asociației. 

Consiliul Director modifică dobânzile la împrumu-

turi prin “decizie”, care se aduce la cunoștință tu-

turor membrilor. 

Este necesar să revedeți prevederile OUG nr. 

20/2010 cu modificările și completările ulterioare, in-

clusiv OG nr. 13/2011 privind dobânzile legale, remu-

neratorie și penalizatoare, pentru obligațiile bănești. 

În ceea ce privește valoarea dobânzilor, OUG nr. 

13/2011, stipulează art 1: “Părțile sunt libere să sta-

bilească în convenții, rata dobânzilor atât restituirea 

unui împrumut al unei sume de bani, cât și pentru 

întârzierea la plata unei obligații bănești art. 6. 

Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris, în lipsa 

acestuia se datorează numai dobânda legală”. 

Răspundem întrebărilor dumneavoastră 


