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PERSPECTIVE 

I 
mediat după sărbătorirea 

Zilei Internaţionale a Per-

soanelor Vârstnice, luna oc-

tombrie a acestui an le-a adus 

celor peste 1.400.000 de mem-

bri vârstnici ai Federaţiei Naţion-

ale Omenia un cadou preţios,   

și anume aderarea noastră la 

una dintre cele mai mari orga-

nizaţii ale seniorilor, AGE Plat-

form Europe, cu sediul în Brux-

elles, Belgia. Pe data de 17 oc-

tombrie 2014, Comisia de Acre-

ditare a AGE a aprobat aderarea 

Federaţiei Naţionale Omenia a 

C.A.R.P.-urilor din România ca 

membru cu drepturi depline, ur-

mând ca la Adunarea Generală 

AGE de la Bruxelles din perioa-

da 2-4 decembrie să fie ratificată 

de către toţi membrii. Cu acest 

prilej de o însemnătate majoră 

pentru vârstnicii din România, 

preşedintele Federaţiei, domnul 

ing. Gheorghe Chioaru, a răs-

puns cu bucurie invitaţiei AGE, 

şi va fi prezent pentru a face cu-

noscută activitatea celor 137 de 

case de ajutor reciproc ale pen-

sionarilor pe care le reprezintă.   

O nouă perspectivă, un nou 

drum, o abordare diferită pentru 

organizaţiile noastre care sunt 

în căutare de soluţii pentru re-

medierea unora dintre cele mai 

acute problematici ale vârstni-

cilor din România: situaţii de să-

răcie extremă, venituri reduse şi 

risc crescut de excluziune finan-

ciară şi socială, sănătate pre-

cară, acces limitat la servicii 

medicale şi sociale, per ansam-

blu, o calitate scăzută a vieţii.  

Deoarece Federaţia şi-a 

asumat un rol important în pu-

nerea pe agenda publică a 

acestor problematici presante 

pentru vârstnici şi organizaţii 

C.A.R.P. sau alte tipuri de or-

ganizaţii ale pensionarilor, a-

ceasta aderare reprezintă un 

pas înainte pentru strategia 

noastră, prin care vizam să 

dăm o voce acestei categorii 

sociale atât de ignorată de că-

tre societate.   

Pentru includerea problem-

aticii persoanelor vârstnice pe 

agenda publică şi găsirea unor 

soluţii într-o manieră integrată, 

Federaţia a urmat o serie de 

demersuri şi a urmărit o abor-

dare care vizează aspecte 

care ţin de îmbunătăţirea legis-

laţiei (Legea asistenţei sociale 

nr 292/2011, legea asistenței 

sociale a persoanelor vârstni-

ce, legea economiei sociale, 

legea caselor de ajutor reci-

proc ale pensionarilor, legea 

pensiilor etc), aşadar un rol ac-

tiv de reprezentare şi de advo-

cacy, dar şi de promotor neo-

bosit al îmbătrânirii active, iar 

acest lucru presupune o mun-

că permanentă pentru elimi-

narea stereotipurilor negative 

şi a prejudecăților legate de 

Nimic pentru noi, fără noi! 

MACIEJ KUCHARCZYK - Directorul executiv 

al Platformei AGE Europe în timpul Consiliului Național 

al Federației “OMENIA” din 16.04.2014  
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vârsta înaintată.   

Avantajele unei astfel de 

parcurs sunt multiple, ca mem-

bru al unei reţele internaţion-

ale, vom fi în contact cu para-

digmele europene privind pro-

tecţia socială a persoanelor 

vârstnice, vom integra din ce în 

ce mai mult în activitatea noas-

tră principiile politicilor UE des-

tinate acestei categorii, şi ast-

fel ne vom dezvolta organiza-

ţia; vom creşte impactul activi-

tăţilor noastre în viaţa mem-

brilor pe care îi reprezentăm şi 

în societatea românească. Fe-

deraţia va beneficia de exper-

tiză şi know-how din partea 

Platformei AGE pe care aceas-

ta le deţine în urma nenumăra-

telor campanii de lobby şi ad-

vocacy pentru îmbunătăţirea 

calităţii vieţii seniorilor din toată 

Europa, având astfel acces la 

bunele practici, experienţă re-

levanță şi instrumentele func-

ţionale în proiectarea politicilor 

sociale pentru vârstnici.  

În acest context, oportuni-

tatea Federaţiei de a fi parte a 

unei mişcări mai ample de 

identificare a soluţiilor inovative, 

pentru remedierea problemelor 

sociale ale vârstnicilor, devine 

în acelaşi timp un lucru benefic 

pentru toţi pensionarii Româ-

niei, deoarece, astfel, Federaţia 

Naţională Omenia a C.A.R.P.-

urilor din România îşi poate 

consolida parteneriatul cu auto-

rităţile publice, devenind o voce 

din ce în ce mai puternică a 

pensionarilor.  

Platforma AGE este o re-

ţea europeană cu 150 de orga-

nizaţii membre ale persoanelor 

cu vârsta de peste 50 de ani, 

reprezentând direct peste 40 

de milioane de persoane în 

Europa. Age îşi coordonează 

întreaga activitate în jurul mai 

multor teme şi domenii de poli-

tici cu impact asupra per-

soanelor vârstnice şi pension-

arilor. Aceste teme includ pro-

blematici precum: anti-discrimi-

nare, accesul persoanelor vâr-

stnice pe piaţa muncii şi îm-

bătrânire activă, protecţie so-

cială, reforma pensiilor, incluzi-

une socială, sănătate, solidari-

tate intergenerațională, cerce-

tare, accesibilizarea transpor-

tului public şi a spaţiilor pu-

blice, tehnologii ale informaţiei 

şi comunicării cu scopul de a 

găsi soluţii moderne la proble-

mele vârstnicilor.  

Scopul acestei munci ti-

tanice pe care o desfăşoară 

AGE la nivel european este de 

a promova interesele a peste 

190 de milioane de cetăţeni ai 

UE cu vârsta peste 50 de ani şi 

să atragă atenţia în legătură cu 

problematicile care îi intere-

sează cel mai mult. Persoan-

ele vârstnice şi pensionarii 

sunt astfel mai bine reprezen-

taţi în dezbaterile politicilor UE, 

prin participarea activă a repre-

zentanţilor organizaţiilor lor la 

nivelul UE, naţional, regional şi 

local. AGE este în acelaşi timp 

un spaţiu al schimburilor de 

experienţă, bunelor practici, al 

informărilor cu privire la drep-

turile ca cetăţean european.  

Unul dintre cele mai impor-

tante principii regăsite în mun-

ca depusă de AGE este recu-

noaşterea persoanelor în vâr-

stă şi a pensionarilor ca resur-

se pentru societate, principiul 

care a cristalizat practic şi înfi-

inţarea Federaţiei Naţionale 

Omenia în urmă cu 24 de ani. 

Îmbătrânirea societății este 

adesea văzută în termeni ne-

gativi, de exemplu, în ceea ce 

privește provocările privind ac-

cesul pe piaţa muncii a per-

soanelor în vârstă, sustenabili-

tatea sistemelor de protecție 

socială, organizarea și finanța-

rea serviciilor de îngrijire a să-

nătății. Cu toate acestea, imag-

inea negativă existentă nu jus-

tifică resursa culturală și profe-

sională enormă reprezentată 

de persoanele în vârstă și pen-

sionari. Vasta contribuţie adu-

să societăţii, de multe ori în 

mod voluntar, este trecută cu 

vederea. Aceasta este atitudi-

nea care trebuie schimbată 

pentru a avea o societate ac-

cesibilă tuturor vârstelor.  

Platforma AGE a fost înfi-

inţată în ianuarie 2011, din ne-

cesitatea dezvoltării şi întăririi 

cooperării dintre organizaţiile 

persoanelor vârstnice din UE. 

Membrii AGE sunt atât organi-

zaţii ale vârstnicilor, cât şi or-

ganizaţii pentru vârstnici din 

Uniunea Europeană.  

Sociolog 

Ionuţ ARDELEANU 
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Why support age-frien-

dly environments?  

Europe is ageing. People 

aged 50+ represent already 

37% of the population, i.e. 190 

millions citizens. Eurostat 

population projections foresee 

that the number of people 

aged over 60 will increase by 

about two million persons per 

annum in the coming deca-

des, while the working age po-

pulation, as a result of lower 

fertility rates among post baby 

boom generations, will start to 

shrink. Thereby the number of 

very old persons, 80 years 

and older, who are most likely 

in need of care, will increase. 

At the same time, fewer young 

people will be available to 

provide informal and formal 

support and care. 

In terms of long-term care 

shortages of providing formal 

and informal care might cause 

challenges which need to be 

tackled. Therefore, today’s 

opportunity is to find sustaina-

ble solutions to close the gap 

between care demand and 

supply. In the European Com-

mission staff working docu-

ment on long-term care in 

ageing societies, prevention, 

rehabilitation, improvement of 

care delivery, supporting peo-

ple to manage self-care and 

independent living are defined 

as the main areas to be in-

vested in. Older people prefer 

to live as long as possible 

independently in their own 

homes and four key factors 

are pointed out to support 

independent living: 

  Mutual support of people 

(relatives, neighbours and 

friends); 

 Age friendliness of sur-

roundings (removing ob-

stacles, promoting the 

concept of Design-for-All 

and installing supportive 

devices when needed); 

  Assistive aid and modern 

ICT (mobile app to mea-

sure and monitor blood 

pressure within the scope 

of telemonitoring or ICT 

devices for carers to deli-

ver care more effectively); 

  Access to formal and 

informal home help and 

home care. 

Overall, empowerment of 

people to live longer indepen-

dently lowers the pressure put 

on family carers. It also limits 

the overstraining of formal 

care facilities. 

On a European level, the 

main task to be carried out is 

to enable and support mem-

ber states to create sustaina-

ble and better integrated care 

systems. Since many member 

states have already positive 

experience with programmes 

supporting independent living 

with age-friendly environ-

ments, it is self-evident to de-

velop strategies to better 

share knowledge and ex-

change good practice exam-

ples across Europe. 

What are Age-Friendly 

Environments? 

According to the World 

Health Organization (WHO), 

physical and social environ-

ments are key determinants of 

whether people can remain 

healthy, independent and auto-

nomous long into their old age.  

―Creating Age-friendly Envi-

ronments means adapting our 

everyday living environment to 

the needs of the ageing po-

pulation in order to empower 

people to age in better physi-

cal and mental health, pro-

mote their social inclusion and 

active participation, support 

them maintain their autonomy 

and a good quality of life in 

their old age. They enable ol-

der workers to remain at work 

for longer, lower the pressure 

on traditional care and assis-

tance and boost the economy 

through demand for innovative 

solutions‖ (AGE, 2012). Age 

friendly environments are one 

of the most effective approa-

ches to respond to demogra-

phic change and to increase 

Age-friendly environments 
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the healthy life year in-

dicators. 

On these grounds, AGE’s 

vision is to tackle future chal-

lenges through supportive and 

age friendly environments for 

all and greater solidarity bet-

ween generations. Therefore, 

a comprehensive approach of 

ageing is necessary. The best 

solution to face Europe’s de-

mographic change is to empo-

wer older people to age in 

better health and to contribute 

more actively to the labour 

market and to their commu-

nities. This will help lower the 

pressure on public budgets 

and will enable our societies 

to better cope with demogra-

phic ageing in a way that is 

fair for all generations. 

Age-Friendly Environments 

Campaign 

De ce este nevoie de 

sprijinirea mediilor prie-

tenoase tuturor vârste-

lor?  

Populația Europei îmbătrâ-

nește. Persoanele cu vârsta 

peste 50 de ani reprezintă deja 

37% din totalul populației, adi-

că 190 de milioane de cetățe-

ni. Proiecțiile demografice Eu-

rostat prevăd că numărul de 

persoane în vârstă de peste 60 

de ani va crește cu aproximativ 

două milioane de persoane pe 

an, în următoarele decenii, în 

timp ce populaţia încadrată în 

muncă, ca urmare a ratelor 

mai mici de fertilitate în rândul 

generațiilor post-baby boom, 

va începe să scadă.  

Astfel, numărul de persoane 

foarte în vârstă, 80 de ani și 

peste, care cel mai probabil au 

nevoie de îngrijire, va crește.  

În același timp, mai puțini 

tineri vor fi disponibili pentru a 

oferi sprijin informal și formal 

și îngrijire. 

În ceea ce privește lipsa de 

îngrijire pe termen lung în ofe-

rirea de îngrijire formală și in-

formală, ar putea duce la pro-

bleme care trebuie abordate. 

Prin urmare, oportunitatea 

din prezent este de a găsi so-

luții durabile pentru a reduce 

decalajul dintre cererea și 

oferta de îngrijire. 

Persoanele mai în vârstă 

preferă să trăiască cât mai 

mult posibil în mod indepen-

dent, în propriile case, fiind 

evidenţiaţi patru factori-cheie 

pentru a sprijini o viață inde-

pendentă: 

 ajutorul mutual (rude, ve-

cini, prieteni); 

 medii prietenoase vârste-

lor înaintate (eliminarea 

obstacolelor, promovarea 

conceptului „Accesibil-

pentru-toți‖ şi instalarea 

de dispozitive de suport 

acolo unde este nevoie); 

 Servicii de suport şi TIC 

moderne (tehnologia infor-

maţiei şi comunicării - a-

plicaţii pe telefonul mobil 

pentru măsurarea și mo-

nitorizarea tensiunii arteri-

ale cu scopul de a telemo-

nitoriza sau dispozitive 

pentru îngrijitori pentru a 

livra servicii de îngrijire 

într-un mod mai eficient); 

 Acces la îngrijire şi asis-

tență la domiciliu, formală 

şi informală. 

În genere, capacitarea oa-

menilor de a trăi cât mai mult 

timp într-un mod independent 

scade presiunea pusă pe a-

parţinători (familie). Aceasta li-

mitează, de asemenea, supra-

aglomerarea facilităților de 

îngrijire formală.  

La nivel european, principa- 

la îndatorire care trebuie rea-

lizată este de a permite și spri-

jini statelor membre să creeze 

sisteme durabile și mai bine 

integrate de îngrijire. Deoarece 

multe state membre au deja o 

experiență pozitivă în imple-

Medii prietenoase tuturor vârstelor 
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mentarea programelor care 

sprijină o viață indepen-

dentă, în medii prietenoase 

tuturor vârstelor, este de la 

sine înțeles să se dezvolte 

strategii pentru un schimb 

mai eficient de  informaţii şi 

exemple de bune practici în 

întreaga Europă.  

Ce sunt mediile pri-

etenoase tuturor vâr-

stelor?  

Potrivit Organizaţiei Mon-

diale a Sănătăţii (OMS), 

mediile fizice și sociale sunt 

principalii factori determi-

nanți pentru ca oamenii să 

rămână sănătoși, indepen-

denţi și autonomi cât mai 

mult timp la bătrâneţe.  

"Crearea de medii prie-

tenoase tuturor vârstelor 

presupune adaptarea me-

diului nostru de viață, de zi 

cu zi, nevoile populației în 

curs de îmbătrânire, în sco-

pul de a capacita oamenii 

să îmbătrânească într-o 

stare de sănătate mentală 

şi fizică bună, promovarea 

incluziunii sociale a aces-

tora și participarea activă, 

sprijinirea acestora pentru 

a-şi menține autonomia și o 

calitate a vieţii bună la bă-

trânețe. 

Acestea permit lucrăto-

rilor în vârstă să rămână la 

locul de muncă pentru mai 

mult timp, reduc presiunea 

asupra îngrijirii și asistenței 

tradiționale și stimulează 

economia prin cererea de 

soluții inovatoare.  

Mediile prietenoase tutu-

ror vârstelor reprezintă una 

dintre cele mai eficiente a-

bordări pentru a răspunde la 

schimbările demografice și 

pentru creşterea indicatorilor 

de viaţa sănătoasă.  

Pe aceste fundamente, 

viziunea AGE este de a 

face față provocărilor viitoa-

re prin intermediul mediilor 

prietenoase și care sprijină 

toate varstele, și o mai 

mare solidaritate între ge-

nerații. Cea mai bună solu-

ție pentru a face față 

schimbărilor demografice 

din Europa este de a ca-

pacita persoanele în vârstă 

să îmbătrânească într-o 

stare mai bună de sănătate 

și de a contribui mai activ 

pe piața forței de muncă și 

în cadrul comunităților lor. 

Acest lucru va ajuta la scă-

derea presiunii asupra bu-

getelor publice și va permi-

te societăților noastre să 

facă față mai bine fenome-

nului de îmbătrânire demo-

grafică, într-un mod care 

este echitabil pentru toate 

generațiile. 

Campania „ Medii priete-

noase tuturor vârstelor” 

Platforma AGE Europa 

Traducere realizată în 

cadrul Secretariatului 

General al Federației 

Naționale “OMENIA” 

1 DECEMBRIE, 

Ziua Națională 

a României 
 Ziua de 1 decembrie a fost 

adoptată ca Zi Națională a Ro-

mâniei în anul 1990, reprezen-

tând sărbătorirea Marii Adu-

nări de la Alba Iulia, unde s-a 

votat unirea Transilvaniei cu 

România, și care simbolizează 

unirea tuturor românilor în- 

tr-un singur stat național.  

 Anul 1918 reprezintă în is-

toria poporului român anul 

triumfului idealului național, 

anul încununării victorioase a 

lungului șir de lupte și sacrifi-

cii umane și materiale pentru 

făurirea statului național uni-

tar. Acest proces istoric, desfă-

șurat pe întreg spațiul de locui-

re românesc, a înregistrat pu-

ternice tulburări sociale în 1784, 

1821, 1848-1849, ca și eveni-

mente cardinale cum ar fi uni-

rea Moldovei și Munteniei în 

1859, proclamarea independen-

ței absolute a țării de sub domi-

nația otomană, consfințită pe 

câmpul de luptă de armata ro-

mână în războiul din 1877-

1878, precum și adunările re-

prezentative, democratic alese 

ale românilor din teritoriile aflate 

sub stapânirea străină de la 

Chișinău, Cernauți și Alba Iulia 

din 1918. 
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

A 
m avut deosebita plă-

cere de a participa la 

ședința Comitetului 

Director al Federației Naționale 

“OMENIA”  din perioada 18-19 

septembrie 2014, organizată la 

C.A.R.P. Iași, filială condusă 

de  doamna președinte Elena  

Ungureanu.  

 După ședința Comitetului Di-

rector toți participanții am fost 

invitați să vizităm orașul. Mai 

văzusem Iașul, dar de data 

aceasta am avut plăcerea de a 

descoperi un alt fel de Iași, mai 

primitor, cu oameni amabili și 

dornici de a ne arăta frumu-

sețile orașului și ceea ce au 

făcut ei pentru membrii lor. Și 

mă bucur că nu sunt puțini la 

număr, conform datelor de la 

sfârșitul anului 2013 erau în-

scriși 16.692 de membrii. După 

cum se știe, C.A.R.P.-urile sunt 

destinate pensionarilor. Aces-

tea se adresează în special 

persoanelor cu venituri mici, 

persoanelor singure, persoa-

nelor cu probleme sociale și de 

sănătate, nedeplasabile sau 

greu deplasabile. Perioada 

grea în care trăim, criza econo-

mică, își pune amprenta adânc 

asupra bătrânilor, care sunt 

bolnavi și abia își duc traiul de 

pe o zi pe alta. Pentru cei mai 

mulți pensionari salvarea vine 

din partea Caselor de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor, pen-

tru mulți dintre ei este unica 

soluție la care apelează ca să 

supraviețuiască. Motivele pen-

tru care bătrânii se împrumută 

la C.A.R.P.-uri sunt dintre cele 

mai diferite. Aceștia se împru-

mută pentru a-și ajuta nepoții 

să meargă la școală, pentru a 

face anumite intervenții chirur-

gicale și chiar pentru a-și plăti 

datoriile acumulate la încălzire 

pe timpul iernii. Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor Iași se 

află în cea mai mare așezare 

urbană din Moldova, un impor-

tant centru cultural și economic. 

În această minunată capita-

lă a Moldovei își desfățoară ac-

tivitatea Casa de Ajutor Reci-

proc a Pensionarilor Iași, con-

dusă de doamna președinte 

 Ședința Comitetului Director la C.A.R.P. Iași 

Președintele Federației 

Naționale “OMENIA” domnul 

ing. Gheorghe Chioaru 

și doamna președinte a 

C.A.R.P. Iași Elena Ungureanu 

Arhiva C.A.R.P. Iași 
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Elena Ungureanu, ajutată de 

domnul consilier Gheorghe 

Toader,  domnul Vasile Manola-

che și doamnele Lucia Preotes-

cu, Stanciuc Paulina, Cristina 

Stanciu, contabil-șef Gabriela 

Ursanu și președinte al comisiei 

de cenzori doamna Lorelai To-

pârceanu, și nu în ultimul rând, 

domnul Zbanț Corneliu, secre-

tar. Sediul se găsește într-un 

spațiu cochet pe Stradela Bar-

boi, nr. 3, bl. C1 parter. Spațiul 

este bine determinat, având 

patru casierii unde se pot face 

încasări. Are și  o arhivă bine 

pusă la punct. În micul spațiu 

disponibil s-a amenajat o sală 

de lectură pentru membrii 

C.A.R.P.-ului care poate fi între-

buințată și ca sală de ședință, 

precum și club cu jocuri de șah 

sau rummy; tot aici se găsește 

și un proiector pentru diversele 

activități ale C.A.R.P.-ului, iar 

membrii pot să desfășoare acti-

vități de socializare. Tot aici ex-

istă un avizier unde le sunt adu-

se la cunoștință membrilor ex-

cursiile care se fac, ajutoarele 

bănești nerambursabile. De a-

semenea, le este adus la cu-

noștință membrilor cota parte la 

biletele de tratament, și nu în  

ultimul rând despre împrumu-

turi, ajutoare de deces și alte in-

formații utile. Pentru buna docu-

mentare a membrilor săi, 

C.A.R.P. Iași are o revis-

tă numită sugestiv “Casa Spe-

ranței” având deocamdată o 

apariție semestrială, prin care îi 

informează despre cele mai 

semnificative evenimente care 

se desfășoară în cadrul asocia-

ției și în cadrul Federației Națio-

nale “OMENIA” a C.A.R.P.-uri-

lor din România. Tot aici, sunt 

înștiințați despre anumite com-

petiții sportive, precum și de 

avantajele de a fi membru 

C.A.R.P., sunt furnizate infor-

mații privind grija pe care tre-

buie să o aibă fiecare pentru 

sănătate. Devenit tradiție, din 

anul 2004, o dată la două luni, 

apare Buletinul Informativ gra-

tuit în sprijinul membrilor săi. 

Anul acesta, în luna august, 

s-au împlinit 10 ani de existen-

ță, prilej cu care și noi îi urăm 

viață lungă și LA MULȚI ANI!  

Conducerea C.A.R.P. Iași 

s-a ocupat în mod deosebit de 

organizarea primirii oaspeților. 

Cum era de așteptat, ospitali-

tatea moldovenească a fost la 

ea acasă. La acest schimb de 

experiență au participat preșe-

dinții de C.A.R.P. din mai multe 

localități: domnul Gheorghe Chi-

oaru, președintele Federației 

Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-

urilor din România și preșe-

dintele C.A.R.P. “OMENIA” Bu-

curești, domnul președinte Frân-

cu Ion de la Pitești, domnul 

președinte Diaconescu Drago-

mir de la Pucioasa, domnul pre-

ședinte Săvulescu Constantin 

de la Vălenii de Munte, domnul 

Membrii Comitetului Director 

și Secretariatul general al Federației Naționale 

“OMENIA” în fața sediului C.A.R.P. Iași 

Domnul ing. GHEORGHE 

CHIOARU lăsând un mesaj 

în CARTEA DE ONOARE 

Membrii Comitetului Director 

și Secretariatul general al Federației Naționale 

“OMENIA” în fața sediului C.A.R.P. Iași 



8 Nr. 4 (24) anul 6 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

președinte Pascu Ștefan de la 

Ploiești, domnul președinte Hân-

cu Ionel de la Galați, domnul 

președinte Dudulea Ilie de la 

Brăila, domnul președinte Albu 

Anton de la Moinești, domnul 

președinte Morariu Ovidiu de la 

Hunedoara, și nu în ultimul rând 

doamna președinte Dan Lidia de 

la Arad. Doamnei Dan Lidia am 

avut onoarea de a-i ura cu toții 

un sincer și călduros LA MULȚI 

ANI! deoarece ziua dumneaei a 

fost în perioada schimbului de 

experiență. În  cadrul ședinței 

Comitetului Director al Federației 

s-au discutat aspecte referitoare 

la repartiția fondurilor destinate 

Zilei Internaționale a Persoane-

lor Vârstnice și modificări la sta-

tutul  Federației în perspectiva 

aprobării de către Congresul Na-

țional din 2015.  

Cu ocazia ședinței Comite-

tului Director a avut loc și un  

schimb de experiență, iar pro-

gramul s-a axat pe informări re-

ciproce între casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor. Ast-

fel, am fost invitați să vizităm 

Centrul de Zi “Unirea” – compo-

nentă a activităților de întrajuto-

rare, acesta aflându-se într-o 

zonă ușor de accesat, având în 

jur trei cartiere. Este un centru 

modern și nou. Aici, membrii 

C.A.R.P. Iași vor găsi cabinete 

medicale dotate cu aparatură 

pentru investigații, explorări 

funcționale și tratament – eco-

graf, cardiologie, gerontologie, 

oftalmologie, medicină internă, 

kinetoterapie și masaj terape-

utic. De asemenea, vor fi bene-

ficiarii sălii pentru gimnastică 

medicală și întreținere. În inte-

rior se găsește și o sală multi-

funcțională destinată activităților 

de socializare – jocuri de șah, 

table, rummy, tenis de masă, 

seri de dans, conferințe și alte 

evenimente, precum și bibliote-

că. Nu sunt uitate nici doamnele 

cochete și domnii, care vor 

avea coafor și frizerie. Curtea 

clădirii este impresionantă, aici 

se dorește amenajarea spațiului 

cu un teren de sport pentru te-

nis de câmp și minifotbal, parc. 

Clădirea are deja o  terasă de 

relaxare unde se poate socia-

liza în aer liber, la umbreluță. 

Organizatorii ne-au invitat 

să vizităm orașul, să ne bucu-

răm împreună de realizările lor 

și de istoria lor. Orașul Iași se 

numără printre cele mai vechi 

și importante așezări ale țării, 

așezare de legendă, și în ace-

lași timp un simbol cultural-is-

toric. Iașul poate fi considerat 

“orașul bisericilor” ce dezvăluie 

o personalitate arhitecturală 

care s-a păstrat în multe locuri 

în forma originală. Cea mai im-

punătoare construcție a Iașului 

este Mitropolia, catalogân- 

Imagini de la ședința 

Comitetului Director 
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du-se ca edificiul ortodoxiei 

române. Orașul se întinde pe 

șapte coline, cu altitudini vari-

ind între 40 de metri în Lunca 

Bahluiului și 400 de metri în 

Dealul Păun și Dealul Repe-

dea. Principalele coline sunt 

Copou, Tătărași și Galata. 

Domnul Moldovei, Alexandru 

cel Bun a menționat Iașul pen-

tru prima dată în anul 1408 într

-un privilegiu comercial. Iașul 

este situat în nord-estul Româ-

niei, fiind reședința județului 

Iași. Conform datelor statistice, 

Iașul a fost capitala României 

între anii 1916-1918 și capitala 

Moldovei în perioada anilor 

1564-1859. Zonă Metropolita-

nă, Iași face parte din centrul 

cultural, economic și academic 

al Moldovei. Universitatea Al-

exandru Ioan Cuza a fost pri-

ma universitate din România, 

fiind astăzi una dintre cele mai 

prestigioase instituții acade-

mice din țară. Iașul a dat patri-

moniului național inestimabile 

valori materiale și spirituale. 

Parcul Copou este cel mai 

vechi parc din Iași și este situat 

pe dealul Copoului. Aici se gă-

sește teiul intrat în legendă ca 

Teiul lui Mihai Eminescu. Le-

genda spune că atunci când un 

ieșean pleacă în altă localitate 

din țară sau în străinătate, ia cu 

el o frunză din tei, fiind cel mai 

scump dar. Tot aici se mai gă-

sește și “Obeliscul cu lei”, pre-

cum și o serie de busturi dedi-

cate unor mari personalități ale 

culturii române. Nu departe de 

bustul lui Eminescu se află bus-

tul Veronicăi Micle, precum și 

cel al prietenului său, Ion Crea-

gă și cel al lui Nicolae Gane, 

Iacob Negruzzi și  Ciprian Po-

rumbescu, care străjuiesc ale-

ea principală a parcului. 

De asemenea, în cadrul 

acestui schimb de experiență 

s-a vizitat și Sala pașilor 

pierduți de la Universitatea din 

Iași. Se numește așa  deoare-

ce atunci când pășești prin în-

căpere zgomotul pașilor lasă 

impresia că se pierd în depăr-

tare. Aici am găsit picturile lui 

Sabin Bălașa reprezentând mi-

turi și legende românești. Pic-

turile încep povestea cu trimi-

tere la Unirea Principatelor 

Române din anul 1918, conti-

nuând cu ilustrarea străbunilor 

daci, legenda Dochiei și legen-

da meșterului Manole.  

Palatul Culturii a fost inau-

gurat în anul 1926 de Regele 

Ferdinand al României. Cons-

trucția Palatului a durat două 

decenii și este realizat în stil 

neogotic. În fața Palatului Cul-

turii se află statuia lui Ștefan 

cel Mare, realizată la Paris. 

Casa Dosoftei a fost cons-

truită în prima jumătate a se-

colului al XVII-lea și a adăpos-

tit tiparnița mitropolitului Do-

softei. Astăzi, clădirea găzdu-

iește Departamentul Literaturii 

Române Vechi al Muzeului Li-

teraturii Române. 

Am redescoperit Catedrala 

Metropolitană cu hramul Sfânta 

Parascheva, o clădire monu-

mentală, pe plan dreptunghiu-

lar, marcată la colțuri de patru 

turle decroșate. Aceasta are un 

stil arhitectonic inspirat din for-

me târzii ale Renașterii italiene. 

Mulțumim C.A.R.P. Iași 

pentru ospitalitate.  

Economist 

Irina ANDREI 

O poză memorabilă 

de la statuia poetului 

național Mihai  Eminescu 

din Parcul Copou 
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P 
otrivit art. 25 alin (1) din 

Legea Contabilității nr. 

82/1991, cu modificări-

le și completările ulterioare, re-

gistrele de contabilitate și do-

cumentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate (facturi, chitanțe, 

registre de casă, deconturi 

etc.) se păstrează în arhivă 

timp de 10 ani. Există însă u-

nele excepții, respectiv statele 

de salarii și dosarele personale 

ale angajaților (contractele in-

dividuale), care se păstrează 

50, și respective 70 de ani. 

Calculul perioadei se face 

de la data încheierii exercițiului 

financiar în cursul căruia s-au 

întocmit documentele respec-

tive. 

În ceea ce privește activitatea  

de arhivare, aceasta este regle-

mentată de Legea Arhivelor Na-

ționale nr. 16 din 02.04.1996 și 

de instrucțiunile de aplicare nr. 

217 din 23.05.1996. Conform 

prevederilor acestor legi, asocia-

țiile (C.A.R.P.-urile), în calitate 

de creatoare și deținătoare de 

documente, au obligația să le 

păstreze în condiții corespunză-

toare (spații special amenajate), 

asigurându-le împotriva distru-

gerii, degradării, sustragerii și 

comercializării cu respectarea 

strictă a reglementărilor în do-

meniu. 

În acest scop, asociațiile au 

obligația de a rezerva spațiile 

necesare și de a desemna 

persoana responsabilă cu arhi-

varea documentelor, care se 

face prin decizia președinților 

asociațiilor, cu avizul serviciilor 

județene (al Municipiului Bucu-

rești) ale Arhivelor Naționale. 

Atribuțiunile personalului 

compartimentului de arhivă 

sunt prevăzute la art. 5 din ins-

trucțiunile nr. 217/1996, re-

spectiv articolele 81-108, care 

se referă la depozitul de arhivă 

și modul de păstrare a docu-

mentelor. 

În context, asociațiile 

(C.A.R.P.-urile) sunt obligate 

să înregistreze toate documen-

tele intrate, ieșite ori întocmite 

(uz intern) într-un singur regis-

tru de intrare-ieșire aflat la re-

gistratură, sau în mai multe re-

gistre (la compartimente), fără 

însă ca numerele de înregis-

trare să se repete. 

Pentru gruparea în fiecare 

an a documentelor pe compar-

timente, dosare și termene de 

păstrare, asociațiile au obligația 

să întocmească – Nomenclato-

rul arhivistic al dosarelor – po-

trivit prevederilor art. 11 și ane-

xei nr. 1 din instrucțiunile nr. 

217/1996, acordând o atenție 

deosebită și documentelor care 

urmează să li se atribuie ter-

menul de păstrare permanentă. 

La sfârșitul fiecărui an, do-

cumentele se grupează în do-

sare potrivit nomenclatorului și 

se predau la compartimentul 

de arhivă, după ce s-au efec-

tuat următoarele operațiuni: 

 Ordonarea cronologică a 

acestora; 

 Îndepărtarea acelor, clame-

lor, agrafelor metalice, filelor 

nescrise, exemplarelor  du-

ble etc.; 

 Dosarele nu trebuie să con-

țină mai mult de 250-300 de 

file; 

 Filele dosarelor se numero-

tează în dreapta sus (cu 

creion negru) începând cu 

nr. 1 pentru fiecare volum; 

 Se interzice introducerea în 

același dosar a documen-

telor din ani diferiți; 

 Dosarele se șnuruiesc, cer-

tifică, semnează și ștampi-

lează, pe ultima filă albă 

(care se atașează) și pe 

care se scrie “Prezentul do-

sar conține ........ file” în cifre 

și  litere și se datează. 

După efectuarea acestor ope-

rațiuni, dosarele se predau de 

către compartimentele creatoa-

re, la compartimentul arhivă pe 

bază de inventare și procese-

verbale de predare primire. 

Scoaterea  din evidența ar-

hivei, a dosarelor cu termen de 

păstrare, se face în urma se-

lecționării, efectuată de către o 

comisie (numită prin decizie a 

președintelui asociației) care 

întocmește un proces-verbal și 

Arhivarea documentelor 
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după aprobare, un exemplar 

se înaintează cu adresă la ser-

viciile Județene ale Arhivelor 

Statului. 

Tot în legătură cu tematica 

abordată, este de reținut și fap-

tul că, în caz de pierdere sau 

distrugere a unor documente 

contabile, se vor lua măsuri de 

reconstituire a acestora, în ter-

men de maxim 30 de zile de la 

constatare, așa cum se preve-

de în Legea Contabilității nr. 

82/1991, art. 26. 

Aspectele prezentate, nu 

epuizează totalitatea măsurilor 

ce trebuie luate pentru a se 

asigura condițiile necesare ar-

hivării documentelor, activitate 

foarte importantă căreia, une-

ori, nu i se acordă atenția cu-

venită și din această cauză, în 

situații deosebite (forță majoră, 

procese, expertize, reconstitu-

iri etc.), consecințele pot fi cos-

tisitoare și nedorite. 

În acest context, re-

comandăm persoanelor care 

au atribuțiuni legale în acest 

domeniu, ca la organizarea și 

desfășurarea acestei activități, 

să țină seama atât de legislația 

în vigoare, cât și de precizările 

Federației Naționale “OME-

NIA” a C.A.R.P.-urilor din Ro-

mânia, cuprinse în manualele 

tehnice elaborate în ultimii ani. 

Economist 

Olivo CICERONE 

Legea nr. 145/2014 pentru 

stabilirea măsurilor de regle-

mentare a pieței produselor 

din sectorul agricol, publicată 

în Monitorul Oficial, partea I, 

nr. 794 din 31 octombrie 2014 

prevede că pentru a vinde 

produsele la piață, agricultorii 

sunt obligați să obțină atestat 

de producător și carnet de 

comercializare. Iată ce este 

de făcut: 

 Atât atestatul de producă-

tor, cât și carnetul de co-

mercializare vor fi elibera-

te, la cerere, de primăriile 

pe raza cărora activează 

producătorii. Pe lângă car-

tea de identitate, cererea 

trebuie însoțită, obligato-

riu, de o, adeverință elibe-

rată de “una din structurile 

asociative/profesionale/

patronale/sindicale din a-

gricultură, constituite con-

form legii și organizate la 

nivel județean, regional 

sau național”; 

 Valabilitatea atestatului de 

producător este de doar 

un an calendaristic de la 

data emiterii și se vizează 

semestrial, prin aplicarea 

ștampilei și semnăturii pri-

marului localității/comunei; 

 Ca și atestatul de produ-

cător, carnetul de comer-

cializare se eliberează, la 

cerere, de primăriile pe 

raza cărora se află ferma/

gospodăria în care se ob-

țin produsele destinate co-

mercializării. Solicitantul 

trebuie să facă dovada că 

desfășoară activitatea a-

gricolă pentru care cere 

carnetul  (legumicultură, 

apicultură etc.); 

 Actualul certificat de produ-

cător pe care-l dețin agri-

cultorii rămâne valabil până 

la obținerea noilor do-

cumente, dar nu mai mult 

de 180 de zile (circa trei 

luni) de la publicarea noii 

legi în Monitorul Oficial; 

 La data intrării în vigoare a 

prezentei legi s-au abrogat: 

HG nr. 661/2001 art. 3 alin. 

(3) din OUG nr. 12/2006; 

Ordinul ministrului agricul-

turii, pădurilor și dezvoltării 

rurale nr. 190/2009. 

REDACȚIA 

Agricultorii sunt obligați să-și schimbe 

documentele pentru comercializarea produselor 
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F 
ocşani, municipiu şi 

oraş de reşedinţă a 

judeţului Vrancea, 

este situat în zona de câmpie 

dintre râul Siretul Inferior şi 

dealurile subcarpatice ale 

Munţilor Vrancei. Oraşul de 

pe Milcov, aşa cum îl întâlnim 

în unele documente, este cu-

noscut cel mai mult sub denu-

mirea de Oraşul Unirii. Nume-

le de Focşani este menţionat 

pentru prima dată în anul 

1546, în Registrul Comerţului 

din Braşov, unde era înregis-

trat numele unui negustor, 

Hartan din Focşani. 

Evenimentul care a marcat 

cel mai mult istoria oraşului 

Focşani este Unirea Moldovei 

cu Ţara Românească din anul 

1859. Atunci s-a propus ca 

oraşul Focşani să devină 

capitala Principatelor Unite, dar 

acest lucru nu s-a mai  realizat. 

S-au înfiinţat totuşi aici, potri-

vit Convenţiei de la Paris din 

1858, două instituţii legislative 

comune: Comisia Centrală - pri-

mul Parlament al României  şi 

Curtea de Casaţie şi Justiţie.  

Despre dezvoltarea industri-

ală a Focşaniului putem vorbi 

abia în perioada postbelică şi 

în special după anul 1968, 

când el devine municipiu şi 

reşedinţă a judeţului Vrancea. 

 Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor „Milcov‖ Focşani a 

luat fiinţă la data de 14 mai 

1953, eveniment  consemnat în 

Actul constitutiv. Primul preşe-

dinte al C.A.R.P. a fost Panaite 

Popescu, vechi militant socia-

list. Despre primii ani de activi-

tate ai C.A.R.P. Focşani aflăm  

din Darea de seamă a Secţiei 

de Prevederi Sociale a Sfatului 

Popular din anul 1956 (trimes-

trul II): 573 de membri cu pensii 

de asigurări sociale, 383 de 

membri cu pensii IOVR şi 85 de 

membri militari. Numai în tri-

mestrul menţionat, C.A.R.P. 

Focşani a înscris 96 de membri 

noi, a acordat 30 de împrumu-

turi în valoare de 6.352 lei (o 

medie de 2.100 

lei/împrumut) şi 2 

ajutoare de deces, 

ceea ce denotă că 

devenise o institu-

ţie foarte solicitată 

de pensionari.  

Primul sediu al 

C.A.R.P. Focşani, 

acordat de Primă-

rie, s-a aflat pe 

Strada Republicii 

Nr. 46, însă nu a-

sigura condiţii co-

respunzătoare de 

desfăşurare a acti-

vităţilor. Urmare a 

acestei situaţii, la initiativa pre-

şedintelui Păcuraru Dumitru, 

 membrii Casei hotărăsc în 

cadrul Adunării Generale din 

data de 29 iulie 1971 strânge-

rea unor fonduri şi achiziţiona-

rea unei clădiri pentru sediu. În 

anul 1972, C.A.R.P. Focşani 

devine proprietara a două imo-

bile situate pe Strada Socialis-

mului Nr. 8. Din acest moment, 

activitatea Casei cunoaște o 

dezvoltare accelerată, prin în-

fiinţarea unor departamente 

prestatoare de servicii: cizmă-

rie, croitorie, tâmplărie, rame 

turnate, reparaţii obiecte de uz 

casnic, un cabinet medical, 

foto şi pompe funebre. 

C.A.R.P. Focşani îşi extinde, 

Casa de Ajutor Reciproc 

a Pensionarilor ”Milcov” Focșani 

 Sandu Ploscaru, președintele 

C.A.R.P. Milcov Focșani 
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cu această ocazie, şi acti-

vitatea la nivel teritorial prin în-

fiinţarea de sucursale în Odo-

beşti, Panciu, Mărăşești, Gu-

geşti, Urecheşti, Sihlea, Câm-

puri, Nistoreşti etc. 

   După cutremurul din 1977, 

C.A.R.P. Focşani este confrun-

tată cu momente dificile cauzate 

de Hotărârea Consiliului popular 

judeţean de modernizare a zo-

nei centrale unde se afla sediul 

Casei. Astfel, în 1983 s-a emis 

un decret de expropriere ce a 

impus conducerii C.A.R.P. ne-

voia de a-şi căuta un nou sediu, 

apelându-se iarăşi la contribuţia 

membrilor. În 1990 au reuşit să 

se  mute într-un spaţiu nou, la 

parterul unui bloc, pe Bulevardul 

Independenţei nr.8. 

  În urma unei lupte acerbe 

în justiţie, C.A.R.P. Focşani a 

reuşit să-şi recupereze vechiul 

sediu, rămas nedemolat şi, 

după vânzarea acestuia, cu ba-

nii obţinuţi a putut  să-și cumpe-

re şi să amenajeze corespun-

zător spaţiul actual de pe str. 

Bucegi nr.8, precum şi să-și 

consolideze situaţia financiară, 

astfel că acum se pot satisface 

în condiţii optime activitaţile e-

conomico-financiare curente. 

  În ultimul deceniu, după 

depăşirea perioadei critice de 

inflaţie galopantă din perioada 

1991-2004 și, mai ales după 

consolidarea financiară a Ca-

sei, activitatea a cunoscut o 

dezvoltare continuă pe toate 

planurile,  mai ales sub condu-

cerea domnului preşedinte 

Sandu Ploscaru . 

 În perioada 2008 - 2014, 

numărul de membri a crescut 

continuu de la 1.622 la 2.775 

în prezent, iar fondul social de 

la 389.394 de lei în 2008,  la 

1.599.183 de lei în 2014. 

   În aceeaşi perioadă, a 

crescut plafonul la împrumuturi 

de la 2.500 de lei la 6.000 de 

lei, iar dobânda anuala de 12% 

se va reduce la 10% de la 1 ia-

nuarie  2015. Nu se percepe 

dobânda la împrumuturile până 

la valoarea de 700 de lei pentru 

membrii cu pensii până 

la 700 de lei. Acordarea împru-

muturilor se efectuează pe loc 

pentru cei care îndeplinesc 

condiţiile statutare. Datorită a-

cestor facilităţi, a crescut con-

siderabil numărul de solicitanţi 

şi cuantumul sumelor acordate. 

Exemplu: În 2008—652 ce-

reri cu 653.950 de lei; Ianuarie 

-  octombrie 2014: 1.339 cereri 

şi 2.476.400 lei. 

În privinţa ajutoarelor de de-

ces, Casa noastră acordă fami-

liilor un cuantum de peste 3.000 

de lei, în funcţie de numărul 

anilor cotizaţi, acesta fiind unul 

din cele mai mari ajutoare de 

deces din ţară. Casa asigură 

pentru membrii săi şi asistență 

socială, pentru cei cu venituri 

modeste. În anul 2013, s-au 

asigurat membrilor cu situaţii 

sociale dificile 194 ajutoare oca-

zionale în cuantum de 10.292 

de lei, 42 de compensări parţi-

ale a biletelor de tratament în 

cuantum de 2.460 de lei, şi 194 

de premii de fidelitate pentru 

membrii cu o vechime de peste 

20 de ani. 

   Plecând de la principiile e-

conomiei sociale şi ale îmbătrâ-

nirii active a persoanelor vârst-

nice, instituţia noastră oferă 

membrilor săi o bogată paletă 

de activităţi cultural - educative 

în colaborare cu instituţiile de 

cultură din municipiu. 

 Astfel, împreună cu Bibliote-

ca Judeţeană ―Duiliu Zamfires-

cu‖,  s-au organizat cursuri de 

iniţiere în utilizarea calculatorului, 

Membrii Consiliului 

Director și salariații 

C.A.R.P. Milcov 

Focșani 

Membrii Consiliului 

Director și salariații 

C.A.R.P. Milcov 

Focșani 
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DIN EXPERIENȚA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR 

realizarea de filme digi-

tale (publicate şi pe postul de 

televiziune OMENIA TV şi apre-

ciate de pensionarii noștri), pre-

cum şi cursuri de limbi străine. 

De asemenea, s-au organi-

zat, tot în cadrul Bibliotecii, în-

tâlniri cu oamenii de cultură, 

lansări de cărți şi întâlniri cu 

scriitorii vrânceni . 

 Una dintre întâlnirile cele 

mai apreciate a fost ―Anotim-

purile vieții―, un program deru-

lat în anul 2014, în cadrul că-

ruia au fost sărbătoriți membrii 

C.A.R. care îşi aniversau ziua 

de naştere în cele patru ano-

timpuri ale anului, acțiune ce 

se va finaliza în anul 2015 cu 

un film digital. 

 Acţiunile recreative, excursi-

ile organizate de Casă oferă 

membrilor săi prilejul de a vizita 

monumente istorice şi culturale, 

de întărire a relaţiilor între mem-

bri. Aceste excursii au adus un 

plus activităţii Casei şi o moti-

vaţie puternică pentru membrii 

acesteia. În paralel cu aceste 

excursii, s-au desfăşurat şi 

schimburi de experienţă cu alte 

Case de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor din ţară: C.A.R.P. 

Pucioasa în 19.05.2011, 

C.A.R.P. Galaţi în iunie 2012, 

C.A.R.P. Comăneşti din 6 iunie 

2013, C.A.R.P. Târgovişte din 5 

iulie 2013 - cu prilejul aniversării 

celor 60 de ani de la înfiinţare, 

C.A.R.P. Suceava din 4 - 5 sep-

tembrie 2013. 

   O activitate cu rezonanţă 

afectivă deosebit de puternică 

în rândul membrilor noştri a 

fost aniversarea a 60 de ani 

de la înfiinţarea C.A.R.P. ―Mil-

cov‖ Focşani pe data de 16 

mai 2013, încheiată cu o ma-

să festivă şi un program artis-

tic prezentat de îndrăgiţi solişti 

ai plaiurilor vrâncene. Cu a-

cest prilej, s-a hotărât întoc-

mirea unei monografii, a cărei 

lansare a avut loc pe data de 

25 septembrie 2014, în cins-

tea zilei de 1 Octombrie - Ziua 

Internaţională a Persoanelor 

Vârstnice. Filmul acestei acti-

vităţi este postat pe site-ul  

OMENIA TV. 

 Toate rezultatele obţinute 

de-a lungul anilor de către ins-

tituţia noastră se datorează 

muncii în echipă ca într-o fami-

lie în care au conlucrat cu ma-

ximă responsabilităte faţă de 

nevoile membrilor noștri atât 

preşedinţii, cât şi membrii con-

siliilor directoare, comisiilor de 

cenzori, şi nu în ultimul rând 

colectivul de salariaţi ai Casei. 

În momentul de faţă, 

C.A.R.P. ―Milcov‖ Focşani este 

condusă de Consiliu Director 

format din: domnul Sandu 

Ploscaru - preşedinte, doamna 

Mazilu Maria şi domnul Donici 

Apostu - membri. 

Comisia de cenzori este al-

cătuită din doamna Iuliana Gu-

rau - preşedinte şi domnul 

Gheorghe Crețu – membru. 

  În cadrul colectivului de sa-

lariaţi se îmbină experienţa 

maturităţii cu entuziasmul tine-

reţii. Activitatea financiar- con-

tabilă este asigurată de doam-

na Georgeta Paraschiveanu, 

contabil-şef, care lucrează în 

aceeaşi funcţie din anul 1984, 

doamna Daniela Petrea  - eco-

nomist, încadrată în anul 2006, 

doamna Cristiana Pătroiu – ca-

sieră din anul 2002 şi doamna  

Maria Tănăsache – auditor 

statutar din anul 2013. 

Experiența şi devotamentul 

acestora pentru profesia aleasă 

reies din corectitudinea eviden-

ţelor contabile privind activitatea 

economico – financiară a Casei, 

constatată prin verificările lunare 

ale documentelor efectuate de 

către comisia de cenzori. 

Activitatea de secretariat 

este îndeplinită cu deosebită 

conştiinciozitate de doamna 

Gabriela Ţibrea,  iar de legalita-

tea actelor întocmite în cadrul 

asocietăţii de doamna Carmen 

Imireanu - consilier juridic. 

Nutrim speranţa ca şi în vi-

itor, evoluţia C.A.R.P. „Milcov‖ 

Focşani se va păstra şi chiar 

se va îmbunătăţi actualul trend 

pozitiv pe toate planurile, că se 

va menţine atitudinea de ma-

ximă solicitudine şi responsa-

bilitate faţă de rezolvarea pro-

blemelor cu care se adresează 

oamenilor, că se vor găsi noi 

soluţii pentru ca familia Casei 

noastre să se mărească şi să 

se consolideze an de an, că-

pătând astfel un prestigiu spo-

rit în rândul populaţiei vrânce-

ne şi instituţiilor surori din ţară. 

Membru C.A.R.P. 

Prof. Vasile TIBRIA 
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Click şi... pornim în vizită la C.A.R.P.-uri 

U 
na dintre provocările 

cu care se confruntă 

ONG-urile pe o piaţă 

în continuă schimbare, în care 

instabilitatea politică, lipsa fon-

durilor necesare desfăşurării de 

activităţi curente, multitudinea 

şi complexitatea problemelor 

întâlnite în rândul beneficiarilor 

sau a comunităţilor cărora se 

adresează, este reprezentată 

de modul în care acestea înţe-

leg să se expună şi să îşi pre-

zinte cauza publicului larg. 

Integrarea unor instrumente 

de promovare în activitatea de 

zi cu zi a ONG-urilor poate duce 

la o creştere a impactului şi 

sustenabilităţii intervenţiilor lor. 

De altfel, deşi există o serie de 

opinii privind impactul negativ al 

tehnologiilor în viaţa noastră şi 

a societăţii în general, nu poate 

fi contestată eficiența și am-

ploarea activismului online. Cu 

toţii am fost martorii unor eveni-

mente în care internetul a adus 

schimbări politice şi sociale ma-

jore, cu răsturnări de guverne şi 

cu mobilizări masive de oameni 

şi implicare în campanii umani-

tare la nivel mondial. 

Pentru o organizaţie non-

profit este esenţial să devină 

accesibilă în primul rând 

membrilor pe care îi deser-

veşte, beneficiarilor servici-

ilor sale, dar şi potenţialilor 

sponsori, donatori, voluntari, 

societăţii civile şi chiar auto-

rităţilor publice. 

În cadrul Fe-

deraţiei Naţiona-

le “OMENIA”, ca-

sele de ajutor re-

ciproc ale pen-

sionarilor mem-

bre sunt din ce 

în ce mai pre-

zente în mediul 

online. Pentru a-

cest articol am selectat câteva 

dintre website-urile create de 

C.A.R.P. pentru a veni în întâm-

pinarea membrilor care utilizea-

ză internetul, cât şi a publicului 

larg, doritor de a cunoaşte ac-

tivitatea complexă a caselor de 

ajutor reciproc. 

Majoritatea site-urile pe 

care le-am studiat pentru a-

ceastă prezentare  conţin infor-

maţii consistente despre istori-

cul şi contextul în care au apă-

rut, oferind protecţie socială 

membrilor de mai bine de 60 

de ani. Desigur, unele case de 

ajutor reciproc ale pensiona-

rilor au un istoric şi mai timpu-

riu, cu o tradiţie de peste 100 

de ani. 

Turul virtual al asociaţiei 

începe cu familiarizarea vizita-

torului cu sediul în care 

C.A.R.P.-ul îşi desfăşoară ac-

tivitatea. 

Ulterior, vizitatorul are ac-

ces la informaţii legate de or-

ganizarea administrativă a a-

sociaţiei şi a serviciilor oferite, 

Statut, situaţia economică, ho-

tărâri, declaraţii de principii, 

legislaţie etc. 

O secţiune importantă pre-

zentă la toate site-urile asocia-

ţiilor membre este cea în care 

sunt oferite documente, pro-

ceduri, formulare şi alte tipizate 

care facilitează comunicarea cu 

membrii sau potenţialii membri, 

reduce timpul de aşteptare şi 

contribuie la îmbunătăţirea pro-

cesului de acordare a împrumu-

turilor şi serviciilor. 

Mergând mai departe cu 

informaţiile disponibile pe site-

urile C.A.R.P.-urilor membre, 

vizitatorul are acces la cele 

mai noi postări legate de activi-

tatea curentă, evenimente im-

portante desfăşurate sau care 

vor avea loc în viitor, posibilităţi 

de petrecere a timpului liber în 

bibliotecile, cluburile, centrele 

de zi, trasee culturale şi peleri-

naje organizate, dezbateri, se-

siuni informative, cercuri şi ac-

tivităţi de terapii ocupaţionale, 

mese festive şi petreceri. 
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C.A.R.P. “Speranța” 

Hunedoara 

C.A.R.P. Hunedoa-

ra este una dintre aso-

ciaţiile membre ale Fe-

deraţiei cu cele mai 

complexe servicii desti-

nate vârstnicilor. În ace-

laşi spirit este conce-

pută şi pagina de inter-

net a asociaţiei, un por-

tal complex cu informaţii 

actualizate. 

http://www.carpsperanta.ro/ 

 

C.A.R.P. Arad 

Cu un design sim-

plu, C.A.R.P. Arad îşi 

prezintă pe site-ul său 

activitatea şi serviciile 

oferite membrilor într-o 

manieră accesibilă, u-

şor de utilizat de către o 

persoană vârstnică. De 

aici aflăm că membrii 

C.A.R.P. Arad au acces 

la numeroase servicii, 

printre care aş enumera 

câteva care nu se re-

găsesc în cadrul tuturor 

caselor de ajutor recip-

roc ale pensionarilor: 

casa rezidenţială, agen-

ţie imobiliară, fiziotera-

pie, magazin economat, 

băi termale. 

www.carparad.ro 

 

C.A.R.P. Deva 

Grafica prietenoasă 

a site-ului C.A.R.P. 

Deva îndeamnă utiliza-

torul să petreacă timp 

citind multitudinea de 

informaţii regăsite aici 

despre proiectele 

asociaţiei. Întreprinde-

rea socială “Complex 

Util” în cadrul căreia se 

oferă servicii de coa-

fură, frizerie, croitorie, 

reparaţii încălţăminte, 

pompe funebre, plata 

facturilor prin interme-

diul paypoint, alături de 

centrul de zi, centrul 

socio-medical, sunt 

doar câteva dintre pro-

iectele de suflet ale 

C.A.R.P. Deva. 

www.carpensionarideva.ro 

 

C.A.R.P. Hațeg 

C.A.R.P. Haţeg ofe-

ră o experienţă plăcută 

membrilor săi, punân-

du-le la dispoziţie un 

“sediu” virtual lucrat cu 

migală, şi o galerie foto 

impresionantă cu ima-

gini sugestive ale mem-

brilor vârstnici care îm-

bătrânesc activ. 

http://www.carphateg.ro/ 

 

C.A.R.P. Oradea 

Site-ul C.A.R.P. O-

radea oferă membrilor 

toate informaţiile nece-

sare, atât cele despre 

organizaţie, cât şi de-

spre calitatea de mem-

bru, dovedind o comu-

nicare eficientă şi trans-

http://www.carpsperanta.ro/
http://www.carparad.ro
http://www.carpensionarideva.ro
http://www.carphateg.ro/


PAGINA DE INTERNET 

17 OMENIA 

parentă. 

http://www.carporadea.ro/ 

 

C.A.R.P. Pucioasa 

O simplă vizită 

virtuală la C.A.R.P. 

Pucioasa este sufici-

entă pentru ca mem-

brii să fie la curent cu 

cele mai noi activități 

ale asociației. Click… 

și totul e la dispoziția 

ta! 

http://www.carp-

speranta.ro/ 

 

C.A.R.P. Simeria 

Şi la C.A.R.P. Si-

meria informația este 

accesibilă pentru 

membri şi alţi vizitatori 

care doresc să cuno-

ască activitatea unei 

organizaţii care, prin 

fiecare acţiune, pro-

movează îmbătrânirea 

activă şi sănătoasă. 

http://carpsimeria.ro/ 

 

C.A.R.P. Timișoara 

Accesând site-ul 

C.A.R.P. Timişoara 

puteţi afla informații 

despre activitatea de 

creditare, precum şi 

despre activitățile de 

protecție socială dedi-

cate vârstnicilor, îm-

preună cu o interesan-

tă galerie foto. 

http://www.carptimisoa

ra.ro/ 

C.A.R.P. Turda 

Cu un format sim-

plu de blog, site-ul 

C.A.R.P. Turda vine în 

sprijinul celor interesa-

ţi cu importante infor-

maţii referitoare la ac-

tivităţile derulate şi la 

serviciile special con-

cepute pentru membrii 

săi. 

http://www.carpturda.bl

ogspot.ro/ 

 

C.A.R.P. Zalău 

Respect - Solidari-

tate – Întrajutorare, 

motto-ul C.A.R.P. Za-

lău, regăsit și pe site-ul 

acestuia, reprezintă 

conceptele pe care își 

centrează întreaga ac-

tivitate C.A.R.P. Zalău.  

http://www.carpzalau.ro/ 

 

C.A.R.P. “OMENIA” 

București 

Site-ul Asociației 

C.A.R.P. “OMENIA” re-

flectă preocupările con-

ducerii pentru a acorda 

membrilor vârstnici a-

tenția, grija, omenia și 

respectul cuvenit. Pre-

zentarea simplă și ac-

tuală a informațiilor vă 

va captiva, cu siguran-

ță, toată atenția. 

http://www.carp-

omenia.ro/ 

Sociolog 

Ionuț ARDELEANU 

http://www.carporadea.ro/
http://www.carp-speranta.ro/
http://www.carp-speranta.ro/
http://carpsimeria.ro/
http://www.carptimisoara.ro/documente.html
http://www.carptimisoara.ro/documente.html
http://www.carpturda.blogspot.ro/
http://www.carpturda.blogspot.ro/
http://www.carpzalau.ro/
http://www.carp-omenia.ro/Index.htm
http://www.carp-omenia.ro/Index.htm
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ANIVERSAREA SENIORILOR 

D 
ata de 1 Octombrie 

sărbătoreşte Ziua In-

ternaţională a Per-

soanelor Vârstnice, un eveni-

ment de o deosebită însemnă-

tate pentru vârstnici, dar şi 

pentru tineri. De 24 de ani, pe  

1 Octombrie, ne îndreptăm pri-

virile, gândurile şi faptele către 

cei mai în vârstă şi încercăm 

să dăm un sens, un răspuns 

acelor momente care mar-

chează vieţile persoanelor 

vârstnice: îmbãtrânirea fizicã, 

absenţa din viaţa socialã, ne-

voile materiale şi financiare, 

condiţiile improprii de trai, 

bolile cronice, implicare redusã 

în societate. 

Asociaţia Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor “O-

MENIA” Bucureşti a sărbătorit 

şi în acest an cu multă dăruire 

Ziua Internaţională a Persoa-

nelor Vârstnice. Evenimentul a 

fost organizat pe data de 30 

septembrie 2014 la Complexul 

Viilor, cu sprijinul Filialei Cru-

cea Roşie Sector 5, unde un 

număr de 200 de pensionari 

au fost invitaţi să participe la 

această aniversare. Printre in-

vitaţii speciali la acest eveni-

ment s-au numărat: Consilierul 

Primului-Ministru - domnul 

Corneliu Vişioianu şi domnul 

Profesor-Doctor Alexandru 

Ciocâlteu, personalităţi din lu-

mea muzicii populare. 

Cu această ocazie, per-

soanele vârstnice au primit în 

dar pachete cu alimente, aju-

toare financiare nerambursa-

bile, diplome aniversare şi 

produse farmaceutice din par-

tea lanţului de Farmacii Cate-

na. Ca în fiecare an, serbarea 

a fost deschisă printr-un scurt 

şi motivant discurs al domnu-

lui preşedinte Gheorghe Chi-

oaru. Atmosfera a fost presă-

rată de câteva momente artis-

tice care au adus bucurie şi 

voie bună în rândul pensio-

narilor prezenţi, oferite de in-

terpreţi de muzică populară 

precum: doamna 

Ruxandra Pitu-

lice, doamna E-

milia Onilă – 

membră şi volun-

tară în cadrul 

Asociaţiei 

C.A.R.P. „OME-

NIA”, domnul Va-

sile Topliceanu. 

 De aseme-

nea, cu prilejul 

Zilei Internaţion-

ale a Persoa-

nelor Vârstnice, 

pensionarii – 

membrii ai Aso-

ciaţiei C.A.R.P. 

„OMENIA” au fost invitaţi de 

către domnul Ministru Valentin 

Iliescu la un spectacol organi-

zat de Senatul României cu 

participarea Preşedintelui Se-

natului domnul Călin Popescu-

Tăriceanu. Pensionarii s-au 

bucurat de prezenţa şi mo-

mentele frumoase dăruite de 

nume mari ale muzicii popu-

lare: Gheorghe Turda, Elena 

Merişoreanu, Gheorghiţa Nico-

lae, Georgel Nuca, familia de 

muzicieni Petrică, Mihai şi Ge-

orgiana Pană, Mărioara Ghe-

orghe Man, Grigore Gherman, 

şi mulţi alţii.  

Asistent social 

Milena TOMESCU 

1 Octombrie – Ziua Internaţională 

a Persoanelor Vârstnice 
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Modelele sociale dezvol-

tate de-a lungul timpului s-au 

centrat pe crearea unor mă-

suri de protecție socială într-

un stat al bunăstării pentru 

promovarea unei situații mate-

riale bune indivizilor. Statele 

bunăstării și, prin urmare, mo-

dele sociale de protecție își 

relevă necesitatea în multitu-

dinea schimbărilor economice, 

sociale și politice, a disfuncțio-

nalităților formate la nivelul 

societăților. La baza formării 

modelelor sociale de protecție 

au stat principii precum egali-

tatea de șanse, distribuirea 

corectă a bogăției și asuma-

rea responsabilității publice în 

fața celor care nu pot să își 

asigure minimul necesar pen-

tru o viață mai bună. Statul 

bunăstării, de obicei, include 

servicii publice de educație de 

bază, servicii de sănătate, și 

de îngrijire (în unele cazuri, 

implicând costuri reduse sau 

se asigură fără nicio taxă).  

Statul bunăstării este con-

struit pe patru piloni principali:  

 Învățământul primar obli-

gatoriu și gratuit și educa-

ție subvenționată la nive-

luri cât mai ridicate; 

 Tratamente de sănătate 

inițial universale și gratu-

ite, care în unele zone ale 

Europei au fost limitate la 

anumite grupuri, alți cetă-

țeni contribuind la acoperi-

rea costurilor acestora;  

 Securitate socială, în spe-

cial pensiile, care variază 

în funcție de plățile efectu-

ate de către lucrători pe tot 

parcursul activității desfă-

șurate în câmpul muncii și, 

de asemenea, scheme de 

asigurare care acoperă un 

număr de situații variate 

(orfani, văduve, boală etc).  

 Serviciile sociale, inclusiv 

toate tipurile de ajutor des-

tinate acoperirii nevoilor 

unor grupuri defavorizate. 

 În Europa s-au dezvoltat 4 

tipuri de modele sociale: 

modelul continental, mo-

delul mediteranean, mo-

delul anglo-saxon și mo-

delul nordic.  

Modelele Nordic și Anglo-

Saxon par a fi sustenabile, în 

timp ce modelele Continental 

și Mediteraneean trebuie ajus-

tate în direcția creșterii efici-

enței și a dezvoltării prin re-

ducerea facilităților sociale ce 

descurajează munca. 

Cele mai multe state euro-

pene ale bunăstării s-au con-

fruntat cu o perioadă de criză și 

continuă să se adaptează în 

contextul concurenței globale. 

Este un lucru cert pentru state-

le membre europene provoca-

rea majora a statelor centrale și 

est-europene nou intrate în UE 

de a-și reforma în totalitate sis-

temele sociale în vederea alini-

erii la regulile economiei de 

piață și ale Uniunii Europene. 

În situația dată, a devenit 

indispensabilă ideea de for-

mare a unui cadru care ar tre-

bui să fie în măsură să-si ori-

enteze evoluțiile și să-și adap-

teze sistemele naționale de 

protecție socială. 

Evaluarea reformelor aflate 

în curs de derulare și a modi-

ficărilor intervenite în domeniul 

protecției sociale presupune 

un proces dificil atunci când ne 

referim la importanța modele-

lor sociale menționate mai sus. 

Mijloacele de asigurare a unui 

nivel al bunăstării sunt variate 

și complexe. De aceea, servi-

ciile şi beneficiile necesare 

acoperirii nevoilor individuale 

ale membrilor unei societăți se 

susțin prin finanțări de la stat, 

completate și de servicii şi be-

neficii dezvoltate de către sec-

torul privat. În general, majori-

tatea statelor au apelat la poli-

tici sociale prin programe și 

servicii destinate segmentelor 

de populație în raport cu re-

sursele financiare și materiale 

alocate la momentul dat. Un 

studiu atent asupra acestora 

scoate în evidență faptul că, în 

România, politicile sociale de-

Modele sociale 

în statul bunăstării 
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țin un rol complex dar 

nu sunt sufficient de dezvol-

tate. Acesta este și unul dintre 

motivele pentru care țara no-

astră a oscilat de-a lungul tim-

pului între modelele ,,clasice” 

ale statului bunăstării, carac-

terizându-se printr-un sistem 

combinat de politici sociale.  

Un accent important în for-

marea politicilor sociale în- 

tr-un stat al bunăstării s-a pus 

pe însemnătatea programelor 

de protecție socială privind ex-

cluziunea socială de pe piața 

muncii subliniind scăderea 

relevanței sistemelor de pensii 

a celor care au atins limita de 

vârstă. Cu toate acestea, o 

examinare mai atentă arată că 

astfel de beneficii sunt de ase-

menea importante în acest 

context. Unul dintre motive se 

regăsește în abordările diferite 

în raportul dintre protecția so-

cială a persoanelor vârstnice 

și ieșirea de pe piața muncii. 

De aceea, prima conexi-

une și cea mai importantă din-

tre pensiile pentru limită de 

vârstă și ieșirile de pe piața 

forței de muncă este dată de 

vârstele de pensionare prevă-

zute de legislație. Politicile 

dezvoltate în acest sens pen-

tru sistemul de protecție so-

cială au condus la o dezvol-

tare a inegalităților în cadrul 

societății românești. Scăderea 

veniturilor generale ale popu-

laţiei, insuficiența resurselor 

pentru susținerea serviciilor 

de asistență socială au desta-

bilizat calitatea de bunăstare 

în statul românesc. 

Importanța Caselor 

de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor în susținerea 

politicilor sociale într-un 

stat românesc al bunăstării 

Prin natura activităților pe 

care le desfășoară, casele de 

ajutor reciproc ale pensio-

narilor contribuie semnificativ 

la susținerea politicilor sociale 

destinate persoanelor vârst-

nice prin dezvoltarea de ser-

vicii și implementarea de pro-

grame de protecție socială a 

categoriei de populație vârst-

nică. Din punct de vedere al 

tipologiei activităților pe care 

le realizează, casele de ajutor 

reciproc 

ale pen-

sionarilor 

urmează o 

direcție 

majoră de 

diminuare 

a excluzi-

unii so-

ciale, în 

general și 

financiare, în special, a per-

soanelor vârstnice prin ser-

vicii de creditare și ajutoare 

materiale și financiare neram-

bursabile pentru vârstnicii a-

flați în situații de risc social. 

De asemenea, prin calita-

tea sa de furnizor de servicii 

sociale dezvoltă activități de 

protecție socială atât în ceea 

ce privește furnizarea de ser-

vicii de asistență socială în 

vederea asigurării unui nivel 

optim al calității vieții persoa-

nelor vârstnice. Prin structura 

sa organizatorică, casele de 

ajutor reciproc ale pension-

arilor promovează o imagine 

complexă a unui model de 

bunăstare prin implicarea per-

soanelor vârstnice în activități 

de ajutor mutual, prin inte-

grarea pe piața muncii a ace-

lor pensionari care să asigure 

un suport considerabil în pro-

cesul de promovare a unor 

politici de protecție socială. 

Eficiența acestor organi-

zații într-un stat al bunăstării 

românești este evidentă atât 

prin diversitatea și complexi-

tatea adusă serviciilor de pro-

tecție socială, cât și prin ramifi-

carea structurii organizatorice 

la nivel național. Impactul pro-

dus în sfera pieței muncii și 

reducerea inegalităților sociale 

plasează casele de ajutor re-

ciproc ale pensionarilor în rân-

dul promotorilor de modele so-

ciale într-un stat al bunăstării. 

Asistent social 

Milena TOMESCU 
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Î 
n anul 1894, s-a născut 

Maria Magdalena Hamza, 

în satul Câmpul lui Neag, 

care între anii 1988-1989 a 

fost demolat, crezându-se că 

sub acest sat se află cărbune. 

De mică i-a plăcut să meargă 

pe munte, să facă drumeții și 

să participe la vânătoare, fiind 

o fire mai bărbătoasă. Datorită 

felului ei rebel, a fost prima fe-

meie din sat care și-a tuns pă-

rul scurt. A fost cel mai bun 

ghid, știind ca-n palmă munții 

cuprinși între Câmpul lui Neag, 

Herculane și Caransebeș.  

Despre viața celebrului 

ghid al Retezatului, Maria 

Magdalena Hamza, nu se poa-

te spune prea multe în afară 

de câteva articole din publicații 

mai vechi de specialitate, tu-

rism sau vânătoare. În anul 

1989, cufărul care se afla în 

podul casei din Câmpul lui 

Neag a fost strivit de un exca-

vator. El era plin de corespon-

dență, fotografii și diverse scri-

eri care s-au făcut una cu pă-

mântul, pierzându-se mai tot 

ce se știa și se putea verifica 

despre ea. A fost un personaj 

de legendă, real, iar după spu-

sele bătrânilor și a celor câteva 

fotografii, reiese că a câștigat 

respectul unor politicieni, am-

basadori, precum și oameni de 

cultură ca Marin Preda, care a 

și denumit-o “Regina munților 

Retezat”. Maria Magdalena 

Hamza a fost singura femeie a 

vremii care a reușit să trăiască 

singură în sălbăticia munților și 

să fie un bun vânător. 

După cum se știe, Primul 

Război Mondial a fost fără 

doar și poate un moment de 

cotitură în istoria omenirii. 

S-au dat lupte grele pentru fie-

care părticică de pământ, s-au 

scris pagini întregi despre eroii 

care au căzut la datorie. Și s-a 

spus despre Maria Magdalena 

Hamza că ar fi călăuzit un de-

tașament al trupelor române în 

spatele batalionului bavarez 

aflat pe Muntele Tulișa, loc în 

care românii au obținut o victo-

rie importantă. 

Datorită curajului său, în 

anul 1919, a fost decorată cu 

Virtutea Militară, medalie pe 

care a purtat-o mult timp la 

piept. Mai târziu, în anul 1935, 

a devenit primul cabanier, în-

grijitor și paznic al cabanei 
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Pietrele. După cum se 

știe în acea perioadă, Rete-

zatul era încă destinația pref-

erată de vânătoare a familiei 

regale și a altor personalități 

politice și culturale ale vremii. 

Marin Preda a fost găzduit și 

ghidat de Maria Magdalena 

Hamza în Retezat. El nu-și 

putea explica cum de poate 

dispărea în pădure cu desaga 

goală și reveni cu ea plină de 

păstrăvi într-o jumătate de 

oră. Văzând toate acestea, a 

spus despre ea că “probabil 

face vrăji”. Ea a dezvăluit 

acest mister mai târziu, când 

le-a spus că avea o mini-păs-

trăvărie secretă pe un pârâiaș 

de lângă cabană. 

Fiind o foarte bună cunos-

cătoare a muntelui, este ru-

gată de contele Kendeffy să 

însoțească un lord care-și do-

rea să vâneze un urs.  Acesta 

a fost primit la castelul său de 

la Sântămărie Orlea, fiind un 

oaspete de seamă, un lord 

englez. Regina Retezatului, 

cum era denumită, îl însoțește 

pe lord la bârlogul ursului, îi 

spune  să se așeze în poziția 

de tragere, după care merge 

în spatele bârlogului și începe 

să țipe pentru a scoate  ursul 

din bârlog. Animalul iese din 

bârlog, se ridică pe labele din 

spate chiar în fața lordului și 

începe a scoate răgete. Aces-

ta, încremenit de spaimă, tra-

ge totuși două focuri de armă 

și omoară ursul, dar constată 

că de frică a făcut pe el. Maria 

Magdalena Hamza îl duce la 

cabană, îi spală hainele, apoi 

îl însoțește înapoi la conacul 

Kendeffy, nesuflând o vorbă 

despre rușinoasa scenă. Lor-

dul englez, drept răsplată, îi 

dăruiește un ceas de aur. 

Acesta însă îi aduce marea 

nenorocire în 1945, când pe o 

vale a Retezatului se întâlneș-

te cu câțiva soldați ruși care 

încearcă să-i ia ceasul. Maria 

Magdalena se împotrivește, 

acest fapt îi irită pe soldații 

ruși, care îi iau ceasul și o vio-

lează.  

Răzbunarea vine câteva 

luni mai târziu, când Maria 

Magdalena se întâlnește cu 

cinci soldați ruși, tot în Rete-

zat. Cum dobândise în timp și 

arta de a trage cu pușca, reu-

șind să doboare o capră nea-

gră de la 500 de metri dis-

tanță fără lunetă, aceasta 

drept răzbunare pentru ceea 

ce i se întâmplase, îi pândeș-

te și îi împușcă drept în ochi. 

Îi îngroapă într-o vale adâncă 

lângă pârâul Slătui, în zona 

numită Cioaca. Acest fapt 

avea să fie povestit de ea 

după ani buni, când darul de 

a bea și de a rezista la bău-

tură se transformă și pentru 

ea într-un blestem. Se spune 

că tocmai acest păcat al bău-

turii, acumulat și cu vârsta 

înaintată, a făcut ca ea să fie 

concediată din postul de ca-

banier și trimisă să păzească 

un gater undeva în apropiere 

de  Lupeni.   

Maria Magdalena moare 

în anul 1955. Ea nu a fost că-

sătorită niciodată și nici nu a 

avut copii. A trăit toată viața 

din vânătoare și pescuit. Pu-

țina sa avere a lăsat-o surorii 

sale, Rozalia, care, la rândul 

său, i-a transmis-o lui Gheor-

ghe Mojoatcă, tatăl Violetei 

Mojoatcă, deținătoarea puține-

lor documente despre “Regina 

munților”, adunate de prin mo-

lozul  din 1989. Ea avea un 

tânăr prieten pe nume Nico-

lae Timar, care avea doar 15 

ani când a cunoscut-o. Aces-

ta are o fotografie cu ea din 

anul 1940, anul în care a cu-

noscut-o. Își amintește că a 

urcat la Cabana Pietrele să 

facă Revelionul cu niște prie-

teni. Maria Magdalena era a-

colo angajată ca paznic de 

vânătoare, dar juca și rolul de 

cabanier. El își amintește 

despre ea că era severă cu 

turiștii, toate trebuiau puse la 

locul lor și toată lumea tre-

buia să respecte regulile. Ti-

mar își amintește de ea cu 

plăcere deoarece ei se înțele-

geau bine, iar el o mai ajuta 

și la treburile cabanei. Deve-

niseră prieteni, aducându-i 

tutun din oraș. Și-l amintește 

pe tânărul grof Ocskay care a 

făcut o fotografie cu ei, aces-

ta fiind cel care donase Tu-

ring Clubului Român terenul 

de la Pietrele și vechea ca-

bană de vânătoare.  

Economist, 

Irina ANDREI  
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I 
ubitorii de jazz știu cine 

este Janos Körössy, cetă-

țean român de origine 

maghiară, devenit cetățean a-

merican în a doua parte a vieții 

sale. Dintre cei împătimiți ai 

jazz-ului, puțini au avut ocazia 

să-l asculte cântând la clavia-

tura pianului. Acesta făcea pi-

anul să respire, să vibreze și 

uneori să răsune ca o verita-

bilă orchestră. În anul 1926, pe 

26 decembrie, vine pe lume în 

Cluj Napoca cel care avea să 

devină cel mai mare jazzman 

român. Acesta a părăsit țara, 

emigrând în America unde s-a 

stabilit definitiv în anul 1969. 

Americanii l-au adoptat, iubit, 

prețuit, apreciat și tot pe pă-

mânt american a murit în 

2013, la vârsta de 86 de ani. 

După 1990, mai exact din 

1993, Körössy a început să vină 

periodic în țară să își vadă prie-

tenii și locul natal, să susțină 

concerte. În 2006 a susținut cel 

mai mare concert recital de pian 

la Ateneul Român, un spectacol 

magnific care a durat patru ore.  

Körössy a cântat cu pasiu-

ne și a știut să-și apropie publi-

cul iubitor de muzica sa. Jancsi 

s-a remarcat prin capacitatea 

de a crea, deoarece nu s-a mul-

țumit doar să reproducă litera 

unei partituri 

existente. 

Körössy a 

fost primul 

român de 

jazz care a îmbinat limbajul tim-

pic al genului cu elemente din 

folclorul muzicii autohtone, a-

ceastă tendință care se numeș-

te ethno-jazz. Tot el este cel 

care a introdus subgenul free-

jazz în România. Pianist și com-

pozitor, a fost apreciat pentru 

tehnica sa remarcabilă și pentru 

rafinamentul armonic deosebit. 

Compozițiile sale sunt bazate 

pe cântece populare românești 

și maghiare, o muzică populară 

atractivă, cu melodii încântă-

toare, cu armonii proaspete și 

subtile, cu ritmuri incitante, rafi-

nat balansate, cu aranjamente 

și orchestrații bogate, de cea 

mai bună calitate, totul într-un 

context de mare diversitate stil-

istică. În anul 1966, Janos Kö-

rössy cântă în spectacolul Jazz-

jazz-jazz, prezentat la Teatrul 

Evreiesc de Stat, alături de Jo-

hnny Răducanu, Aura Urzicea-

nu, bateristul Miki Mănăilă și 

balerinele Miriam Răducanu și 

Cecilia Hoppe. În anul 2002, a 

primit premiul Radio România  

pentru cel mai valoros muzician 

român din diasporă, urmat, în 

2006, de Ordinul Meritul Cultu-

ral în grad de Comandor, înmâ-

nat de ministrul culturii Adrian 

Iorgulescu, în semn de recu-

noștință a promovării aduse cul-

turii române peste hotare și 

pentru punerea în lumină a mu-

zicii folclorice prin jazz. Tot în 

anul 2006, Janos Korossy, a 

fost votat pe locul 53 din 100 în 

cadrul clasamentului „Mari ro-

mâni”. Cum era de așteptat, a-

precierile noastre au venit după 

ce președintele american Jim-

my Carter i-a acordat în anul 

1975 distincția „Lieutenant Go-

vernor’s Award Of Excellence” 

pentru merite culturale deose-

bite în muzica de jazz. Mai mult 

de atât, un critic și specialist de 

jazz l-a numit “cel mai autentic 

pianist de jazz european”. 

Cel mai mare artist de jazz 

din România va fi prețuit mereu 

de cei care iubesc muzica. 

Jancsi Körössy a cântat până 

în ultima zi din viață sub deviza 

“Muzica de jazz trebuie să fie 

veselă, să răspândească bu-

curie!”.                   Economist 

Irina ANDREI 
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C 
asa de Ajutor Reci-

proc a Pensionari- 

lor (C.A.R.P.) Sucea-

va a organizat,  în prima par-

te a lunii octombrie, cu oca-

zia Zilei Internaționale a Per-

soanelor Vârstnice, un ade-

vărat maraton care a presu-

pus acordarea unor ajutoare 

speciale celor mai vârstnici 

dintre membri, 219 persoane 

fiind premiate pentru longe-

vitate și fidelitate față de a-

sociație. Sucevenii au primit 

ajutoare financiare de 100 de 

lei fiecare și diplome de fi-

delitate. 

Printre cei vizați de con-

ducerea C.A.R.P. Suceava se 

numără și patru suceveni cu 

vârsta de peste 100 de ani. 

Este vorba de Viorica Horba-

niuc, în vârstă de 100 de ani, 

Arcadie  Sfarnaciuc, de 101 

ani, Maria Florea, tot de 101 

ani, și de Ana Lazăr, aflată în 

pragul vârstei de 104 ani. A-

ceasta din urmă a fost învăță-

toare aproape jumătate de se-

col, la mai multe școli din Su-

ceava, iar de 15 ani locuiește la 

Azilul de bătrâni „Sfântul Ioan 

cel Nou” de la Suceava. Bătrâ-

na este admirată pentru lucidi-

tatea și vigoarea pe care le are 

la această vârstă. De altfel, ma-

rea surpriză a celor de la Casa 

de Ajutor Reciproc a fost că nu 

au găsit-o pe bătrână la azil la 

o prima vizită, Ana Lazăr fiind 

plecată la plimbare prin oraș 

împreună cu un însoțitor.   

Cezar Telescu, președinte-

le Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor (C.A.R.P.) Sucea-

va, a arătat că cei patru au o 

vechime de peste 40 de ani ca 

membri ai asociației, iar vizitele 

făcute la domiciliile lor au fost 

încărcate de bucurie și de 

emoții de ambele părți. 

„Credem că este impor-

tant ca oamenii să simtă că nu 

au fost uitați, că cineva îi 

caută și pentru a le da o di-

plomă și un mic ajutor finan-

ciar”, a spus acesta. 

C.A.R.P. Suceava are în 

momentul de față 31.500 de 

membri, din care 18.000 pe 

raza municipiului Suceava și 

13.500 în localități rurale în-

vecinate municipiului reședință 

de județ. Numărul membrilor a 

crescut de la an la an. Asocia-

ția se autofinanțează prin coti-

zațiile lunare ale membrilor (3 

lei pe lună) și s-a remarcat în 

ultimii ani prin numărul foarte 

mare de împrumuturi acordate, 

mulți vârstnici ajungând să trăi-

ască de la un împrumut la al-

tul. De asemenea, asociația a 

mai devenit cunoscută și pen-

tru petrecerile pe care le or-

ganizează de mai multe ori pe 

an, în special prin „Revelionul 

Pensionarilor”. 

Sursa: seniorinet.ro 

din care patru peste 100 de ani, 

premiați pentru longevitate  

Peste 200 de bătrâni, 
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Î 
n data de 2 septembrie 

2014, când C.A.R.P. Cugir 

a împlinit 47 de ani de la 

înfiinţare, Consiliul Director în 

frunte cu preşedintele său, 

domnul Vistian Blaga, a avut 

bucuria de a putea inaugura 

un club destinat pensionarilor, 

membri ai C.A.R.P Cugir. 

La inaugurare au fost invi-

taţi şi au participat domnul 

Cornel Murg - subprefectul ju-

deţului Alba, domnul Adrian 

Teban - primarul oraşului Cu-

gir, domnul Alexandru Rete-

gan - director executiv al Ca-

sei Judeţene de Pensii Alba şi 

domnul Constantin Predescu 

- jurnalist la cotidianul Unirea. 

În cuvântul de deschidere, 

domnul președinte Vistian Bla-

ga, a prezentat în faţa celor 

peste 25 de membri prezenţi, o 

scurtă alocuţiune, subliniind că 

în cei aproape 14 ani de când 

se află în fruntea acestei aso-

ciaţii a avut în permanenţă pre-

ocuparea de a extinde, a îmbu-

nătăţi şi a dota cu mobilier şi bi-

rotică moderne spaţiile destina-

te activităţii membrilor C.A.R.P. 

Astfel, în anul 2000 a fost 

achiziţionat primul spaţiu unde 

funcţionează casieria, contabi-

litatea şi sala de aşteptare a 

membrilor asociaţiei care se 

prezintă zilnic pentru rezolva-

rea diverselor probleme. 

În anul 2012 a 

fost achiziţionat cel 

de-al doilea spaţiu 

unde se află biroul 

Preşedintelui, Con-

siliului Director și al Comisiei 

de Cenzori. 

În anul 2013 a fost achizi-

ţionat cel de-al treilea spaţiu și 

timp de aproape un an a fost 

amenajat pentru funcționarea 

Clubului Pensionarilor, unde 

membrii se vor întâlni pentru a 

participa la evenimentele cultu-

rale organizate de asociație, 

vor organiza zile festive, se vor 

iniția în tainele calculatorului și 

navigării pe internet, vor juca 

șah, table și cărți, vor citi și co-

menta cărțile, ziarele și reviste-

le din biblioteca clubului, se 

vor întâlni la audiențe cu Direc-

torul Casei Județene de Pensii 

Alba, își vor povesti despre ex-

cursiile în care au fost, vor privi 

împreună filmele și fotografiile 

realizate și vor planifica alte 

excursii despre care să poves-

tească iar cu drag. Președin-

tele invită membrii să vină cu 

propuneri constructive pentru 

funcționarea clubului pe placul 

tuturor pensionarilor. 

În continuarea evenimen-

tului, au luat cuvântul invitații 

din partea administrației locale 

care au salutat iniţiativa condu-

cerii C.A.R.P. Cugir, au asigurat 

că vor sprijini activitățile sociale 

ale asociației și vor acorda au-

dienţe de fiecare dată când va fi 

nevoie de sprijinul lor. 

 În final, cei prezenţi au 

ciocnit câte o cupă de şampa-

nie, iar eu aflând acestea de la 

contabila șefă, doamna Maria 

Barabant, v-am povestit cum a 

fost și cum sper că va fi, urând 

tuturor sănătate, putere de 

muncă și bucurie venită din 

fapta lucrului bun făcut. 

Redactor 

ing. Vasilică FĂLCUȚĂ 
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ANIVERSARE 

I 
niţiativa “Bunicii C.A.R.P 

Cugir”, începută în anul 

2010, continuă şi în acest 

an cu vizitarea la domiciliu a 

celor mai vârstnici membri de 

către Preşedintele C.A.R.P. 

domnul Vistian Blaga, contabi-

la șefă, doamna Maria Bără-

banţ şi casiera Asociaţiei, 

doamna Marcela Trif. Au fost 

invitați să pozeze pentru revis-

ta “Omenia” și cu fiecare dintre 

ei s-a discutat pe îndelete des-

pre activitatea ce au desfăşu-

rat-o pe parcursul vieţii şi des-

pre situaţia actuală a fiecăruia. 

Pentru ziua de 1 Octombrie, 

Ziua Internaţională a Persoa-

nelor Vârstnice, le-au fost în-

mânate câte o diplomă aniver-

sară şi o sumă modică în bani, 

ca ajutor nerambursabil. 

 Ne alăturăm urărilor de să-

nătate și bucurii făcute de re-

prezentanții C.A.R.P. Cugir și 

le dorim să îi putem fotografia 

mulți ani înainte. 

La Mulţi Ani şi Multe Bucurii! 

Redactor 

ing. Vasilică FĂLCUȚĂ 

MARIA PETCU - 86 ANI 

Născută la 16.08.1928 

Vechime la C.A P.-25 ani; 

Vechime la C.A.R.P Cugir - 8 ani; 

 

STEFAN FRANCISC SZABO- 86 ANI 

Născut la 31.01.1928 

Vechime în muncă - 44 ani, din 

care 36 ani în cadrul armatei;   

Vechime la C.A.R.P Cugir 28 ani; 

ZOEA VOINEA - 86 ANI 

Născută la 11.03.1928 

Vechime la U.M.Cugir, producţie 

specială-20 ani; 

Vechime la C.A.R.P Cugir - 11 ani; 

ANA ZUGA  - 89 ANI 

Născută la 18.12.1925; 

Vechime la C.A.R.P Cugir - 31 ani; 

Vechime la U.M.Cugir - 21 ani; 

GHEORGHE PASCA - 86 ANI 

Născut la 12.04.1928 

Vechime în muncă - 30 ani; 

Vechime la C.A.R.P Cugir - 17 ani; 

SAVETA MATEI - 88 ANI 

Născută la 09.09.1926 

Vechime la C.A P.-30 ani; 

Vechime la C.A.R.P Cugir - 30 ani; 
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C 
a în fiecare an, şi acum, 

de 1 octombrie - Ziua 

Internațională a Persoa-

nelor Vârstnice - Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor Pra-

hova, una dintre cele mai mare 

din ţară, cu 44.200 de membri 

cotizanţi, a organizat o întâlnire 

festivă cu o parte dintre membrii 

săi, respectiv cu familiile care 

au împlinit 50 de ani de că-

sătorie şi cu venerabilii pension-

ari care au trecut în buletin vâr-

sta de peste 90 de ani. Preşed-

intele C.A.R.P. Ploieşti, domnul 

Ştefan Pascu, a acordat câte o 

Diplomă de Fidelitate, un 

buchet de flori şi un plic-sur-

priză familiilor: Niculina&Ştefan 

Pascu, Steluţa&Ion Stan, A-

na&Gh. Dumitru, Suzana&Gh. 

Stănescu, Vera& Ion Pascu, 

Eugenia&Vasile Stroescu, Au-

relia&Alexandru Popa, Elisa-

beta &Gheorghe Ogrin, Ele-

na&Teodor Spânu, Alexandri-

na&Dumitru Chivu, Dobra&Teo-

dor Lungu, Elena&Vasile Roşu, 

Lucia&Dumitru Alecu, Ele-

na&Marin Stanciu. 

Câte o Diplomă de Exce-

lenţă, un buchet de flori şi un 

plic-surpriză au primit venerabi-

lii pensionari cu vârsta de pes-

te 90 de ani: Elena Căpătoiu, 

Gh. Moise, Anica Vlad, Floarea 

Mihai, Lucreţia Ţintar, Elena 

Dumitrescu, Nicolae Voinoiu, 

Elena Ioniţă. De asemenea, E-

milia Niculescu şi Elvira Costin 

au primit, din partea unei firme 

private, câte două perechi de 

ochelari de vedere (aproape şi 

distanţă), iar Maria Tănase a 

primit, din partea unei firme pri-

vate de specialitate, un aparat 

auditiv performant.  

Mult aşteptat a fost mo-

mentul muzical susţinut de 

Domnica Sorescu, Florica Jin-

ga, Traian Frâncu, Nelu Stan 

şi actriţa Daniela Răduică. 

Festivitatea a fost onorată 

de primarul municipiului Plo-

ieşti, Iulian Bădescu care, pro-

fund emoţionat, s-a adresat 

pensionarilor prezenţi, mulți din-

tre ei bucurându-se că-l cunosc, 

în sfârsit,  pe domnul primar: 

“Sunt bucuros şi emoţionat în 

acelaşi timp că am ocazia să vă 

cunosc. Îmi amintesc, cu adân-

că recunoştiinţă, că primii paşi 

în viaţă, primele sfaturi şi pri-

mele poveşti le-am auzit de la 

bunicii mei, cărora, încă o dată, 

le mulţumesc. De asemenea, 

vă mulţumesc şi dumneavoas-

tră că existaţi şi sunteţi prezenţi 

aici, prilej de a vă ura sănătate 

şi La multi ani!―. 

Jurnalist, 

Ioan POPESCU 

Activitatea 
C.A.R.P. Ploiești, 

cunoscută peste 
ocean, în SUA! 
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O 
rașul în care locuiesc 

este mare, acesta 

este situat într-o zonă 

în care se circulă intens, iar 

școala din cartier adună mulți 

bunici, părinți, la fel și piața, 

parcul, aflat puțin mai departe 

de casa mea. Parcul este în 

armonia toamnei, plin de copii 

și de bătrâni care joacă șah. În 

mulțimea de oameni care trece 

pe aici este imposibil să nu-i 

zăresc pe cei doi pensionari, 

care stau la câteva blocuri de 

mine, o doamnă și un domn, ți-

nându-se de mână, cu chipuri 

liniștite, bucuroși că se în-

tâlnesc, bucuroși că-și plimbă 

câinii, bucuroși că-și povestesc 

cu voce tare întâmplările ferici-

te. Ce-mi place la ei este că 

sunt tot timpul îmbrăcați impe-

cabil, gata să pornească spre 

birou și să răspundă publicului 

nervos, așa cum probabil făcu-

seră odinioară. 

Tot timpul i-am privit admi-

rativ și mi-am imaginat expe-

riențele în care au fost actori și 

martori, înțelepciunea pe care 

le-a dat-o viața. Le înțelegeam 

gesturile încete de a se apleca 

spre un copil, de a-i da o bom-

boană sau de a-i vorbi. Îmi ve-

deam parcă bunicul care nu 

ezita să-și îndrepte cuvântul și 

fapta spre cei aflați în suferință, 

care râdea odată cu copiii, care 

nu suporta prostia omenească 

de a se consuma în gesturi lip-

site de noblețe și pe care l-aș fi 

vrut lângă mine. Cei doi, două 

firi sensibile, după ce-și plimbau 

câinii dimineața și seara, se în-

grijeau și de celelalte viețuitoare 

ale străzii. Îi vedeam ieșind cu 

resturi de mâncare pentru câinii 

maidanezi, acești paznici fermi 

ai mașinilor parcate pe trotuar, 

cu lapte pentru pisicile cu mulți 

pui, cărora le vorbeau duios. Ei 

își alocau o parte din timpul lor 

liber pentru a hrăni viețuitoarele 

străzii, acest timp s-a trans-

format într-un ritual. Faptul că îi 

vedeam mereu, îmi crea senti-

mentul că viața continuă mo-

noton, cu zgomotul ei surprinză-

tor, ceea ce-mi făcea bine. Ges-

turile celor doi erau aceleași de 

fiecare dată, însă ceva din ei 

îmi conferea o altă încărcătură, 

sau așa le vedeam eu. Gestu-

rile repetitive nasc ticuri. Acesta 

era pentru mine un tic asumat, 

el configura spiritul străzii pe 

care locuiesc după mișcarea și 

gesturile oamenilor. Existența 

vieții mele s-a schimbat la un 

moment dat, viața mea a luat 

un alt traseu obișnuit, nu prea 

mai aveam timp să contemplu 

spectacolul străzii, să văd lu-

mea de afară. Mai priveam stra-

da când ajungeam seara 

acasă, vedeam doar dezordi-

nea străzii, dar nu-i mai dă-

deam sensuri. O mai vedeam 

pe doamna care-și plimba cățe-

lul aplecată de spate, cam tris-

tă, parcă odată l-am văzut și pe 

domn, care avea o altă expre-

sie decât aceea pe care retina 

mea o știa. 

Când toamna a început 

să-și intre în drepturi, iar ritmul 

vieții a început să-și recapete ve-

chiul obicei, am revenit la bucuria 

de a vedea cu ochii odihniți și li-

niștiți oamenii. Atunci am rămas 

surprinsă de eleganța doamnei, 

de data aceasta singură, cu o la-

crimă discretă în ochi, care îngri-

jea cu aceeași pasiune pisicile 

adunate în jurul blocului. Triste-

țea din ochii doamnei m-a făcut 

să înțeleg că domnul nu mai 

este, iar panglica neagră care-i 

acoperea părul mi-a atras aten-

ția. Doamna a rămas cu aceeași 

dragoste de animale, vorbindu-le 

micilor vietăți, dezmierdându-le, 

mângâindu-le. Le vorbea în 

șoaptă ca nu cumva să o audă 

cineva cum le povestește despre 

soțul ei. Vorbele prin rezonanța 

lor chemau un timp nu prea înde-

părtat, în care cei doi pensionari, 

ținându-se de mână, și cu pași 

mici se plimbau… 

Economist 

Ileana MATEI 

În ciuda timpului, anii îmbătrânesc 
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C 
ardul naţional va face 

dovada calităţii de asi-

gurat şi va confirma 

prezenţa asiguratului la furni-

zorul de servicii medicale. Prin 

implementarea acestui sistem 

informatic, banii din sistemul 

asigurărilor de sănătate vor fi 

cheltuiţi mai eficient şi mai 

transparent. Unul dintre princi-

palele obiective ale CNAS 

este ca, începând de anul vii-

tor, toate serviciile medicale 

să fie validate şi decontate 

doar prin intermediul cardului 

naţional. 

Cardul naţional de sănă-

tate este codul de acces pen-

tru toate sistemele informatice 

ale Casei Naționale  de Asigu-

rări de Sănătate. 

 El va deveni instrumentul 

de confirmare a prestă-

rii  tuturor serviciilor din sistem. 

 Ce conţine cardul? 

 Pe card  şi în CIP-ul car-

dului sunt imprimate următoa-

rele informaţii: 

  Numele şi prenumele asi-

guratului; 

  Cod unic de identificare în 

sistemul de asigurări socia-

le de sănătate;   

 Numărul de identificare al 

cardului naţional de asigurări 

sociale de  sănătate (CID); 

  Data naşterii. 

Termenul de valabilitate 

al cardului (5 ani) 

 Doar la cererea asigura-

tului, medicul de familie poate 

inscripţiona pe cardul de să-

nătate date medicale. 

Persoanele asigurate cu 

vârsta de peste 18 ani vor pri-

mi cardul naţional de sănătate. 

Copiii cu vârsta de până 

la 18 ani  beneficiază de servi-

cii medicale gratuite conform 

legii. 

 În data de 19 septembrie 

2014 a început procesul de dis-

tribuire a cardului naţional de 

sănătate prin Poşta Română. 

Cardul va fi distribuit per-

sonal de către factorul poştal 

în baza unui act de identitate 

și a semnăturii de primire. 

Poştaşul va face cel puțin 

două vizite la domiciliul asigu-

ratului şi, în cazul în care 

acesta nu va fi găsit acasă, îi 

va lăsa un aviz poştal pe care 

va fi menţionată  perioada în 

care asiguratul poate să ridice 

cardul de la oficiul poştal. 

 Dacă  în cele   20 de zile 

cardurile care nu au putut fi 

distribuite, CN Poşta Română 

are la dispoziție 10 zile lucră-

toare pentru a preda cardurile 

caselor de sănătate în evi-

denţa cărora se află asiguraţii. 

Asiguratul care nu a primit 

cardul prin intermediul ser-

viciilor poştale trebuie să ia în 

calcul termenul în care cardul 

său de sănătate ajunge la 

casa de asigurări. 

După ce procesul de dis-

tribuire va fi încheiat, va urma 

o perioadă de testare a cardu-

lui de sănătate, în care cele 

două sisteme vor merge în 

paralel. 

Cardul naţional de sănă-

tate va deveni obligatoriu prin 

lege după ce toţi asiguraţii vor 

intra în posesia lui şi toate 

eventualele probleme care pot 

apărea în perioada de testare 

vor fi rezolvate. 

  Cum se activează car-

dul de sănătate? 

Activarea cardului de să-

nătate se va face la orice fur-

nizor de servicii medica-

le  (cabinet de medicină pri-

Dr. Laura Eleni  NEDELESCU 

Medic specialist geriatrie 

și gerontologie 

Cardul național 
de asigurări de sănătate 
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mară, spital, ambulato-

riu, laborator)  la care asigu-

ratul va apela prima dată după 

primirea cardului. Nu este ne-

cesar ca asiguratul să meargă 

special la medic pentru acti-

varea cardului. Introducerea 

altor date suplimentare pe 

cardul de sănătate este op-

ţională şi se realizează doar la 

medicul de familie. Această 

etapă nu este obligatoriu să 

se realizeaze concomitent cu 

activarea cardului. 

Operaţiunea de activare 

durează maxim 30 de secun-

de şi constă  în  înlocui-

rea  PIN-ului de transport al 

cardului (000) cu un PIN din 

patru cifre ales de asigurat, pe 

care acesta nu trebuie să îl 

divulge. PIN-ul rămane în pro-

prietatea asiguratului, la fel ca 

şi cel de la cardul bancar. 

 Cum se utilizeaza car-

dul de sănătate? 

 Odată  activat, cardul de 

sănătate va fi prezentat ori de 

câte ori asiguratul apelea-

ză  la furnizorii aflaţi în con-

tract cu casa de asigurări de 

sănătate pentru servicii medi-

cale sau farmaceutice. 

Furnizorul va introduce 

cardul în cititor, iar asiguratul 

va tasta PIN-ul. 

Instant, aplicaţia cardului 

va afişa un mesaj în care va 

informa furnizorul  dacă po-

sesorul cardului este sau nu 

asigurat. 

Utilizarea cardului repre-

zintă dovada că asiguratul a 

fost prezent la 

furnizorul de 

servicii medi-

cale. În acest 

fel se validează 

serviciul de 

care a benefi-

ciat, în vederea 

decontării din 

fondul de asigu-

rări sociale de 

sănătate. 

Pentru serviciile medicale 

de urgență nu este necesară 

utilizarea cardului de sănă-

tate. Aceste servicii fac parte 

din pachetul minim de servicii 

medicale, care se acordă atât 

persoanelor asigurate, cât şi 

celor neasigurate. 

Cardul de sănătate  va 

asigura accesul la servicii me-

dicale pe teritoriul României. 

Pentru servicii medicale de-

venite necesare în timpul şe-

derii temporare pe teritoriul 

unei țări din spaţiul UE/SEE/

Elveţia, asiguratul poate soli-

cita  la casa de asigurări elibe-

rarea unui card european de 

sănătate (CEASS).  

Important! 

Cardul se va prezenta o-

bligatoriu pentru a beneficia 

de servicii medicale. În caz 

contrar, acestea vor putea fi 

oferite numai contra cost, 

cu excepția urgențelor me-

dico-chirurgicale. 

Cardul nu se păstrează 

la medic. 

Cardul este proprietatea 

asiguratului și îi asigură a-

cestuia posibilitatea de a 

primi servicii medicale ori-

când și oriunde în sistemul 

asigurărilor sociale de sănă-

tate din România. 

Cardul se activează cu 

personalizarea PIN care va 

fi cunoscut numai de asigu-

rat sau aparținătorul legal. 

Cardul poate fi completat 

cu datele medicale vitale nu-

mai cu acordul asiguratului 

și după informarea sa corec-

tă, completă și accesibilă ca 

limbaj. 

Cardul deteriorat, pier-

dut, furat sau cu PIN-ul blo-

cat va fi reclamat imediat la 

serviciul CEAS 0800800950. 

Cardul nou va fi primit după 

30 de zile calendaristice de 

la solicitare. Până la elibera-

rea noului card național, a-

cordarea serviciilor medica-

le, medicamentelor și dispo-

zitivelor medicale se reali-

zează pe baza unei adeverin-

țe eliberată de casele de asi-

gurări de sănătate cu o peri-

oadă de valabilitate de ma-

xim 30 de zile calendaristice. 

Sursa: www.cnas.ro 
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S 
ituat în sud-vestul Ro-

mâniei, cu un minunat 

peisaj format din Munții 

Mehedințiului și Cernei, podi-

șul Mehedințiului, Dealurile 

Motrului și Câmpia înaltă a 

Bălăciței, alcătuit în mare parte 

din terasele Dunării, Mehedin-

țul încă respiră un aer patri-

arhal cu fiecare culme de mun-

te și cu fiecare murmur de apă. 

 Aici întâlnești cea mai pu-

ternică senzație de timp, în-

cremenit între munți și ape. 

Viața își urmează cursul firesc 

stabilit încă de la începuturi, 

fără a fi tulburată de evoluția 

citadină. Nimic nu pare a rupe 

ritmul natural, urmat de oa-

meni de mii de ani, după legile 

locului, iar acest spațiu minu-

nat le-a dăruit păduri la umbra 

căroara să se odihnească sau 

să se ascundă de cotropitori, 

și ape din care să își potolea-

scă setea. 

 Oamenii locului povestesc 

că, demult, înaintea venirii ro-

manilor pe aceste meleaguri, 

domnea titanul Novac, stă-

pânul Uriașilor. Conform le-

gendei, Novac i-a învățat pe 

oameni agricultura, trasând 

Brâul pământului sau Braz-

da lui Novac, de la apus că-

tre răsărit, intrând în Valahia 

pe la Porțile de Fier și con-

tinuând până la Don. El însuși 

a mers cu plugul tras de 12 

boi. De altfel, tot 12 la număr 

sunt și lunile anului, pe care 

oamenii le cinstesc și le lu-

crează așa cum i-a învățat 

odinioară Novac. 

 O cunoscută legendă a Me-

hedințiului spune că, din locul 

acesta, Dumnezeu a scos pia-

tra cu care a clădit Podul lui 

Dumnezeu, o veritabilă minu-

ne arhitecturală, absolut natu-

rală. Conform poveștii, de-

mult, în Peștera Ponoare, lo-

cuia chiar Necuratul. Săturân-

du-se de răul pe care acesta îl 

făcea, oamenii i-au cerut lui 

Dumnezeu să-i scape de el. 

Astfel, Dumnezeu a lovit cu 

palma tavanul peșterii, pră-

bușindu-l peste intrare. Totuși, 

Necuratul a scăpat, ieșind pe 

sub deal, pe cealaltă gură a 

peșterii, care duce spre lacul 

Zătonul Mare. De frică să nu 

se prăbușească în lac, Diavo-

lul s-a agățat cu ghearele de 

vârful Dealul Peșterii și a alu-

necat la vale, scoțând pietrele 

din pământ. Așa se zice că au 

apărut locurile stâncoase, uni-

ce în România, numite Câm-

purile de lapiezuri Afrodita 

și Cleopatra. Necuratul s-ar fi 

urcat apoi pe Stânca Diavolu-

Ținuturile 

Mehedințiului, 
dar făcut de 

Dumnezeu omenirii 

Mânăstirea Mraconia 
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lui, loc de unde mai veghează 

și astăzi. 

 Lângă Podul lui Dumne-

zeu se află o biserică nouă în 

comuna Ponoarele, purtând 

hramul Sfântul Pantelimon și 

Sfântul Nicodim de la Tisma-

na. Localnicii cred că, închi-

nând acest lăcaș de cult Dom-

nului, s-ar putea anula bleste-

mul Diavolului, și nu ar mai 

avea parte de necazuri. Toto-

dată, se spune că, uneori ma-

șinile rămân în mod misterios 

fără frâne atunci când trec pe 

pod, multe din ele căzând în 

gol; Dumnezeu i-a salvat însă 

întotdeauna pe cei din interior, 

astfel că nimeni nu a murit în 

aceste accidente. 

 De o parte și de alta a Po-

dului lui Dumnezeu se află la-

curile carstice, Zătonul Mare 

și Zătonul Mic. Primul este un 

lac temporar, situat în depresi-

unea din amonte de Peștera 

Ponoarele a Podișului Mehe-

dinți, este cel mai mare din 

România, are o adâncime de 

20 de metri și ocupă aproape 

2 km pătrați. Când plouă, apa 

iese învolburată din adâncuri, 

plină de mâl, de o culoare ro-

șiatică, iar după un timp, când 

mâlul se depune pe fund, apa 

devine albastră. 

De-a lungul timpului, natu-

ra a fost generoasă cu oa-

menii locului, lăsându-i să se 

bucure de relieful unic format 

de Fluviul Dunărea, de exis-

tența elementelor floristice și 

faunistice deosebite, multe din 

ele fiind înscrise astăzi în re-

zervații științifice. 

În zonă, păsările și anima-

lele sălbatice sunt numeroase, 

prezentând un interes deosebit. 

În Mehedinți, încă se mai pot 

vedea cai sălbatici ce par a fi 

desprinși din timpuri străvechi. 

Clima specifică zonei are 

un caracter temperat continen-

tal cu nuanțe mediteraneene. 

Dând senzația de natură 

virgină, zona Cazanelor Du-

nării este un paradis turistic în 

orice anotimp. Este un sector 

de o frumusețe sălbatică a 

Defileului Dunării, la trecerea 

prin Munții Carpați, pe o lun-

gime de aproximativ 9 km. 

Parcul Natural Porțile de 

Fier este un sit care, datorită 

condițiilor climatice, hidrogra-

fice, geomorfologice, se îmbi-

nă armonios cu biodiversitatea 

floristică și reprezintă un ade-

vărat sanctuar entomologic, 

herpetologic, ornitologic. Situl 

conține zone umede unice, 

rare sau reprezentative, inclu-

zând Lacul de acumulare 

Porțile de Fier și formațiunile 

muntoase adiacente: Munții 

Almăjului și Munții Locvei. 

Este caracterizat prin guri 

de vărsare largi ale afluenților 

Dunării, precum și comunități 

umane sporadice, ceea ce 

creează condiții pentru menți-

nerea ecosistemelor naturale. 

Prezența suprafețelor întinse 

în care se găsesc trestie și 

stuf asigură condițiile de re-

producere, cuibărit și hrană 

pentru multe specii de păsări. 

În arealul sitului strict protejat 

se găsesc 34 de tipuri de ha-

bitate, iar 210 de specii de pă-

sări, din totalul de 500 speci-

fice Europei, se întâlnesc aici, 

fie ca specii sedentare, cui-

Statuia lui Decebal 

Tabula Traiana 
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băritoare sau în trecere. 

Unii călători străini ai se-

colului al IX-lea povestesc în 

memoriile lor că ambarcațiu-

nile ce treceau prin periculosul 

defileu al Dunării, plin de stân-

cile și apele învolburate ale 

Porților de Fier, trebuiau să fie 

trase de boi. 

Drobeta Turnu Severin 

(Drubeta în limba geților, 

drub=despicătură, după 

cum arată Dunărea în fața 

Insulei Șimian), centrul ad-

ministrativ al județului Mehe-

dinți, are o populație de apro-

ximativ 106.000 de locuitori. 

Este cel mai frumos oraș de la 

Dunărea țării noastre, grație 

așezării lui pe cea mai etanșa-

tă terasă dunăreană, un am-

fiteatru arhitectonic armonios, 

aproape muzical, plăcut echili-

brului. Emblema orașului este 

reprezentată de Castelul de 

Apă, operă de stil, cu o așe-

zare giratorie pe axul principal 

al orașului, inaugurat în anul 

1914. Orașul vechi și cel care 

ia ființă azi se împletesc într-o 

armonie desăvârșită, comple-

tându-se și susținându-se re-

ciproc. Pietonala de pe strada 

Crișan și Bulevardul Tudor 

Vladimirescu este una dintre 

cele peste 100 de străzi reabi-

litate redate severinenilor. Ea 

va avea drept consecință un 

aflux mai mare de turiști într-

un oraș cu o istorie amplă și o 

carte de vizită europeană. 

În secolul al XIX-lea, Dro-

beta Turnu Severin avea chipul 

mândru și luminos al unui oraș 

european datorită grădinilor pu-

blice și a parcurilor. Primul din-

tre ele a apărut încă din 1839, 

pe Faleza Dunării. Pe atunci 

purta numele de Grădina Pu-

blică, iar azi îl găsim sub cel de 

Parcul Dragalina. Spațiile 

verzi sunt de o importanță vi-

tală pentru severineni, care se 

mândresc cu zeci de hectare 

de parcuri, locuri de relaxare și 

de promenadă. 

În Parcul Dragalina se află 

Monumentul ridicat în me-

moria victimelor deportări-

lor comuniste și Ruinele Ce-

tății Medievale a Severinu-

lui, fondată în anul 1247 de 

Cavalerii Ioaniți. 

Începând cu sfârșitul se-

colului al XIX-lea, severinenii 

se bucură de încă o zonă ver-

de, Parcul Rozelor. Aici se 

găsește Monumentul Eroilor 

de la 1916, având-o drept fi-

gură centrală pe Ecaterina 

Teodoroiu. 

Fântâna Cinetică din 

Drobeta Turnu Severin care 

poartă numele de Hora de la 

Bălăcița, a fost inaugurată în 

anul 1979, numărându-se 

printre operele sculptorului 

Constantin Lucaciu, laureat al 

Premiului Herder. Este o scul-

ptură ce cuprinde înțelesurile 

marilor spații stelare, ale miș-

cării astrelor, ale imenselor 

nebuloase din care se închea-

gă formele. Această construc-

ție este o armonie, întemeind 

un sistem de raporturi între 

forme vizuale și cea 

sonoră. 

Una dintre cele mai fru-

moase clădiri de patrimoniu, 

așezată în centrul municipiului 

Drobeta Turnu Severin adă-

postește Muzeul de Artă care 

îmbină în chip fericit trecutul 

cu prezentul. Cupola împodo-

bită cu stilizări orientale și mo-

zaic de oglinzi, lambriurile 

sculptate în lemn de stejar și 

frizele aurite, crează o somp-

tuozitate și o eleganță demnă 

de curțile regale. Fiecare în-

căpere are farmecul ei dat de 

aspectele particulare ale de-

corului, la care se adaugă 

geamurile interioare și oglin-

zile din cristal de Veneția.  

Muzeul Regiunii Porțile 

de Fier cuprinde importante 

mărturii ale așezărilor ome-

nești pe aceste meleaguri 

încă din cele mai vechi tim-

puri. Cultura Schela Clado-

vei din perioada 8.000-5.500 

î.e.n., numele ei fiind luat 

după un cartier al orașului, 

este reliefată de importante 

vestigii arheologice, adevărate 

pagini de viață spirituală și 

materială din civilizația geto-

dacică, dar și numeroase do-

vezi ale epocii romane. 

Podul lui Traian peste 

Dunăre, construit între anii 

103-105 e.n. măsura 1.135 m 

lungime și l-a avut ca arhitect 

pe Apolodor din Damasc, ctito-

rul Columnei lui Traian. Astăzi, 

în apropierea modernei gări 

feroviare se află o Machetă a 
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Podului lui Traian, reprezen-

tând o copie fidelă a acestuia. 

Drobeta Turnu Severin 

este cel mai frumos oraș de la 

Dunăre, spune actualul primar 

al orașului, domnul av. Con-

stantin GHERGHE, un uriaș 

amfiteatru în aer liber, un oraș 

cu farmec aparte, și cel mai im-

portant, cu oameni deosebiți. 

Pentru că data apariției 

orașului este în preajma sărbă-

torii religioase Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe, severine-

nii l-au ales patron spiritual al 

orașului. Astfel, în fiecare an, 

în zilele de 22-23 aprilie se 

desfășoară Zilele Severinului. 

Cu acest prilej, aici se organi-

zează colocvii și simpozioane 

dedicate istoriei orașului, ex-

poziții, întreceri sportive, ser-

bări religioase, parade ale cos-

tumelor de epocă sau ale 

portului popular mehedințean, 

spectacole muzicale și de 

dans, focuri de artificii. De ase-

menea, aici are loc o adevăra-

tă paradă de costume medie-

val, incluzând piese de armu-

ră, arme albe și de foc, astfel 

încât, pentru o clipă poți avea 

senzația că ai fost transportat 

cu sute de ani în urmă, într-o 

perioadă despre care acest 

oraș încă își amintește foarte 

multe lucruri. 

Un aer magic îl poartă săr-

bătorile câmpenești ale ținu-

tului Mehedinți. Costumul ță-

rănesc din zona Mehedințiu-

lui este caracterizat de o di-

namică a culorilor grupată dis-

tinctiv în funcție de vârstă, de 

ocaziile cu care erau purtate 

sau de anotimpuri. În calenda-

rul popular, acest moment 

marchează trecerea de la ano-

timpul de vară către cel de 

iarnă, culegerea ultimelor plan-

te de leac, plecarea păsărilor 

migratoare, ascunderea târâ-

toarelor sub pământ și măsu-

rarea recoltei. Oamenii păs-

trează tradițiile și poveștile lo-

cului, purtând cu mândrie hai-

nele populare. Printre costume 

se regăsesc piese care au o 

funcție în derularea diferitelor 

obiceiuri sau ritualuri aferente 

ciclului de viață personală și 

socială, cum ar fi nașterea, ac-

cesul la comunitatea sătească, 

nunta sau moartea. 

Închizând ciclul agrar de 

peste an, conform calendarului 

dacic, localnicii se adună pe dea-

lurile din preajma satelor, păs-

trând astfel un obicei precreștin, 

cinstirea Zeiței Gaia, o sărbătoa-

re închinată Pământului. 

În apropierea, Brazdei lui 

Novac, trasă de însuși Tita-

nul, timpul pare a se fi oprit, 

uimit și el să observe că lo-

cuitorii acestor meleaguri au 

rămas, în adâncul sufletului, la 

fel de curați ca și acum câteva 

mii de ani. 

Trecătorul prin aceste lo-

curi minunate, de poveste și 

vis este invitat să descopere 

frumusețea și pitorescul unei 

regiuni pline de istorie și con-

temporaneitate. 

 Economist 

Ilie ȘOPANDĂ 

Vedere a orașului din 

Castelul cu Apă 
Fântâna cinetică -

Hora de la Bălăcița 
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S 
ărbătorile de iarnă la ro-

mâni încep odată cu 

prinderea Postului Cră-

ciunului (15 noiembrie) și țin 

până la Sfântul Ioan (7 ianu-

arie). Este o perioadă bogată în 

obiceiuri, diferite de la o zonă la 

alta, având în centru marile săr-

bători creștine prăznuite în a-

ceastă perioadă. Reperele mai 

importante sunt: Postul Crăciu-

nului, Crăciunul, Anul Nou, Bo-

boteaza și Sfântul Ioan. În 

funcție de acestea, grupele de 

tradiții și obiceiuri diferă. 

În noiembrie se cuvine a 

vorbi despre post. Pare foarte 

simplu deoarece postul este 

cunoscut în toată lumea, în 

toate tradițiile și culturile lumii. 

Știm, de regulă, că se referă 

la un anumit set de principii 

restrictive din punct de vedere 

alimentar, mai ales. Ține 40 

de zile (15 noiembrie – 25 de-

cembrie). Lăsăm sec în seara 

de 14 noiembrie (ziua Sf. Fi-

lip); iar dacă această zi cade 

miercuri sau vineri, începem 

postul cu o zi înainte. E așe-

zat pentru a ne pregăti cuviin-

cios pentru întâmpinarea Naș-

terii Domnului și închipuie 

noaptea în care trăia omeni-

rea dinainte de Mântuitor, 

când Patriarhii și Drepții Legii 

vechi așteptau venirea Lui, cu 

post și rugăciune. Ne aduce 

aminte îndeosebi de postul  

de 40 de zile al lui Moise în 

pustie, înainte de primirea 

Legii (les. 34, 28). 

Postul nu poate fi limitat la 

mâncare, ci are un aspect ma-

terial și un aspect duhovni-

cesc, el reprezentând un mijl-

oc sau o cale de desfășurare 

a omului, care este și trupesc, 

dar și sufletesc. Din punct de 

vedere material, se referă, într

-adevăr la hrana omului și, în 

general, la mișcarea trupului, 

iar din punct de vedere spiri-

tual la hrana sufletului și la 

mișcarea sufletului, având în 

vedere desăvârșirea trupea-

scă și sufletească. Comuni-

unea cu Dumnezeu se cuvine 

a fi realizată atât în plan mate-

rial, cât și în plan spiritual. 

Una dintre cântările biseri-

cești ale Postului spune: De 

bucate postind, suflete al 

meu, și de pofte necurățindu-

te, în deșert te lauzi cu mân-

carea; ca de nu ți se va face 

ție pricină de îndreptare, ca un 

mincinos vei fi urât de Dum-

nezeu și demonilor cei mai răi 

te vei asemăna, care nicio-

dată nu mănâncă. Deci, caută 

să nu faci netrebnic postul pă-

cătuind; ci nemișcat să rămâi 

spre poruncile cele fără cale, 

părându-ți că stai înain-

tea Mântuitorului Celui Ce s-a 

răstignit și, mai ales, că te 

răstignești împreună cu Cel 

Ce s-a răstignit pentru tine, 

strigând către El: “Pomenește-

mă Doamne, când vei veni 

întru Împărăția Ta.” De aceea, 

putem concluziona că postul 

este renunțare, de bunăvoie, 

a omului la plăceri și primirea 

cu mulțumire și cu bucurie a 

tot ceea ce-i dă Dumnezeu în 

viață, având ca motivație dra-

gostea de Dumnezeu și de 

aproapele său. 

Despre Postul Crăciunului 

Postul Crăciunului este 

prilej de reculegere, de mărtu-

risire și de iertare a păcatelor, 

este o perioadă de rugăciune 

și de curățire a trupului și a 

sufletului. Nu degeaba este 

supranumit Postul bucuriei: el 

ne pregătește pentru cea mai 

luminoasă sărbătoare creș-

tină: Nașterea Domnului. 

Ca vechime, cele dintâi 

mențiuni despre practicarea 

acestui post provin din seco-

lele IV-V, de la Fericitul Au-

gustin și episcopul Leon cel 

Mare al Romei, care a rostit 

nouă cuvântări despre acest 

post, numit postul din luna a 

zecea. Încă de la început, 

creștinii nu posteau toți în 

același fel și același număr de 

zile. Astfel, unii posteau doar 

șapte zile, alții posteau șase 

săptămâni, unii țineau un post 

mai aspru, alții țineau un post 

Postul dinaintea 

Nașterii Domnului 
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mai ușor. Sino-

dul local din Constan-

tinopol ținut în anul 

1166 a uniformizat du-

rata postului Nașterii 

Domnului în Bisericile 

Ortodoxe, hotărând ca 

toți credincioșii să pos-

tească timp de 40 de 

zile, începând de la 15 

noiembrie.  

Postim de carne, 

ouă și brânză. De ase-

menea, postim de pește, vin și 

untdelemn. Din punct de ve-

dere al alimentației, este un 

post mai ușor, având multe 

dezlegări la pește, ulei și vin. 

Astfel, se mănâncă pește și 

preparate din pește în toate 

zilele de sâmbătă și duminică, 

cuprinse între 21 noiembrie și 

20 decembrie inclusiv, pe 21 

noiembrie, de sărbătoarea In-

trării în biserică a Maicii Dom-

nului, în 30 noiembrie (Sfântul 

Apostol Andrei), 4 decembrie 

(Sfânta Varvara), 5 decembrie 

(Sfânta Sava), 6 decembrie 

(Sfântul Nicolae), 9 decebrie 

(Zămislirea Sfintei Fecioare 

Maria), 18 decembrie (Sfântul 

Cuvios Daniil Sihastrul), 20 

decembrie (Sfântul Ignatie 

Teoforul). 

Pe 30 noiembrie se sărbă-

torește Sfântul Andrei, iar 

noaptea de ajun este conside-

rată una a strigoilor, care se 

spune că au locuri de întâl-

nire, în special răscrucile dru-

murilor, drept pentru care “nu 

e bine să tai locul respectiv”. 

În 20 decembrie se sărbă-

torește Ignatul. Este ziua în 

care în sate se taie porcii, și 

se spune că iarna va fi pre-

cum splina porcului – dacă 

splina este grasă urmează o 

iarnă grea, dacă este subțire, 

o iarnă ușoară. 

În ajunul Crăciunului, în 

unele părți se făcea o masă 

pentru sufletele morților cu ali-

mente de post, iar în alte părți 

se punea un butuc pe foc ce 

trebuia să ardă până diminea-

ța, pentru ca Mântuitorul să 

aibă lumină. În ziua de Cră-

ciun oamenii merg la biserică 

îmbrăcați frumos, iar finii merg 

la nași cu daruri. Tradiția po-

pulară mai spune că dacă în 

ziua de Crăciun afară este 

cald de Paște va fi frig. 

În ultima zi a postului, pe 

24 decembrie, în Ajunul Cră-

ciunului, se mănâncă numai 

seara. Este bine să se mă-

nânce grâu fiert îndulcit cu 

miere, poame, covrig sau turte 

din făină, deoarece cu semin-

țe a ajunat Daniil proorocul și 

cei trei tineri din Babilon, care 

au închipuit, mai înainte, Naș-

terea lui Hristos. 

La Crăciun, în orice zi ar 

cădea, mâncăm de dulce. 

Pentru credincioși, postul 

are nu doar un aspect materi-

al, ci și un aspect spiritual, 

căci postul nu înseamnă doar 

abținerea de la a mânca anu-

mite produse, ci reprezintă o 

rană a sufletului, prin rugă-

ciuni, prin reținerea de la gân-

duri, fapte rele și, în final, prin 

căința și spovedanie. 

Cea mai potrivită rugăciu-

ne a postului, spusă mai mult 

în mânăstiri, de către călugări, 

este Rugăciunea Inimii sau 

Rugăciunea lui Iisus: Doamne 

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-

nezeu, miluiește-mă pe mine, 

păcătosul! Chiar dacă la înce-

put nu îi pătrundem sensul 

mistic, în puține cuvinte ne va 

duce cu mintea spre miezul 

duhovnicesc al postului. 

În această perioadă, este 

bine să evităm pe cât posibil 

toate certurile și conflictele și 
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să-i iertăm pe toți cei care în- 

tr-un fel sau altul ne-au greșit. 

Așa vom întâmpina senini și 

cu sufletul curat Sfintele Săr-

bători de Crăciun. 

Sf. Ioan Gură de Aur zice: 

Postiți? Arătați-mi-o prin fapte. 

Cum? De vedeți un sărac, 

aveți milă de el; un dușman, 

împăcați-vă cu el; un prieten 

înconjurat de un nume bun, 

nu-l invidiați; o femeie frumoa-

să, întoarceți capul. Nu numai 

gura și stomacul vostru să 

postească, ci și ochiul, și ure-

chile, și picioarele, și mâinile 

voastre, și toate mădularele 

trupului vostru. Mâinile voas-

tre să postească rămâ-

nând curate și de hrăpire și de 

lăcomie. Picioarele, nealer-

gând la priveliști urâte și în ca-

lea păcătoșilor. Ochii, nepri-

vind cu ispitire frumusețile 

străine... gura trebuie să pos-

tească de sudalme și de alte 

vorbiri rușinoase.      

Poveste de omăt  
de Otilia Cazimir 

Tu nu știi… 

A fost odată 

O căsuță fermecată 

Și-n casuță-o fată mică, 

Un pisoi și o bunică. 

 

Și-ntr-o iarnă, într-o seară, 

Fata s-a uitat afară 

Și-a văzut cum prin perdea 

Stelele râdeau de ea… 

 

Dar pe drum cotit și nins, 

Umbra sură s-a desprins: 

Un voinic abia de-o 

șchioapă 

Înota-n omăt ca-n apă. 

 

Și proptinduse-n toiag, 

Un toiag mai nalt ca el, 

A-nceput să cânte-n prag, 

Tremurat și subțirel… 

 

Dormi? 

Și nici n-am prins de veste! 

Ușa s-a închis cu cheia, 

Focu-și pâlpâie scânteia, 

Și povestea nu-i poveste: 

 

Eu eram fetița-aceea, 

Iar bunica – nu mai este… 

 

 

 

 

Reaprindeți candela 
de Grigore Vieru 

 

Reaprindeți candela-n 

căscioare 

Lângă busuiocul cel mereu. 

Degerat la mâini și la 

picioare, 

Se întoarce-acasă 

Dumnezeu. 

Doamne Cel din slavile 

creștine, 

Ce păcate oare-ai săvârșit 

Că te-au dus acolo și pe 

tine 

În Siberii fără de sfarșit?! 

Toate le ierți, 

Doamne de Sus, 

Cu blândețe mareață, 

Chiar și pe cei 

Care te-au dus 

În Siberii de gheață! 

Ninge frigul și pustiul plouă, 

Degerată-mi este inima.  

Doamne, bine nu ne-a fost 

nici nouă 

Fără sfatul și lumina Ta. 

Doamne, intră și-n a mea 

chilie 

Și-amândoi, răniți și 

înghețați, 

Să ne încălzim cu bucurie 

Unul lângă altul ca doi frați. 

Toate le ierți, 

Doamne de Sus, 

Cu blândețe măreață, 

Chiar și pe cei 

Care te-au dus 

În Siberii de gheață ! 

 ■ Poezii de iarnă ■ Poezii de iarnă ■ Poezii de iarnă 



 Omul trebuie să aibă și prieteni 

și dușmani. Prietenii îl învață ce trebuie 

să facă, iar dușmanii îl obligă 

să facă ce trebuie. (Nicolae Iorga) 

 Ca să înțelegi că ești prost trebuie totuși 

să-ți meargă mintea. (Georges Brassens) 

 Este de o mie de ori mai bine să fii optimist 

și să te înșeli, decât să fii pesimist și să ai 

dreptate. (Jake Penn) 

 Înainte să vă supărați pe cel care vă pune 

la treabă, amintiți-vă că fără presiune 

nu se formează diamantele. (Mary Case) 

 Timiditatea - un defect al oamenilor 

mari, tupeul - defectul oamenilor mici. 

(Maurice Coyaud) 

 Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcabil. 

Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil. 

(Confucius) 

 Munca în echipă presupune în primul rând 

să-ți pierzi jumătate din timp explicându-le 

celorlalți de ce nu au dreptate. (Georges 

Wolinski) 

 Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie 

devin din ce în ce mai buni, fie se trans-

formă în oțet. (Papa Ioan al XXIII-lea) 

 Primul om care a preferat să înjure decât 

să dea cu piatra poate fi considerat inventa-

torul civilizației. (Sigmund Freud) 

 Căsătoria este triumful asupra inteligenței. 

A doua căsătorie este triumful speranței 

asupra experienței. (Oscar Wilde) 

 Toată lumea se plânge că nu are memorie, 

dar nimeni nu se vaită că nu are logică. 

(Franҫois de la Rochefoucauld) 

 Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, 

ci să știi că poți să vrei. (Jean Paul Sartre) 

 Nimeni nu este atât de inteligent 

să poată convinge pe un prost că e prost. 

(Jean de La Fontaine) 

 Nu judecați oamenii după cei cu care 

se adună. Nu uitați că Iuda avea amici 

ireproșabili. (Ernest Hemingway) 

 În politică, prostia nu e un handicap.  

 Iubesc puterea, dar o iubesc ca un artist. 

O iubesc așa cum un muzician își iubește 

vioara, pentru a scoate din ea sunete, 

acorduri și armonie.  

 Dacă dau frâu liber presei, n-am să mai 

rezist nici trei luni la putere.  

 Adevărata mea glorie nu constă în faptul că 

am câștigat patruzeci de bătălii. Waterloo 

va șterge amintirea atâtor biruințe. Ceea ce 

va trăi veșnic este Codul meu Civil.  

 Cel mai bun mijloc de a-ți ține cuvântul 

este să nu îl dai niciodată.  

 Fiecare ceas pierdut în tinerețe 

este o șansă de nefericire pentru viitor.  

 Disciplina militară nu admite excepții 

sau variante.  

 Cei care au schimbat universul n-au făcut-o 

schimbând oamenii din conducere, ci inspi-

rându-i pe alții. 

 Arta de a fi când foarte îndrăzneț, când 

foarte prudent este arta de a  reuși. 

(Napoleon Bonaparte) 

 Omul nu este făcut ca să fie înfrânt. Pe om 

poți să-l distrugi, dar nu poți să-l înfrângi. 

(Ernest Hemingway) 

 Alege-ți o slujbă care îți place și nu vei 

munci nici măcar o zi din viață.  (Confucius) 
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Răspundem întrebărilor dumneavoastră 
Care sunt obligațiile de 

informare a consumato-

rilor de către prestatorii 

de servicii de plată prin 

ATM-uri?  – C.D. (CÂM

PULUNG) 

 Răspunsul îl găsiți în Ordinul 

președintelui Autorității Națio-

nale pentru Protecția Con-

sumatorilor nr. 505 din 31 

octombrie 2014 publicat în 

Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 800 din 

03.11.2014. Acesta va intra în 

vigoare în termen de 120 de 

zile de la data publicațiilor în 

Monitorul Oficial. 

 În principal acesta prevede 

că: Art. 1 – instituțiile de plată 

care prestează servicii de ac-

ceptare la plată prin interme-

diul cardurilor de debit și al 

cardurilor de credit emise în 

România, la terminalele ATM 

aflate pe teritoriul României, 

au obligația de a informa con-

sumatorii asupra tu-turor co-

misioanelor, tarifelor, spezelor 

și oricăror altor tipuri de cos-

turi pe care trebuie să le su-

porte consumatorul în legă-

tură cu operațiunile la ATM, în 

ordinea efectuării acestora. 

Art.2 – (1) Pe ecranul video al 

terminalelor ATM vor fi în-

scrise toate informațiile legate 

de costurile fiecărei operațiuni 

efectuate de: eliberarea de 

numerar, transfer între conturi, 

plata facturi sau oricare alt 

serviciu solicitat în mod ex-

pres de consumator prin inter-

mediul ATM, înainte de mo-

mentul efectuării acestuia. 

Consumatorul va avea posi-

bilitatea, dacă tranzacția nu îi 

este oferită în mod gratuit, să 

renunțe la efectuarea aces-

teia, prin apăsarea unui buton 

de anulare a respectivei ope-

rațiuni. Art. 3 – Pentru cardu-

rile de debit sau de credit 

emise de prestatorii de servicii 

care le acceptă la plată la 

ATM proprii, costurile operați-

unilor se vor afișa în procent 

pentru fiecare operațiune de 

plată și, după caz, se va afișa 

și suma minimă de plată. Art. 

4 – Pentru cardurile de debit 

sau de credit emise de alți 

prestatori de servicii de plată 

decât cei cărora le aparțin 

ATM-urile, se va afișa urmă-

toarea avertizare: “Atenție! – 

Tranzacția dumneavoastră va 

fi comisionată conform condiți-

ilor din contractul încheiat cu 

emitentul cardului.” Art. 5 – 

Operatorii economici presta-

tori de servicii financiare de 

plată prin intermediul car-

durilor de debit și al cardurilor 

de credit la terminalele ATM 

au obligația, în cazul blocării/

reținerii cardului de debit/cre-

dit la terminalul ATM propriu, 

să informeze consumatorii, 

prin semnal video de averti-

zare pe ecranul terminalului, 

cu privire la următoarele: a) 

modalitatea în care consuma-

torul poate reintra în posesia 

cardului blocat/reținut, precum 

și pașii pe care trebuie să îi 

urmeze; b) implicarea numă-

rului de telefon pe care consu-

matorul trebuie să îl apeleze 

în cazul în care cardul a fost 

blocat/reținut, precum și inter-

valul orar în care consumato-

rul poate efectua acest apel.  

Ce categorii de persoa-

ne beneficiază de aju-

toare din fonduri euro-

pene? – C.D. (București) 

Cred că vă referiți la Hotărârea 

nr. 799 din 17 septembrie 2014 

privind implementarea Progra-

mului operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate. 

 Art. 3 – (1) Categoriile de 

persoane cele mai defavori-

zate care sunt destinatari fi-

nali în conformitate  cu 

prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 223/2014 sunt: a) 

familiile și persoanele singure 

cărora le este stabilit, prin 

dispoziție scrisă a primarului, 

dreptul la un venit minim ga-

rantat acordat în baza Legii 

nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modifi-

cările și completările ulte-

rioare; b) familiile beneficiare 

de alocație pentru susținerea 

familiei acordată în baza Legii 

nr. 277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei, re-

publicată, cu modificările ulte-

rioare; c) șomerii care benefi-

ciază de indemnizație de 

șomaj până la 400 de lei; d) 

pensionarii sistemului public 

de pensii ale căror drepturi, 
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obținute din pensie 

sau, după caz, din pensii cu-

mulate, se află sub 400 de 

lei/lună; e) pensionarii siste-

mului public de pensii benefi-

ciari de indemnizația socială 

pentru pensionari, al căror 

venit se află sub 400 de lei/

lună; f) persoanele cu handi-

cap grav și accentuat, nein-

stituționalizate, adulți și copii; 

g) persoanele beneficiare ale 

prevederilor Legii nr. 

49/1991 privind acordarea de 

indemnizații și sporuri inval-

izilor, veteranilor și văduvelor 

de război; Legea nr. 44/1994 

privind veteranii de război; 

Legea 49/1999 privind pen-

siile I.O.V.R.; Legea nr. 

309/2002 privind recunoaș-

terea și acordarea unor drep-

turi persoanelor care au efec-

tuat stagiul militar în cadrul 

Direcției Generale a Servi-

ciului Muncii în perioada 1950

-1961; Decretul lege nr. 

118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor per-

secutate din motive politice; 

Ordonanței Guvernului nr. 

105/1999 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor per-

secutate de către regimurile 

instaurate în România cu în-

cepere de la 6 septembrie 

1940 până în 6 martie 1945 

din motive etnice, aprobată 

cu modificări și completări 

prin Legea nr. 189/2000; 

Legea recunoștinței față de 

eroii martiri și luptătorii care 

au contribuit la Victoria Re-

voluției române din de-

cembrie 1989, precum și față 

de persoanele care și-au jert-

fit viața sau au avut de suferit 

în urma revoluției munci-

torești anticomuniste de la 

Brașov din noiembrie 1987 

nr. 341/2004, cu modificările 

și completările ulterioare, Le-

gea nr. 109/2005 privind insti-

tuirea indemnizației pentru 

activitatea de liber-profesio-

nist a artiștilor interpreți sau 

executanți din România, re-

publicată, Legea nr. 8/2006 

privind instituirea indemni-

zației pentru pensionarii siste-

mului public de pensii, mem-

bri ai uniunilor de creatori le-

gal constituite și recunoscute 

ca persoane juridice de utili-

tate publică, cu modificările și 

completărole ulterioare, Le-

gea nr. 578/2004 privind a-

cordarea unui ajutor lunar 

pentru soțul supraviețuitor. 

Care sunt ultimele regle-

mentări privind executa-

rea silită a  “rău-platnici-

lor”, știut fiind faptul că 

pe agenda Camerei se 

află un proiect de lege? 

– C.M (Prahova) 

În Monitorul Oficial nr. 753 din 

16 octombrie 2014 a fost pu-

blicată Legea nr. 138 din 

15.10.2014 privind modifica-

rea și completarea Codului de 

procedură civilă. Modificările 

și completările la Codul de 

procedură civilă se referă și la 

EXECUTAREA SILITĂ a debi-

torilor “rău-platnici”, situație 

întâlnită și la Casele de Ajutor 

Reciproc ale Pensionarilor. 

Până când veți afla de la juris-

tul dumneavoastră, vă infor-

măm cum va trebui să proce-

dați pentru a respecta noile 

prevederi legale. 

 Trebuie să formulați cereri 

pentru obținerea investirii cu 

formula executorie a titlului de 

credit (contractul de împru-

mut, contractele de garant a 

împrumutului) de la instanța 

de judecată de la domiciliul 

fiecărui debitor în parte (titular 

și garanți) sau a creditorului. 

Pentru fiecare cerere în parte, 

trebuie să achitați taxa judici-

ară de timbru în valoare de 20 

de lei. Cererea va fi însoțită 

de originalul titlului de credit 

(contractul de împrumut pen-

tru titular, contractele de ga-

rant pentru garanți). 

 După ridicarea de la instan-

ța de judecată a titlului de cre-

dit investit cu formula execu-

torie, se formulează cerere la 

executorul judecătoresc la 

care se atașează originalul ti-

tlului investit cu formula 

executorie. 

 Executorul judecătoresc in-

registrează cererea și în ter-

men de 3 zile este obligat să 

emită încheierea de încuvi-

ințare a executării silite, iar în 

alte 7 zile să o motiveze. Ulte-

rior, acesta trimite adresa de 

inființare a popririi către casa 

locală de pensii. 

 Informațiile detaliate sunt pre-

zentate la paginile 7, 8 și 9 din 

monitorul mai sus menționat. 

 Onorariul executorului jude-

cătoresc se stabilește de către 

acesta, în baza legislației care 

guvernează activitatea acestuia. 
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