
În ziua de 16 aprilie 2010 au avut 
loc lucrările anuale ale Consiliului 
Naţional al Federaţiei Naţionale 
„OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România. 

Trebuie remarcat faptul că în acest 
an, Federaţia aniversează o frumoasă 
vârstă, 20 de ani de la înfiinţare, 
devenind astăzi cea mai mare 
organizaţie de pensionari din ţară. 
 La lucrările desfăşurate, pentru al 
patrulea an consecutiv la Palatul 
Parlamentului, datorită sprijinului deose-
bit făcut de oameni politici remarcabili 
care sunt alături cu sufletul de Federaţie, 
în special, şi de vârstnici, au participat 
preşedinţii, contabilii şefi şi cenzorii şefi 
ai caselor de ajutor reciproc din ţară, 
afiliate la Federaţie, precum şi 
personalităţi ale vieţii politice şi publice. 

 De asemenea, la lucrări au fost 
prezenţi preşedinţi ai organizaţiilor 
centrale de pensionari şi ai unor case 
de ajutor reciproc neafiliate la 
Federaţie. 

 Ordinea de zi a cuprins: 
• Raportul de activitate al Comitetului 

Director pentru anul 2009; 
• Aprobarea strategiei şi a Planului de 

acţiune al Federaţiei pe anul 2010; 
• Execuţia bugetară pentru anul 2009; 
• Bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2010; 
• Raportul Comisiei de cenzori pentru 

anul 2009; 
• Informare privind modalităţile de 

atragere şi utilizare a fondurilor eu-
ropene nerambursabile în constru-
irea de obiective sociale de către 
C.A.R.P-uri; 

• Alte probleme. 
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Raportul Comitetului Director 
privind activitatea desfăşurată în 
ultimul an, strategia şi planul de 
acţiune pentru perioada următoare au 
fost prezentate participanţilor de 
preşedintele Federaţiei, domnul 
inginer Gheorghe Chioaru. Raportul a 
scos în evidenţă preocuparea 
conducer i i  Federa ţ i e i  pen t ru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, 
rezultatele obţinute, unele greutăţi 
întâmpinate şi măsurile întreprinse 
pentru depăşirea lor. De asemenea, o 
problemă deosebită a fost stabilirea 
obiectivelor strategice pe termen scurt 
pentru: 

•Consolidarea instituţională şi 
dezvoltarea structurală a Federaţiei 
pentru a cuprinde întreg teritoriul ţării 

şi a include un număr cât mai mare de 
pensionari; 

•Dezvoltarea relaţiilor instituţionale cu 
organismele legislative, ale administraţiei 
publice centrale şi locale pentru 
promovarea şi susţinerea proiectelor 
legislative care fac referire la drepturile 
membrilor Federaţiei; 

•Realizarea, cu fonduri nerambur-
sabile, de către C.A.R.P-urile afiliate a 
obiectivelor şi proiectelor de asistenţă 
socială şi medicală la domiciliu, prin 
servicii şi în instituţii proprii; 

•Diversificarea de către C.A.R.P-urile 
afiliate a activităţilor cultural-recreative, 
de socializare şi consiliere psihosocială 
pentru persoane vârstnice; 

•Dezvoltarea comunicării conducerii 
Federaţiei cu organizaţiile de pensionari 
din ţară şi străinătate, cu societatea civilă 
şi mass-media.     

În ultimul an, Federaţia şi-a 
continuat activitatea de consolidare şi 
dezvoltare instituţională începută după 
Congresul Naţional Extraordinar din 
2007, când au fost alese actualele 
structuri de conducere. 
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Astfel, a continuat activitatea de 
dezvoltare structurală în teritoriu, prin 
atragerea de noi organizaţii de 
pensionari, cum ar fi: C.A.R.P. Negreşti 
Oaş, C.A.R.P. Moldova Nouă şi 
revenirea în Federaţie a C.A.R.P. 
Ploieşti, una din cele mai mari asociaţii 
de pensionari din ţară; numărul 
membrilor a crescut la aproape 
1.400.000 constituiţi în 143 C.A.R.P.-uri 
care provin din Municipiul Bucureşti şi 
toate judeţele ţării, însumând 171 
oraşe şi 7730 de comunităţi rurale. 

Totodată, C.A.R.P-urile existente 
s-au dezvoltat şi întărit prin creşterea 
numărului de membri şi majorarea 
consistentă a fondului social, fapt care 
a permis diversificarea activităţilor şi 
serviciilor sociale desfăşurate în folosul 
membrilor lor. 

Se constată că Federaţia a 
devenit din ce în ce mai cunoscută în 
ţară, a câştigat în vizibilitate prin mass-
media centrală şi locală, la emisiunile 
televizate la posturile Antena 1, Antena 
2, Antena 3, Realitatea TV, Acasa TV şi 
Trinitas, emisiunile la Radio România 
Actualităţi, Radio France International, 

în paginile publicaţiilor centrale precum 
Adevărul, Jurnalul Naţional, Click şi prin 
spoturile zilnice la posturile radio-TV 
despre organizaţiile de pensionari cu 
care se prefaţează emisiunile sociale. 

Biroul Permanent şi Comitetul 
Director au lucrat şi în anul 2009 la 
perfecţionarea cadrului organizatoric 
intern, elaborând noul regulament cadru 
orientativ de organizare şi funcţionare a 
filialelor judeţene şi este în lucru 
Statutul Federaţiei Naţionale “OMENIA” 
ce va fi supus aprobării în anul 2011 la 
Congresul Naţional.  

În anul 2009 a început editarea 
Revistei “OMENIA”, publicaţie trimes-
trială a Federaţiei, destinată membrilor 
săi şi care a devenit un suport real 
pentru conducerile C.A.R.P-urilor, o 
tribună a schimburilor de experienţă şi, 
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totodată, publicaţie de informare 
şi de dialog pentru cei peste 
1.300.000 de membri.  

În luna octombrie 2009, pe baza 
experienţei acumulate de C.A.R.P-uri 
de-a lungul a celor aproape 60 de ani 
de existenţă, s-a elaborat “Manualul 
asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor”, un ghid care, fără a 
suplini cadrul legislativ existent, vine 
în sprijinul organelor alese, angajaţilor 
şi voluntarilor. 

În anul 2009 a continuat dialogul 
cu celelalte organizaţii centrale de 
pensionari şi s-au încheiat 
parteneriate şi protocoale de 
colaborare în scopul promovării unor 
propuneri comune pentru completarea 
şi îmbunătăţirea cadrului legislativ, 
care se referă la persoanele vârstnice, 
pensionari, pensii, etc. 

În luna martie 2009, Federatia a 
participat în Bucureşti şi în ţară la 
pichetarea Guvernului şi prefecturilor 
pentru menţinerea punctului de pensie 
la valoarea de 45% din salariul mediu 
brut, iar în luna martie 2010 a 
manifestat la Parlamentul României.  

În perioada analizată s-a realizat 
o mai bună relaţionare  şi comunicare 
cu organele administraţiei centrale şi 
locale, în special cu prefecturile prin 

Comitetele Consultative de Dialog Civic 
pentru Persoanele Vârstnice, poliţia 
comunitară şi de proximitate. 

 Conducerea Federaţiei a participat 
la schimburi de experienţă, însoţite 
uneori şi de momente aniversare şi alte 
activităţi la C.A.R.P. Hunedoara, Haţeg,  
Oradea, Piteşti, Curtea de Argeş, 
“OMENIA” Bucureşti, precum şi vizite de 
lucru la C.A.R.P. Craiova, Băileşti şi 
Urziceni, prilejuri cu care s-a constatat 
îmbunătăţirea relaţiilor existente cu 
administraţiile locale. 

Conducerea Federaţiei a acordat, în 
anul 2009, diplome de excelenţă şi de 
onoare pentru  556 de persoane  
membre, dar şi unor personalităţi 
marcante, care sunt alături de C.A.R.P.-
uri şi persoanele vârstnice.  

Au continuat relaţiile de bună 
colaborare cu celelalte C.A.R.P.-uri din 
afara Federaţiei, au fost invitate la toate 
activităţile acesteia, iar activitatea lor se 
reflectă în paginile revistei “OMENIA”. 

Un loc important în activitatea 
Federaţiei l-a ocupat şi dezvoltarea 
relaţiilor cu diferite organizaţii negu-
vernamentale, precum: Crucea Roşie 
Internaţională, Crucea Roşie din 
România, Asociaţia Naţională pentru 
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Protecţia Consumatorilor, Promovarea 
Programelor ş i  Strategii lor din 
România, Fundaţia United Way şi 
participarea la Festivalul ONG-urilor, 
Bucureşti 2009. 

Biroul Permanent, Comitetul 
Director, Secretariatul General, 
Contabilul Şef, Comisia de Cenzori au 
avut în anul 2009 o activitate deosebit 
de laborioasă constând în zeci de 
materiale care au fost trimise la 
Preşedinţie, Guvern, Parlament, 
Curtea de Conturi ş i  Comisia 
Permanentă a Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice. 

Referitor la fondurile primite de la 
Ministerul Muncii, cu prilejul zilei de 1 
Octombrie, Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, s-a precizat că 
în anii anteriori s-au primit mai puţini 
bani decât era dreptul legal: numai în 
anii 2008 şi 2009 cu aproximativ 3 
miliarde de lei vechi/an. Situaţia s-a 
creat in urma elaborării unor criterii de 
repartizare discriminatorii la nivelul 
Comisiei Permanente a Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice. Au 
fost sesizate, în anii 2008 şi 2009, 
Preşedinţia, Guvernul, Senatul şi 
Camera Deputaţilor, Ministerul Muncii, 
Curtea de Conturi care au verificat, 

ulterior dându-ne dreptate, însă 
Federaţia nu a recuperat banii pierduţi. 
Apreciem că este un lucru ruşinos să se 
ia, pe nedrept, de la nişte bătrâni pentru 
a se da altora. 

Federaţia a întocmit un set de 
propuneri constructive privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice şi le-a 
prezentat în şedinţa Comisiei 
Permanente a Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice. Modul în care 
drepturile persoanelor vârstnice sunt 
prevăzute în legi şi aplicate în practică 
reflectă gradul de civilizaţie, cultura şi 
educaţia dintr-o societate. Legea privind 
protecţia drepturilor persoanelor 
vârstnice zace de mult timp în proiect, 
deşi trebuia transmisă la Parlament 
pentru dezbatere şi aprobare. 

S-a solicitat ca drepturile per-
soanelor vârstnice să fie clar speci-
ficate în legi, nu ca excepţii, acestea să 
se respecte în totalitate şi să se aibă în 
vedere că pensionarii, persoane 
vârstnice au nevoie mai mare de 
medicamente decât oricare alta 
categorie sociala. Pensionarii au plătit 
ca salariaţi C.A.S.S., iar acum, când 
necesitatea consumului de medica-
mente a crescut, sunt obligaţi să 
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apeleze la reţete compensate 
sau, şi mai rău, la “coplata serviciilor 
medicale”. Este nevoie de a se înfiinţa 
unităţi spitaliceşti de geriatrie-
gerontologie sau secţii în cele 
existente pentru ca bătrânii să nu mai 
fie refuzaţi la internare. 

C.A.R.P-urile şi-au asumat un rol  
de protecţie socială sistematică, 
zilnică, care constă în ajutorarea 
socială a celor defavorizaţi prin 
acordarea de ajutoare în bani, 
medicamente, alimente, produse 
igienico-sanitare, îmbrăcăminte, prin 
magazinele sociale, atelierele de 
reparaţii de produse electrice şi 
electronice, tâmplărie, lăcătuşerie, 
croitorie, cizmărie şi articole pentru 
ultimul drum, chiar şi case mortuare. 

Activitatea de socializare şi 
participare la viaţa socio-culturală a 
membrilor C.A.R.P. a constituit şi în 
anul 2009 o preocupare constantă a 
Biroului Permanent, Comitetului 
Director şi Secretariatului General. 
Astfel, au continuat demersurile la 
Ministerul Culturii, la instituţiile de 
cultură şi artă locale pentru ca membri 
C.A.R.P. să beneficieze de unele 
facilităţi atât în Bucureşti, cât şi în  

ţară. Multe C.A.R.P-uri au organizat 
pentru membrii lor excursii şi pelerinaje, 
în ţară şi chiar peste graniţă, au obţinut 
gratuităţi pentru bilete la spectacole, 
reduceri sau gratuităţi la muzee, cazare 
în condiţii avantajoase la mânăstiri şi 
pensiuni. Trebuie să continuăm şi să 
dezvoltăm aceste iniţiative, să obţinem 
facilităţi permanente şi pentru vârstnici, 
aşa cum se acordă în prezent pentru 
elevi, studenţi şi militari. 

În anul 2010 Federaţia aniversează 
20 de ani de la înfiinţare, moment 
deosebit de important în viaţa sa, prilej 
cu care va apărea un număr omagial al 
revistei “OMENIA” şi monografia 
C.A.R.P-urilor din România, se vor 
acorda diplome de onoare şi de 
excelenţă, diplome de partener de 
onoare, diplome aniversare, plachete 
aniversare şi scrisori de mulţumire. 

Dar criza financiar-economică, 
socială şi morală care a cuprins 
România în anul 2010 ne obligă să 
aniversam evenimentul în condiţii de 
austeritate. Participanţii la lucrări, care 
au luat cuvântul şi-au exprimat cu tărie 
nemulţumirea privind dialogul dintre 
pensionari şi autorităţile centrale şi locale 
ale statului, referitor la respectarea 
drepturilor pensionarilor. 
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Preşedintele Federaţiei a subliniat 
de mai multe ori preocuparea sa 
personală, a Biroului Permanent şi 
Comitetului Director pentru perfecţiona-
rea cadrului legislativ în care ne 
desfăşuram activitatea, faptul că 
demersurile din anul 2009 au fost 
continuate şi în anul 2010. 

Astfel, în primul trimestru din anul 
2010 au fost adresate trei sesizări 
primului ministru şi ministrului muncii, 
familiei şi protectiei sociale, au fost 
înaintate propunerile Federaţiei către 
cele două camere ale parlamentului 
referitoare la legislaţia privind 
persoanele vârstnice, s-a luat legătura 
cu comisiile de specialitate şi 
parlamentari implicaţi în domeniu. 

S-au susţinut cu fermitate 
propunerile C.A.R.P-urilor din Federaţie 
cu privire la Legea unitară a pensiilor, în 
mod deosebit cea referitoare la punctul 
de pensie. 

Deşi în momentul redactării 
articolului, Legea unitară a pensiilor este 

în dezbatere la Camera Deputaţilor, iar 
guvernul preconizează măsuri restric-
tive, de o duritate fără precedent, care 
probabil vor afecta şi veniturile 
pensionarilor, conducerea Federaţiei nu 
va abdica de la funcţia sa principală, de 
reprezentare a intereselor membrilor, 
persoane vârstnice şi îşi va relua 
acţiunile legale cu mai multă fermitate 
pentru drepturile ce ni se cuvin. 

Ştiu că din demnitate, 
pensionarii nu cer prea mult, dar au 
nevoie cel puţin de recunoaştere, 
respect, o fărâmă de atenţie şi o 
pensie decentă pentru care au 
muncit, nimic mai mult. 

Atragem atenţia guvernanţilor, 
că discreţia noastră, a celor varstnici 
nu trebuie înţeleasă greşit. Am ajuns 
la vârsta înţelepciunii, dar totul are o 
limită. Credem că nimeni nu doreşte să 
o vadă. 

 
Redactor şef, Ilie Şopandă 
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În perioada 7-9 mai a avut loc la 
Bucureşti, în parcul Unirii cea mai 
mare şi mai reprezentativă mani-
festare adresată organizaţiilor non 
profit din România – ONGfest, un pro-
motor al participării publice, al com-
portamentului voluntar şi filantropic. 

Organizat anual, ONGfest îşi 
propune să contribuie la sporirea nu-
mărului de cetăţeni implicaţi activ în 
comunitate, la dezvoltarea spiritului 

asociativ şi la creşterea implicării aso-
ciaţiilor şi fundaţiilor din România. 

Federaţia Naţională “OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pension-
arilor din România, cel mai mare ONG 
din ţară, a participat pentru prima dată la 
acest eveniment cu un stand propriu de 
prezentare. În acest an ne-am propus să 
familiarizăm publicul bucureştean dar şi 
pe ceilalti vizitatori cu misiunea ONG-ului 
nostru, deoarece majoritatea cetaţenilor 
nu este implicată în activităţi de volun-
tariat şi nu directioneaza 2% din impozi-
tul anual (care a fost reţinut la sursă şi 
virat la stat) pe venitul lor  către organi-
zaţiile nonprofit. 

La standul 32A am expus materiale 
de informare privind activităţile pe care le 
desfăşurăm, cele mai semnificative şi cu 
un impact deosebit asupra publicului fi-
ind revista “OMENIA”, publicatie trimes-

Festivalul anual  
al organizaţiilor neguvernamentale 
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trială a Federaţiei Naţionale “OMENIA” 
şi Manualului Asociaţiei Casa de ajutor 
reciproc a pensionarilor – prima lucrare 
de acest gen apărută în România, deşi 
istoria acestor asociaţii începe la 1924 
iar rădăcinile cele mai adânci sunt în-
fipte în secolul XVIII, în formele de aso-
ciere şi ajutorare a breslelor. 

La standul Federatiei Nationale 
“OMENIA” au fost expuse, de aseme-
nea pliante, monografii, calendare, afi-
şe, publicaţii periodice ale unor aso-
ciaţii membre, din ţară, care de aseme-
nea, s-au bucurat de interesul vizitato-
rilor. Printre acestea menţionăm pe 
cele ale C.A.R.P.-urilor din Hunedoara, 
Curtea de Argeş, Turda, Fălticeni, Ro-
man, Bârlad, Roşiorii de Vede, Orăştie, 
Buhuşi. 

Prezenţa domnului Gheorghe 
Tinică, preşedintele C.A.R.P. Curtea de 
Argeş, împreună cu toată conducerea 
asociaţiei, în ziua cea mai importantă a 
festivalului, ne-a întărit echipa şi toto-
dată convingerea în utilitatea şi succe-
sul demersului nostru. 

Asociaţia Casa de Ajutor Recip-
roc a Pensionarilor “OMENIA” Bucur-
eşti, care este la a doua participare, a 
avut alături şi cercul de mâini 
îndemânatice din cadrul Centrului de Zi 
“OMENIA”, unde inimoasele doamne 
pensionare şi-au prezentat creaţiile: 
gentuţe, plovere, pălăriuţe, poşete, 
portmobile etc. Produsele au fost 

oferite în dar vizitatorilor standului 
care au făcut donaţii pentru ajutorarea 
bătrânilor singuri şi cu venituri foarte 
mici. 

Un alt moment de interes pentru 
noi a fost să întâlnim la ONGfest şi alte 
organizaţii devotate, care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul protecţiei sociale 
a persoanelor de vârsta a treia, la fel ca 
şi organizaţia noastră, printre care Fun-
daţia Principesa Margareta a României, 
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Asociaţia Hercules – Costeşti, 
judeţul Argeş, Asociaţia Pro Homini – 
Brăila etc., organizaţii care ne sunt în 
prezent partenere. Totodată au apărut 
oportunităţi de a încheia noi parteneri-
ate. 

Asociaţiile şi fundaţiile prezente 
au avut ocazia să participe la diverse 
seminarii, confe-rinţe şi dezbateri pub-
lice pe tematici de interes pentru dez-
voltarea organizaţională: voluntariatul 
în România, educaţia pentru mediu şi 
responsabilitatea socială a societăţilor 
comerciale, creşterea şi menţinerea 
încrederii în organizaţiile neguverna-
mentale etc. 

Cei prezenţi s-au bucurat şi de o 
variată agenda culturală propusă de 
asociaţiile nonprofit înscrise la eveni-
ment: teatru stradal, expoziţii şi ateli-
ere de pictură, recitaluri de muzică 
uşoară şi populară, dansuri populare 
şi tematice. 

Publicul s-a bucurat de prezenţa 
unor persoanlităţi ale politicii româ-
neşti, domnişoara Roberta Alma Anas-
tase – preşedinta Camerei Deputaţilor 
şi domnul Mircea Geoană – preşedin-
tele Senatului. 

Vizita la standul Federaţiei Na-
ţionale “OMENIA” a celor două per-

sonalităţi şi discuţiile cu reprezentanţii 
noştri au scos în evidenţă faptul că ne 
cunosc activitatea şi preocupările din ul-
timii ani, în mod deosebit cele referitoare 
la îmbunătăţirea cadrului legislativ, că 
propunerile noastre referitoare la modifi-
carea Legii 16/2000 privind Consiliul Na-
ţional al Persoanelor Vârstnice şi a Legii 
540/2002 privind casele de ajutor recip-
roc ale pensionarilor sunt pe masa de lu-
cru a celor două camere legislative. 

Ediţia 2010 a festivalului societăţii 
civile din Romania a reuşit să stabilea-
scă un model de interacţiune directă în-
tre ONG-uri şi cetăţeni, să promoveze 
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organizaţiile mai puţin vizibile, dar care 
au o contribuţie majoră în societatea 
românească, să stimuleze dezbaterile 
publice cu instituţiile publice, companii, 
mass-media şi cetăţeni, reunind astfel 
actorii societăţii civile, cei mai implicaţi. 

Şi în acest an s-a putut vedea o 
paletă colorată de ONG-uri, din cele mai 
diverse sectoare de activitate: protecţia 
copilului, a vârstnicului, mediu, cultură, 
educaţie pentru tineri, protecţia ani-
malelor, a consumatorilor, a participanţi-
lor la trafic etc., o multitudine de materi-
ale informative, o dorinţă comună de a 
schimba ceva în societatea românească 
şi de a aduce un plus de valoare cetăţ-
enilor ei.  

Astfel s-au remarcat tineri inimoşi 
care au cântat şi dansat în ploaie, per-
soane care au făcut voluntariat trei zile 
la rând, profesionişti care au lucrat îm-
preună în seminarii pentru a găsi soluţii 
la problemele întâlnite în activitatea lor. 

ONGfest este şi va rămâne cel 
mai mare eveniment al societăţii civile, 
al organizaţiilor care ofera servicii co-
munităţii, al persoanelor de toate vâr-
stele care au nevoie de sprijin iar institu-
ţiile statului nu sunt capabile să le asig-
ure. 

Cu acest prilej, Federaţia Na-
ţională “OMENIA” şi asociaţiile case de 
ajutor reciproc ale pensionarilor au de-
venit mai cunoscute şi am reuşit să 
tragem din nou un semnal de alarmă: 
“si noi bunicii existam, avem nevoie de 
voi şi voi aveţi nevoie de noi”. 

          Sorana Oprişan 
   Directoarea Centrului de Zi “OMENIA” 
 
 
P.S.  
 MULŢUMIM tuturor celor care au 
pus suflet în pregătirea şi desfăşurarea 
celor trei zile ale festivalului, numindu-i: 
Alina Perjoiu, Giorgică Bădărau, 
Nicoleta Călin, Simona Căpitănescu, 
Vasile Muraru, Gabriela Trancă, Cice-
rone Olivo, Victor Giurgea, Constantin 
Covaci, Marin Neagu, Dumitru Delure-
anu, Marian Frâncu, Floarea Cherciu, 
Margareta Iacob, Dobra Preda, Petra 
Mocanu, Ana Predinţa, Ruxandra Pău-
nescu, Sorana Oprişan. 
 

 Eu, Sile Fălcuţă, i-am văzut acolo, 
pe toti. 

Eveniment 
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 Turda - oraşul cu porţi, în 
traducere germană, Potaissa de acum 
2000 de ani, are azi aproximativ 
59.000 de locuitori de etnii şi religii 
diferite. Istoria şi anuarele statistice 
prezintă oraşul cu identităţi multiple în 
straturi temporal-culturale: Turda 
antică, Turda medievală, Turda 
interbelică, Turda comunistă, Turda 
capitalistă. În amintirile fiecăruia dintre 
actualii locuitori, mai ales cei de vârsta 
noastră, municipiul poartă parfumul 
nostalgic al tinereţii si al senectuţii.  
 Căutând informaţii despre 
întrajutorare pe aceste meleaguri, am 
constatat că pe la 1871, mâncarea 
reprezenta doar 6% din salariul de 
bază. Cât reprezintă azi? Dar cât 
reprezintă mâncarea din pensia celor 
mai mulţi dintre noi, azi? Azi, dar 
mâine, când punctul de pensie nu va 
mai urmări salariul? Când va ieşi de 
sub tipar această revistă vom şti, 
prinvind talonul de pensie, cât 
înseamnă 15% din pensia fiecăruia 
dintre noi. 
 Probabil că şi acum ca şi altă 
dată, casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor, este un loc de întâlnire 
a săracilor, nu a bogaţilor. 

 La 27 aprilie 1953, din iniţiativa 
unui grup de pensionari, a luat fiinţă 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
TURDA, ca o necesitate de a se ajuta 
prin ei înşişi, ca un sprijin pentru 
satisfacerea trebuinţelor zilnice.  
 Astăzi, după 57 de ani, pe strada 
Războieni la nr.13, lângă parcul din faţa 
Primăriei Turda, persoanele în vârsta fac 
lunar pelerinaj la clădirea frumos 
întreţinută pe care scrie C.A.R.P. 
TURDA. Cei peste 14.400 de membri, 
caută aici sprijinul real pentru rezolvarea 
problemelor lor. Chiar dacă ştim cu toţii 
care sunt problemele persoanelor 
vârstnice, eu tot o să vi le amintesc, 
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fiindcă la C.A.R.P. TURDA, se găsesc 
rezolvări pentru aproape orice. 
 Membrii asociatiei sunt din Turda, 
din Câmpia Turzii, unde au un sediu cu 
2 angajaţi şi multitudinea localităţilor 
rurale învecinate. Criza face ca 
numărul săracilor sa crească iar nevoia 
de întrajutorare prinde tot mai mult 
contur. 
 Cu un fond de peste 7.100.000 
lei, în anul 2009, asociaţia a acordat 
5900 de împrumuturi în valoare totală 
de peste 7.800.000 lei, cu o dobândă 
medie de 7,9% pe an. Marea 
majoritate a împrumuturilor solicitate 
sunt de până la 5.000 lei dar se pot 
acorda şi 10.000 lei. Perioada 
obişnuită de rambursare este de 12 
luni. 

 Cum, uneori pensionarii îşi mai 
oblojesc bătrâneţile la tratament în 
staţiuni balneare, la înapoiere, trec pe 
la C.A.R.P. pentru a primi o parte din 
cheltuielile efectuate.  
 Fiindcă la C.A.R.P. Turda există  
cabinete medicale cu dotări specifice 
efectuării controalelor şi tratamentelor 
pentru persoane vârstnice, deservite 
de trei medici, zilnic le trec pagul mult 

mai mulţi membri decât numărul stabilit 
de ministrul sănătăţii. Au la dispoziţie , 
ecograf, aparate pentru EKG, controlul 
glicemiei şi colesterolului şi tot ce 
trebuie pentru acupunctură, gimnastică 
medicală, reflexoterapie şi masaj.  
Enumerând dotările, se pot trage 
concluzii privind specializările multiple 
ale medicilor. 

 Din dobânzile la împrumuturi, 
asociaţia a reuşit ca în anul 2009 să 
acorde ajutoare nerambursabile de 
peste 3.000 de lei la 74 de membri aflaţi 
în risc social. Deasemeni, pentru 273 de 
membri care au avut “curajul” să devină 
octogenari şi nonagenari, asociaţia a 
acordat “prime” de fidelitate cu viaţa, în 
valoare de peste 10.500 lei. 

Din experienta caselor de ajutor reciproc al pensionarilor 
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C.A.R.P. Turda, membră a 
Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
C.A.R.P-urilor din România din anul 
1994 (an în care a fost ales   
preşedinte, domnul Ioan Moldovan), a 
primit la 1 Octombrie 2009 suma de 
2500 lei pe care a acordat-o ca ajutor 
nerambursabil la 62 de membri, după 
criteriile aprobate de Ministerul Muncii.  

 Dacă în timpul cât au fost 
salariaţi nu au putut merge prin ţară, 
acum, ca membri ai C.A.R.P. Turda, 
au şansa să vadă frumuseţile patriei 
cu ocazia excursiilor organizate de 
asociaţie. În 2009 au fost plecaţi în 
Moldova, în Maramureş, pe Valea 
Arieşului şi la Băile Felix iar asociaţia 
a compensat parţial costurile. 
 Şi fiindcă pensionarii mai şi mor, 
Asociaţia are un magazin de pompe 
funebre, în care se găsesc toate cele 
necesare îndeplinirii ritualurilor de 
înmormântare şi cele de pomenire la 
pomeni şi parastase. Transportul pe 
ultimul drum se face gratuit cu unul 
dintre cele doua mijloace de transport 
auto ale asociaţiei.  
 Pentru membrii care au avut o 

vechime de 20 de ani, urmaşii primesc 
din partea asociaţiei un ajutor de deces 
în valoare de peste 1.300 de lei. Din 
banii asociaţiei au construit o capelă 
mortuară, absolut necesară în zona cu 
blocuri, Micro III, scutind astfel de taxa 
de folosire pe membrii nevoiaşi. 
 Evidenţa a tot ceea ce v-am 
prezentat se face cu calculatoare şi 
aplicaţii informatice moderne. 

 Binenţeles ca toate acestea nu ar fi 
fost, dacă cei aleşi, Preşedintele, domnul 
Ioan Moldovan şi membrii Consiliului 
Director, domnul Mihai Bara, domnul 
Eugen Trebea, doamna Victoria 
Holunga, domnul Valentin Vişinescu, 
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doamna Maria Ilea şi doamna Ileana 
Rosa nu ar fi elaborat şi actualizat 
regulamente, norme şi metodologii de 
punere în aplicare a politicii generale a 
asociaţiei, aceea de protecţie socială 
reală a membrilor. 

 Ceea ce membrii Consiliului 
Director hotărăsc, este “puricat” din 
punct de vedere al legalităţii de ceilalţi 
aleşi ai asociaţiei, membrii Comisiei de 
Cenzori, domnii Gheorghe Constantea, 
Aurel Moldovan şi Vasile Popa. 

 Dar dacă ceea ce hotărăsc 
membrii Consiliului Director şi ceea ce 
validează membrii Comisiei de 
Cenzori, nu ar fi pus în aplicare cu 
extremă seriozitate de către contabila 
şefă, doamna Maria Rus, secretarul 
asociaţiei, domnul Petru Herculea şi 
ceilalti salariaţi, regulamentele şi 
metodologiile elaborate ar rămâne la 
stadiul de teorie. 

 Realizările nu sunt numai ale celor 
de azi ci şi ale celor care dea lungul 
timpului au contribuit la înfiinţarea şi 
perpetuarea asociaţiei. Cu umorul 
deosebit care il caracterizează,  domnul 
preşedinte Ioan Moldovan, îi pomeneşte 
cu drag pe: Eugen Bogdan – primul 
preşedinte, Ştefan Gligan, Valer 
Fărcăşan – preşedintele care a 
cumpărat sediul în anul 1971, Alexandru 
Ivăşcan, Vasile Fodorean, Vasile Neagu 
şi binenţeles profesorul Valentin 
Vişinescu – cel care alături de 
preşedinte, a trudit la cartea “Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Turda la 
55 de ani de existenţă”.  

 Când ajungeţi să vizitaţi Cheile 
Turzii sau Salina Turda, treceţi pe la 
C.A.R.P. TURDA, unde puteţi citi cartea 
şi asculta snoavele spuse de domnul 
Ioan Moldovan. 
 

  Reporter de serviciu, ing. Sile Fălcuţă 
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 Comuna Ceahlău, localitate în 
judeţul Neamţ caracteristică zonei de 
munte, s-a dezvoltat de-a lungul unor 
cursuri de apă, evoluţia spaţială 
nefiind compactă datorită reliefului ce 
a limitat-o. 

Mărturiile arheologice existente 
pe aceste meleaguri arată că în 
această zonă au locuit oameni încă 
din paleoliticul superior, materializate 
prin unelte de silex, ce au aparţinut 
vânătorilor, fiind considerate cele mai 
vechi mărturii arheologice de pe Valea 
Bistriţei.   

Epoca metalelor şi mai ales 
p e r i o a d a  g e t o - d a c i c ă  e s t e 
reprezentată prin urme ale unor 
sălaşe de păstori şi ale unor cetăţui la 
Hangu, Răpciuni, Altan, care asigurau 
paza graniţei cu Dacia romană.  

Se crede ca dacii au ales 
Ceahlăul ca Munte Sfânt şi locaş al 
zeilor, numindu-l Kogheon, unde 

exista Sihăstria Marelui Preot. Credinţa 
străveche a oamenilor ca muntele 
Ceahlău este înzestrat cu puteri divine a 
străbătut timpurile. 

Epoca feudală este dominată de 
mărturii ale vieţii religioase - muntele 
Ceahlău devenind una dintre cele mai 
importante vetre de sihăstr ie 
românească. În stâncă sau la suprafaţă 
au fost construite zeci de sihăstrii şi 
schituri de lemn; cea mai veche se pare 
că a fost Sihăstria lui Dragoş, înlocuită 
apoi cu Sihăstria Ceahlău. Amintim 
Schitul Răpciuni, ridicat în 1774 a cărui 
biserică a fost transferată la Muzeul 
Satului din Bucureşti datorită frumuseţii 
formei şi a decorului crestat în lemn, sau 
Schitul Durău a cărei biserică zidită între 
anii 1830-1835 a fost pictată mai târziu 
de Nicolae Tonitza, are o deosebită 
valoare istorică şi artistică. 

Documentele vremii oferă multe 
date şi despre viaţa laică a oamenilor de 
pe aceste meleaguri. Ei se ocupau cu 
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creşterea animalelor, lucrul la pădure şi 
plutăritul şi mai puţin cu agricultura, din 
cauza suprafe ţelor reduse ale 
"ţarinelor".  Într-un document de la 
1466 sunt amintiţi plutaşii de pe Valea 
Bistriţei, în altul de la 1725 se 
menţionează că ţăranii de aici vindeau 
la târguri sucman, cergi, brâie, catrinţe, 
brânză, lână, miei, cai, var, oale, dohot, 
obiecte de lemn.  

În catagrafia din anul 1774 se 
aminteşte că în comuna Hangu (din 
care făcea parte şi Ceahlău) erau 2 
cojocari, 3 ciubotari, 1 butnar, 2 olari, 2 
morari, 1 trăistar. Catagrafia din anul 
1820 menţionează principalele ocupaţii 
ale locuitorilor: creşterea vitelor, făcutul 
cherestelei şi "lucrul mâinilor".  

 Înainte de anul 1926, teritoriul 
aparţinea comunei Hangu, dar evoluţia 
demografică şi distanţele mari au 
determinat constituirea comunei, cu 
numele de Ceahlău, de la Muntele 
Ceahlău, la poalele căruia se află. 

În anul 1960, prin construirea 
primei hidrocentrale de pe teritoriul 
Romaniei, la Bicaz, lacul de acumulare 

Izvorul Muntelui a diminuat 
suprafaţa vetrelor de sat cu aproape 
50%, terasele joase şi largi ale Bistriţei 
intrând sub luciul de apă.  

În prezent comuna Ceahlău 
cuprinde satul Ceahlău având în partea 
dinspre amonte staţiunea turistică 
Durău, situată sub vârful Toaca, satul 
Bistricioara şi satul Pârâul Mare, 
aşezare mai nouă, alcătuită din 
aproximativ 150 de locuitori strămutaţi 
din satele dispărute sub apele lacului de 
acumulare ale hidrocentralei de la 
Bicaz. 

Epoca modernă şi contemporană 
cunoaşte o intensă populare şi 
dezvoltare economică şi socială a zonei 
p r in  mă r i rea  ve t re lo r  sa te lo r, 
modernizarea drumurilor datorită 
construcţiei barajului şi hidrocentralei de 
la Bicaz şi mai ales prin amenajarea 
Staţiunii Durău.  

După anul 1989, viaţa monahală 
s-a dezvoltat, datorită retrocedării 
bunurilor mânăstireşti şi construirii de 
lăcaşuri noi de cult, între care cel mai 
important şi mai impunător este Centrul 
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ecumenic internaţional "Daniil 
Sihastru", dat în folosinţă în anul 
1995. 

 Comuna este cunoscută pe 
piaţa turistică prin Staţiunea Durău ce 
reprezintă o mare atracţie pentru cei 
dornici de odihnă şi recreere, fiind 
reprezentativă pentru judeţul Neamţ, 
la care se adaugă cabanele Fântanele 
şi Dochia din masivul Ceahlău, Parcul 
Naţional Ceahlău cu rezervaţia 
botanică Poliţa cu Crini, rezervaţia 
ştiinţifică Ocolaşul Mare, Monumentul 
naturii – Cascada Duruitoarea, Lacul 
de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, 
Mânăstirea Durău, Palatul Cnejilor şi 
altele. 
 Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Ceahlău a luat fiinţă din 
necesitatea de întrajutorare a celor 
121 oameni minunaţi adunaţi în localul 
Căminului cultural al comunei Ceahlău 
pe data de 3 mai 1953 şi a aderat la 
Federaţia noastra pe data de 1 martie 
2007. 

 Clădirea din fundalul fotografiei 
reprezintă sediul social al asociaţiei şi 
este proprietatea acesteia din anul 
1971, când membrii au hotărât 
cumpărarea casei având  trei camere 
şi curte împrejmuitî. 
 Preşedintele Asociaţiei, domnul 

profesor DOREL RUSU, a fost ales în 
adunarea generală din data de 7 iulie 
2003. Din Consiliul Director mai fac parte 
domnul Toader Nemţanu, fost brigadier 
silvic, doamna Alexandrina Marcoci, fost 
cadru didactic, domnii Grigore Vădana, 
fost cadru didactic, Nicolai Andronic, fost 
maistru mecanic auto, Gheorghe Luca, 
fost diriginte P.T.T.R. şi Dumitru Lupu 
(Lupescu), fost profesor maistru. 
 Contabilul este doamna Simona 
Florea, iar preşedintele comisiei de 
cenzori este doamna Elena Marc. 
 Cu un fond social de aproape 
450.000 de lei şi un număr de peste 
3.800 de membri, C.A.R.P. Ceahlău se 
bucură de un real respect în zonă din 
partea persoanelor vârstnice, pentru grija 
cu care se preocupă de rezolvarea 
problemelor lor.  
 Astfel, Asociaţia onorează cu 
operativitate cererile de împrumut, 
acordă ajutoare nerambursabile în bani 
persoanelor cu probleme deosebite de 
sănătate, singure (cca. 50 de cazuri/an), 
pentru tratamente în staţiune, procurarea 
de medicamente (cca. 30 de cazuri/an), 
pentru deces (cca. 150 de cazuri/an). 

Întrucat membrii asociatiei sunt 
locuitori din zone dispuse la distanţe de 
circa 100 de km, fondurile băneşti sunt 
adunate de 17 casieri-delegati, care 
răspund de cele 17 sectoare ce acoperă 
satul Izvorul Alb, oraşul Bicaz, comunele 
Hangu, Ceahlău, Grinţieş, Poiana 
Teiului, Fărcaşa şi Borca din judeţul 
Neamţ, 31 sate care aparţin de 6 
comune de pe Valea Muntelui, în arealul 
Barajului Bicaz si orasul Broşteni din 
judeţul Suceava.  

Actualul presedinte, domnul 
profesor Dorel Rusu, pomeneşte cu un 
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pios omagiu pe predecesorii săi, 
Ştefan Moise, Gheorghe Ciucanu şi 
Ioan Bezim. 

Personal, consider că Asociaţia, 
constituită în anul 1953 şi-a păstrat cu 
sfinţenie rolul pentru care a fost creată, 
grija faţă de oamenii aflaţi la nevoie. 

 Am citit şi recitit cuprins de 
emoţie materialele puse la dispoziţie cu 
generozitate de către preşedintele 
Casei pentru documentare, am discutat 
telefonic cu acesta, am citit pe internet 
lucruri interesante despre istoricul 
localităţii unde îşi are sediul, precum şi 
al zonei de o neasemuită frumuseţe. 

Din toate, apare ca un laitmotiv 
respectu l  pentru OM, dor in ţa 
conducerii Asociatiei dea lungul 
timpului de a continua lucrurile bune 
începute de înaintaşi cu mulţi ani în 
urmă, dar şi colaborarea fructuoasă cu 
autorităţile din localitatile din care 
provin membrii, ajutorul şi înţelegerea 
rezolvării cu operativitate a multiplelor 
probleme ale vârstnicilor. 

 Calitatea deosebită a oamenilor 
care lucrează cu membrii Casei, 
seriozitatea cu care abordează fiecare 
situaţie în parte, grija arătată vârstnicilor 
cu probleme deosebite demonstrează 
că deşi Asociaţia are membri în multe 
localităţi, situate la distanţe mari unele 
de altele se pot obţine rezultate 
remarcabile.  

Preşedintele Casei, domnul 
profesor Dorel Rusu, cu vocaţia sa de 
dascăl, ajutat de oameni cu suflet mare, 
conduce azi cu competenţă şi mândrie 
o asemenea asociatie. Experienţa ei 
minunată ar putea fi urmată şi de alte 
Asociaţii, iar pentru Federaţie constituie 
o mândrie să aibă un asemenea 
partener de lucru. 

De aceea, vorbele frumoase 
spuse despre C.A.R.P. Ceahlău au o 
acoperire reală şi preşedintele vă invită 
să sunaţi la telefoanele 023-325.82.35, 
0233-258.435 şi 0746-234.493 pentru a 
stabili detaliile vizitei dumneavoastră. 

 

Redactor şef, Ilie Şopandă 
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Municipiul  Sighetu 
Marmaţiei, aşezat la confluenţa 
râurilor Iza şi Tisa, la frontiera de 
nord-vest a ţării a fost capitala 
Maramureşului istoric. 

 Aici, undeva la 20 km de oraş, o 
bornă plantată pe malul drept al râului 
Tisa, în Ucraina de azi, marchează 
Maramureşul istor ic ca vatră 
românească locuită din timpuri 
imemoriale. 

 Denumirea îşi are originea 
probabil în expresia traco-dacică 
ZEGED = CETATE. Consemnările 
istorice încep cu anul 1326, apoi cu 
anul 1611 când principele Bathory 
întăreşte privilegiile Oraşului Sighet şi 
1659 când împăratul Leopold acordă 
dreptul de stemă a orasului, Capul de 
bour. 

Confluenţa culturilor orientale cu 
cele occidentale, suprapuse cu a celor 
două mari biserici creştine, Ortodoxă 
şi Catolică a născut aici o arie 
culturală specifică, cu o imagine 
simbolică în întreaga lume. 

La 1900, într-o tipografie locală 
şi-a făcut apariţia celebra “Istoria 
Comitatului Maramureş” pentru care 
Ioan Mihalyi de Apsa a fost răsplatit cu 
premiul Academiei Române şi a fost 
cooptat ca membru al acestei 
prestigioase instituţii. 

Adunarea de la 26 Noiembrie 1918 
din piaţa centrală a oraşului a ales Sfatul 
Naţional al românilor maramureşeni şi a 
desemnat delegaţii care au reprezentat 
oraşul la semnarea Actului de la 1 
Decembrie 1918. 

Etatizarea mijloacelor de producţie 
şi desfiinţarea judeţelor pentru infiinţarea 
regiunilor din anul 1948 a fost un 
moment trist pentru oraş. 

În anul 1950 
oraşul a intrat în 
“istoria neagră” 
prin închisoarea 
care a devenit 
celebră datorită 
î n c a r c e r ă r i i 
miniştrilor, şefilor 
d e  p a r t i d e 
politice istorice, 
g e n e r a l i l o r , 
academicienilor, 
p r e o ţ i l o r , 
z i a r i ş t i l o r , 
ţăranilor care  

s-au opus colectivizării, opozanţilor 
instalării comunismului în România. 
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Asociaţia Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Sighetu 
Marmaţiei a luat fiinţă în 1960, la 
cererea unui grup de pensionari, prin 
Decizia Comitetului executiv al Sfatului 
Popular Raional Sighet. 

În primăvara anului 2010, istoria 
celor cinci decenii de activitate 
neîntreruptă a fost marcată şi prin 
parastasul oficiat la Catedrala 
Ortodoxă, în memoria membrilor 
trecuţi la cele veşnice. În sedinţa 
festivă din 11 februarie 2010, 
Preşedintele Vasile Bota a prezentat 
Istoricul asociaţiei şi Raportul de 
activitate al Consiliului Director pe anul 
2009. Alături de cei 70 de delegaţi ai 
membrilor din cele 40 de localităţi în 
care asociaţia are sucursale, s-au aflat 
şi au transmis mesajul de salut, 
Primarul Municipiului Sighetul 
Marmaţiei, doamna profesor Eugenia 

Godja şi domnul Gheorghe 
Costan, Preşedintele C.A.R.P. Baia 
Mare şi a Filialei Maramureş a 
Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
C.A.R.P-urilor din România. 

În anul 2009 asociaţia a cumpărat 
de la Consiliul Local, sediul din str. 22 
Decembrie, nr. 10, pe care l-a renovat şi 
amenajat special pentru desfăşurarea 
activitaţilor principale. 

Acum, Asociaţia C.A.R.P. Sighetu 
Marmaţiei are peste 8.200 de membri şi 
se estimează că la sfârşitul anului 2010, 
aceştia vor fi peste 9.000. Actualii 
membri sunt din Sighetu Marmaţiei, 
Săpânţa, Remeţi, Tisa, Crăciuneşti, 
Câmpulung la Tisa, Sarasău, Iapa, 
Mocicioiu Mare, Rona de Jos, Rona de 
Sus, Desus, Costiui, Petrova, Leordina, 
Ruscova, Borsa, Bistra, Valea-Viseului, 
Crasna-Vişeului, Moisei, Vădeni, 
Bîrsana, Giulesti, Şugatag, Deseşti, 
Ocna-Sugatag, Călineşti, Sarbi, Mudeja, 
Breb, Vă leni, Onceşt i ,  Năneşt i, 
Rozavlea, Sieu, Strâmtura, Bogdan 
Vodă, Dragomireşti, Botiza, Iza, 
Poienele Izei. 
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Dezvoltarea actuală a asociaţiei 
se datorează şi foştilor preşedinţi, 
Ioan Zetea în perioada 1960-1974 şi 
Emil Mironescu în perioada 1990-
2006, cărora, domnul preşedinte 
Vasile Bota le aduce omagiu. 

Membrii Consiliului Director, 
domnul Ioan Greble, domnul Ioan 
Stan, domnul Dumitru Mihali şi 
doamna Viorica Marusceac, împreună 
cu preşedintele, domnul Vasile Bota 
manifestă o preocupare permanentă 
pentru adoptarea şi actualizarea 
măsurilor necesare protecţiei reale a 
membrilor asociaţiei. Astfel, au 
adoptat norme similare celor din 
sistemul bancar pentru ca activitatea 
de creditare să se poată efectua în 
condiţii optime dar cu dobânzi modice, 
pentru ca şi cei peste 50% din totalul 
membrilor, care au pensii sub nivelul 
de trai decent, să poată beneficia de 
împrumuturi. 

Veniturile realizate din dobânzi 
şi contribuţii sunt utilizate, în marea 
majoritate, la compensarea parţială a 
biletelor de tratament, acordarea 

ajutoarelor de deces sau acordarea de 
ajutoare nerambursabile membrilor aflaţi 
în risc social. 

Cu un fond social de peste 
4.000.000 lei, în anul 2009 au fost 
acordate 4.400 de împrumuturi, în 
valoare totală de peste 7.000.000 lei, cu 
un procent mediu de dobîndă de 8-9%. 

Pentru anul 2010, în urma 
solicitărilor tot mai multe ale membrilor, 
probabil şi datorită scăderii puterii de 
cumpărare a leului, Consiliul Director a 
hotărât ca suma maximă împrumutată să 
crească de la 5.000 lei la 6.000 lei, iar 
rambursarea să se facă în 6 până la 24 
de rate lunare consecutive. 

Legalitatea hotărârilor adoptate de 
Consiliul Director şi corectitudinea 
opera ţ iun i lor  f inanciar-contabi le 
efectuate de contabilitate şi casierii 
colectori-platitori sunt verificate 
permanent de Comisia de Cenzori, 
condusă de domnul Vasile Şerban, ajutat 
de doamna Maria Szabo şi doamna 
Maria Kelerman. 

Activităţile zilnice ale asociaţiei 
sunt coordonate şi desfăşurate de către 
contabila şefă, doamna Livia Ungurean, 
împreuna cu compartimentul secretariat, 
condus de domnul Ioan Rus, ajutaţi de 
ceilalţi patru salariaţi.  

Lunar, reprezentanţii membrilor din 
fiecare sucursală se deplasează la sediul 
central al asociaţiei pentru decontarea 
sumelor colectate. Cu această ocazie 
informează pe cei aleşi să conducă 
destinele C.A.R.P-ului despre doleanţele 
membrilor şi primesc informaţii pe care le 
diseminează în teritoriu. 

Rezultatele economico-financiare 
obţinute au permis asociaţiei ca în anul 
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2009 să poata acorda ajutoare 
nerambursabile în suma de peste 
17.500 lei la 485 de membri cu venituri 
mici sau foarte mici.  

Întrucat din anul 2006 asociaţia 
este membră a Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a C.A.R.P-urilor din 
România, cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Persoanelor Vârstnice, la 1 
Octombrie 2009, i-au fost repartizate 
fonduri din care a acordat ajutoare 
nerambursabile unui numar de 39 de 
membri, dupa criteriile stabilite de 
Consiliul Naţional al Persoanelor 
Vârstnice şi aprobate de Ministerul 
Muncii. 

Pentru modul onest în care îşi 
tratează membrii care îi trec pragul şi 
contribuţia la îmbunătăţirea nivelului de 
trai a celor peste 8.200 de membri, 
Asociaţia C.A.R.P. Sighetu Marmaţiei 
se bucură de un real respect şi 
încredere în randul sighetenilor. 

În fotografie vedeţi pe trei dintre 
membrii care au participat la înfiinţarea 
C.A.R.P-ului din Sighetu Marmaţiei in 
anul 1960. Consiliul Director i-a 
premiat pentru fidelitate. 

 

Redactor, Sile Fălcuţă 
 

Aur 
Aur, aur, strălucire, 
Ce naşti vise de mărire, 
Tu pe toţi îi amăgeşti 
Capul lor tu le suceşti 
Departe de mântuire,  
Slujitor al lui Mamon 
Sparge-te ca un balon. 
 
Du-te în pustia seacă, 
Galsul tău acum să tacă. 
Lasă oamenii în pace 
Să traiască cum le place! 
 
Să slujească lui Hristos 
Mesia Cel luminos 
Ce le iartă din păcate 
Cei cu capete plecate. 
 
Tu eşti mândru ca păunii 
Şi huleşti precum fac Hunii, 
Du-te, fugi şi te ascunde 
Unde lumina nu pătrunde. 
 
Iar acum, ca încheiere, 
Iartă, Doamne, cei ce-or cere! 
Căci sunt amăgiţi cu fiere, 
Nu le rândui durere. 
 

Preot Vasile Birlic 
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Oraşul staţiune Băile Herculane 
este situat pe Valea Cernei, la 5 km 
de principala arteră rutieră şi calea 
ferată internaţională Bucureşti - 
Timişoara - Moraviţa.  

Staţiunea Băile Herculane este 
menţionată în documentele vremii sub 
denumirea „Ad aquas Herculis sacras 
ad Mediam” şi este situată la o 
altitudine de 168 m. Factorii naturali, 
precum climatul de depresiune 
i n t r a m o n t a n ă ,  c u  i n f l u e n ţ e 
mediteraniene apele minerale  

izotermale şi hipertermale (38-60°C), 
slab radioactive, hipotone, cu diferite 
compoziţii chimice o fac să fie căutată de 
turişti, dar şi de persoane care doresc 
să-şi trateze diferite maladii. 

Originea Băilor Herculane se 
întinde pe o durată de aproape două 
milenii. Bazele staţiunii au fost puse în 
anul 102 d.Ch. de Împăratul Traian, 
romanii introducând cultul balnear 
preluat de la greci pe care apoi l-au 
dezvoltat. Numele staţiunii  vine de la 
zeul Hercules, fiul lui Zeus şi al 
frumoasei Elena, consemnat în mitologia 
romană ca patron al izvoarelor termale, 
simbol al puterii şi al echilibrului între 
forţa fizică şi cea spirituală. 

Romanii au construit aici temple, 
băi, apeducte, monumente şi statui, 
închinate zeilor Hercules, Aesculap şi  
Hygenia. Atestarea documentară a 
staţiunii datează din anii  153 d.Ch., fapt 
consemnat într-o tabulă votivă din băi: 
Zeilor şi divinităţilor apelor, Ulpius 
Secundinus, Marius Valens, Pomponius 
Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimişi ca 
delegaţi romani să asiste la alegerea în 
calitate de consul a fostului lor coleg 
Severianus, întorcându-se nevătămaţi, 
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au ridicat acest prinos de recunoştinţă. 
În perioada civilizaţiei romane, 

staţiunea de pe Valea Cernei a 
constituit un important punct de atracţie 
pentru aristrocaţia Romei antice.  

Impresionaţi de excepţionala 
putere tămăduitoare a apelor sacre de 
pe Valea Cernei, romanii sosiţi în Dacia  
le-au închinat un adevărat cult balnear 
sub semnul tutelar al lui Hercules. 

După anul 1718 (Pacea de la 
Passarovitz) începe în cadrul  
Imperiului austriac reconstrucţia şi 
modernizarea băilor, a căilor de acces, 
grănicerii bănăţeni construind aici 
majoritatea edificiilor din staţiune, care 
poartă amprenta unui baroc austriac 
impresionant.  

În 1736, generalul Andreeas 
Hamilton, guvernator al Banatului din 
partea regelui Carol, reclădeşte Băile şi 
menţionează existenţa termelor lui 
Hercules, Higeea şi Esculap.  

Izvorul cu cel mai mare debit este 
Hercules, care are emergenţa sub 
Hotelul Roman şi acolo se înscrie în 
hartă Baia nr. 9. 

Staţiunea este vizitată de-a 
lungul timpului de mari personalităţi. În  
1852 Împăratul Austriei considera Băile 
Herculane ca fiind „cea mai frumoasă 
staţiune de pe continent”, iar 
Împărăteasa Elisabeta - pasionata şi 
armonioasa Sissi - scrie un jurnal intim 
în care Băile Herculane reprezintă o 
prezenţă distinctă şi încântătoare.  

Se cuvine să menţionăm aici 
faptul că în anul 1999, Termele 
Romane, cuprinse în monumentala 
construcţie a Hotelului Roman, au fost 
redate, după 2000 de ani, în circuitul 
turistic astfel încât vizitatorii hotelului 
au posibilitatea să urmeze tratamentul 
balnear în aceleaşi condiţii cu cele ale 

fostului guvernator al provinciei, 
generalul roman Marcus Aurelius Pius.   

Existenţa neîntreruptă de două 
milenii a staţiunii Băile Herculane a fost 
favorizată de eficacitatea miraculoasă a 
izvoarelor termale, fiind socotite un „dar 
al zeilor” dar şi de pitoreasca aşezare a 
staţiunii într-o vale adăpostită de munţi, 
de o frumuseţe aparte.  

Dotarea tehnico-edilitară de prim 
rang la un confort de înaltă ţinută şi 
bogata diversificare a metodelor de 
tratament de la cura balneară clasică la 
diverse metode de fizio şi electrotera-
pie, masaje, acupunctură, au conferit 
acestei staţiuni un înalt grad de 
atractivitate. Multiplele mijloace de 
recreere şi divertisment, restaurante, 
baruri, terase de vară, bazine de înot cu 
apă termală, saună, masaj, biliard,  
precum şi posibilităţile de drumeţie şi 
excursii în staţiune şi pe Valea Cernei, 
constituie o atracţie în plus pentru 
vizitatorii oraşului staţiune balneară 
Băile Herculane.                            

În prezent, potenţialul turistic şi 
balnear al staţiunii Băile Herculane 
considerată cândva „Perla României” nu 
mai este valorificat la adevărata sa 
valoare, baza materială s-a deteriorat, 
clădiri le s-au ruinat pe fondul 
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permanentelor scandalur i 
imobiliare şi al lipsei de interes în 
buna gospodărire al acestui minunat 
colţ de ţară. 

Intr-o localitate cu aproximativ 
6.000 de locuitori, pe fondul 
degringoladei economice si legislative 
produsa de evenimentele anului 1989, 
a aparut necesitatea existentei unei 
entităţi care să rezolve o parte din 
problemele persoanelor vârstnice. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Băile Herculane 
înfiinţată în iulie 1991 are sediul pe 
strada Trandafirilor la numărul 62 A  şi 
a aderat la Federaţia Naţională 
„Omenia" a C.A.R.P-urilor din 
România în martie 2007. 

Domnul Dumitru Vlascu, 
născut în anul 
1 9 3 8  p e 
m e l e a g u r i 
botoşănene, în 
Vorona, este 
p r e ş e d i n t e l e 
C.A.R.P. Băile 
Herculane din 
iunie 2004.  
 A reusit, 
c u  v o r b a 
domoală, aşa 
cum îi şade bine 
unui moldovean 

plecat prin lume, să convingă 
autorităţile locale că prin sprijinirea 
persoanelor vârstnice se rezolvă şi 
mare parte din problemele comunităţii. 

Membrii Consiliul Director, doamna 
Ana Ausmann, domnii Zeno Kiss, 
Constantin Mihai, Mihai Rădulescu, 
Fănică Sitaru şi Petru Terziu, împreună 
cu preşedintele, au analizat mai multe 
modele de organizare şi funcţionare a 
unei case de ajutor reciproc a 
pensionarilor, găsind varianta optimă 
pentru o asociaţie cu 500 de membri şi 
perspectiva de a ajunge în câţiva ani la 
2.500—3.000 de membri, mai ales 
datorită crizei care a determinat 
guvernanţii să scadă veniturile, atât ale 
persoanelor vârstnice cât şi ale copiilor şi 
nepoţilor acestora. Sărăcia va fi 
principalul motiv al creşterii numărului 
membrilor acestei asociaţii, ca de alt fel, 
şi a celolalte existente în România. 

Din aprilie 2004, Preşedinta 
Comisiei de cenzori, doamna ec. 
Laurenţia Bota, veghează ca normele 
legale specifice unei asociaţii nonprofit 
să fie aplicate fără abatere.  

Con tab i la  şe fă  a 
Asocia ţ ie i ,  doamna 
Margareta-Ana Kiss, cu  
vechime în functie din  
mar t ie  2004,  a re 
importanta sarcină de a 
păstra permanent o 
evidenţă clară a  tuturor 
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încasărilor şi plăţilor, putând astfel să 
prezinte preşedintelui şi membrilor 
Consiliului Director, datele necesare 
luării unor decizii corecte. 

Din februarie 2008, încasările şi 
plăţile în asociaţie se fac de doamna 
casier Elena Cristescu. Cu această 
funcţ ie, dânsa este, pe lângă 
preşedinte, una dintre cele mai vizibile 
persoane pentru membrii asociaţiei.  

Membrii Asociaţiei provin din 
localităţile Băile Herculane, Bozovici, 
Topleţ, Mehadia, Cornereva, Podeni, 
Plugova, Bolvaşniţa şi chiar Timişoara.   

Cu un fond social de peste 
155.000 lei C.A.R.P. Băile Herculane 
reuşeşte prin efortul conjugat al 
conducer i i  ş i ,  în  spec ia l ,  a l 
preşedintelui să rezolve în mod corect 
toate doleanţele membrilor aflaţi în 
evidenţă şi să se bucure de un real 
respect în rândul populaţiei din oraş, 
ceea ce explică înscrierea membrilor 
din alte localităţi. 

C.A.R.P. Băile Herculane acordă 
o mare atenţie ajutorării persoanelor cu 
venituri foarte mici, bolnavilor, 
persoanelor singure sau cu alte 
probleme deosebite.  

Astfel, anual acordă ajutoare 
nerambursabile în bani la peste 50 
persoane în valoare totală de peste 
5.000 lei, ajutoare de deces, precum şi 

alte facilităţi.  
Prin colaborarea cu autoritatile 

locale, membri i  C.A.R.P. Bă i le 
Herculane aflati in risc social servesc 
masa la Cantina de Ajutor Social care 
aparţine de Primărie iar la Magazinul 
social aceştia pot procura unele 
produse la un preţ mai mic decât acela 
existent în oraş. 

Fire deschisă, domnul presedinte 
Dumitru Vlascu, cu reale calităţi de 
conducător, recunoscute inclusiv de 
către autorităţile locale, prezent 
permanent printre membrii asociaţiei 
care deschid uşa clădirii din str. 
Trandafirilor nr. 62A, lângă piaţă, îi 
îndrumă şi nu uită de fiecare dată să le 
adreseze cuvinte de îmbărbătare, 
presărate cu câte o glumă bine aleasă.  

Unul din visele preşedintelui s-au 
împlinit la 15 noiembrie 2009, când 
autorităţile locale le-a oferit sediu la 
actuala adresă, unde au inclusiv un club 
pentru pensionari. 

Până la împinirea următorului vis 
ne invită ca, la trecerea prin staţiunea 
Bă i le  Herculane să  sunăm la 
te le foane le  0742 .901 .486  sau 
0721.120.289 pentru a ne fi ghid.  

Eu vă spun că este un ghid 
grozav. 

    Redactor şef, Ilie Şopandă 
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Municipiul Brad, localitate 
minieră situată în depresiunea cu 
acelaşi nume, în partea de nord a 
judetului  Hunedoara,  în ţara 
Zarandului, pe malul Crişului Alb (criş 
în greceşte înseamna aur), la 37 km 
de municipiul Deva, ocupă o suprafaţă 
de 80 km2. În teritoriul administrativ al 
oraşului sunt cuprinse localităţile 
Valea Bradului, Potingani, Ţărăţel, 
Mesteacan, Ruda-Brad, Barza, Valea 
Ursului, Zdrapţi şi comuna suburbană 
Criscior.  

Mineritul în zona Brad este 
atestat documentar din anul 21 î.Hr.  
Aurul extras din minele de aici a ajuns 
în piramidele egiptene, la Roma, în  
Imperiul Austro-Ungar şi mai recent în  
Rusia.  

Ultimul gram de aur a fost scos 
în anul 2006, dar asta nu pentru că nu 
mai există (cu toate că timp de 2000 
de ani a fost extras în permanenţă), ci 
datorită faptului că  guvernele de după 
au decis să închidă minele din zonă 
pe motive încă controversate. Trebuie 
menţionat faptul că oprirea  expoatării 
acestora s-a mai întâmplat de-a lungul 

timpului numai o singură dată şi atunci 
numai pentru 3 luni, în perioada 
Revoluţiei de la 1848.  

La Ruda-Brad pe malul pârâului 
Musariu, la poalele Munţilor Metaliferi,  
bogaţi în zăcăminte de aur şi argint, se 
găseşte galeria „12 Apostoli”, cu o 
vechime de peste 2000 de ani şi 
„Treptele Romane”, ce datează din 
perioada daco-romană. Acum mina este 
închisă. Dacă eşti prieten cu 
personalităţile locale, ai şansa să vezi pe 
viu galeria. 

Este atestat documentar pentru 
prima dată în anul 1445 în care se 
pomeneşte numele maghiarizat al 
Bradului - Fenyonpataka. 
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La trecerea prin Municipiul Brad 
merită vizitate: o copie a Statuii 
Lupoaicei, simbolul latinităţii poporului 
român, Monumentul Noii Dacii din Piaţa 
Centrală ,  Muzeul Aurului care 
înfăţişează un istoric al mineritului în 
România, prezentând eşantioane de 
aur nativ găsite în Munţii Apuseni, 
statuile personalităţilor marcante în 
istoria oraşului, printre care a lui Horia 
şi cea din bronz a lui Avram Iancu. 

Sediul Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Municipiul Brad este 
situat în  strada 1 Mai, numărul 4, Bloc 
A4, ap. 3, municipiul Brad.  

 Asociaţia a luat fiinţă din initiaţiva 
membrilor fondatori şi a fost legalizată 
în baza deciziei numărul 107 din  
martie 1962 a fostului Comitet Executiv 
al raionului Brad, iar în anul 2003 a 
aderat la Federa ţ ia Na ţ ională 
“OMENIA” a C.A.R.P-urilor din 

România. 
Preşedintele Casei, începand cu  

8 aprilie 2010 este domnul ing. 
Gheorghe Bânţu, născut în anul 1934. 

  De la 8 aprilie 2010, sunt 
membrii ai Consiliului Director, domnul 
vicepreşedinte ing. Aurel Holhoş  
(preşedinte din 1990 până în 2010), 
domnul ing. Ioan Cioflica, domnul 
Gheorghe Toma şi domnul Dorin Stoia. 
Deasemeni, Consiliul Director are 
membru supleant pe domnul Ioan 
Oprişa. 

Comisia de cenzori este compusă 
din doamna Gabriela Duţulescu şi 
domnul George Cerb.  

 Contabila şefă, doamna Ileana 
Dâlv împreună cu ceilalţi nouă salariaţi 
constituie “executivul” asociaţiei, cei ce 
pun în aplicare hotărârile celor aleşi. 

Acum, C.A.R.P. Brad numără 
peste 5.800 membri proveniţi din 
municipiu Brad şi din peste 70 de 
localităţi din depresiune, printre care 
Vaţa de Jos, Crişcior, Luncoiu de Jos, 
Baia de Criş, Băiţa, Vălişoara, Ribiţa, 
Bucureşci, Buceş, Blăjeni, Tomeşti, 
Bulzeşti s.a.  

Consiliul Director analizează 
probabilitatea ca în următoarea 
perioadă, numărul membrilor să 
crească, ţinând seama de scăderea 
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puteri i  de cumpărare a 
veniturilor pensionarilor.   

Cu fondul de cotizaţie de peste 
3.000.000 lei, C.A.R.P. Brad este în 
măsură să satisfacă solicitările 
membrilor privind acordarea de 
împrumuturi iar din dobânzile 
încasate, în anul 2009, de exemplu, a 
reuşit să acorde peste 100 de ajutoare 
nerambursabile în valoare de peste 
15.300 de lei, conform normelor emise 
de Consiliul Director.  

Sumele solicitate ca împrumut 
sunt modice şi banii sunt folosiţi 
pentru plata întreţinerii, de către cei ce 
locuiesc la bloc sau pentru lucrările 
agricole de către locuitorii din zona 
rurală. 

Din contribuţiile încasate, în anul 
2009, C.A.R.P. Brad a acordat la 
peste 100 de membri, compensarea 
parţială a tratamentului balnear, în 
valoare totală de peste 6.000 de lei. 

Şi fiindcă persoanele în vârstă, 
membre ale C.A.R.P. mai şi mor, în 
anul 2009 au fost acordate 176 de 
ajutoare de deces în valoare de peste 
11.000 lei. Ajutorul de deces pentru o 
vechime de 20 de ani este de aproape 
1.000 de lei. 

Pe lângă împrumuturi cu 
dobanzi modice, ajutoare de 
tratament, ajutoare nerambursabile si 
ajutoare de deces, Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Brad se 
staduieste să facă viaţa membrilor săi 
mai uşoară, infiintand  magazinul de 
tip Economat si un cabinet medical ce 
funcţionează 4 ore/zi, unde se fac 
gratuit o serie de analize, printre care 
si cea a glicemiei, serviciu apreciat de 
membri, mai ales ca la policlinica din 
oras, aceasta costa 10 lei. 

A devenit traditie ca anual, in lunile 
aprilie si decembrie, de obicei inaintea 
sarbatorilor de Paste si Craciun, membrii 
singuri, cu pensii minime, sa beneficieze 
de ajutoare nerambursabile in valoare de 
cate 50 de lei.  

Intr-o convorbire cu presedintele 
asociatiei, domnul Gheorghe Bânţu isi 
manifesta ingrijorarea privind cresterea 
numarului membrilor cu venituri sub 
nivelul decent de subzistenta. 

Tot ca traditie, anual, la 1 
Octombrie, membrii care isi serbeaza 
“nunta de aur” sunt premiati in cadru 
festiv cu cate 100 de lei. 

Totusi, in baza aprobarii adunarii 
generale, ca sa poata beneficia de 
ajutoare nerambursabile, membrii trebuie 
sa aiba o vechime de minim 10 ani. 

Chiar dacă nu aveţi vechimea 
necesară acordării unui premiu de 
fidelitate cu asociaţia, notaţi-vă telefonul 
0254-61.33.02 şi atunci când sunteţi prin 
depresiunea Bran, sunaţi pentru ca 
membrii Consiliului Director să vă 
întâmpine pentru a va conduce la locul 
din care a fost făcută superba fotografie 
a panoramei orasului.  

 
 

Redactor şef, Ilie Şopandă 
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     Cine spune că sărăcia este un 
lux are multă dreptate sau dacă nu a 
spus-o nimeni până acum, vă spun eu: 
să supravietuieşti în sărăcie este un... 
mare lux!!! 
     Îşi poate permite bogătanul să-şi 
„taie” căldura, să-şi facă ochii cât 
cepele când se uită la contorul de 
lumină, să deschidă frigiderul şi să-l 
vadă gol sau să intre în baie să se 
spele cu apă rece??? 
     Sărăcia este o stare de fapt în 
România, ocupă un spațiu tot mai bine 
şi mult conturat în teritoriul țării, absolut 
în toate satele şi oraşele, rând pe rând 
în tot mai multe case, realitate care dă 
o coloratură cenușie întregului peisaj 
social-economic al României! 
     Am ajuns săracii Europei şi ai lumii 
într-o țară bogată, cu oameni harnici şi 
inteligenți, dar cu marea majoritate a 
conducătorilor, fără suflet şi fără 
dragoste de oameni. Adevărul este 
mult mai crunt decât vedem la televizor 
sau spun politicienii, dincolo de vorbe 
există o realitate în care sărăcia 
înseamnă, de fapt, mize-rie, boală, 
foame, frig, promiscuitate, teama, 
disperare... 
     În această țară tristă, cu oameni 
săraci,conducătorii noștri ne sfidează 
cu măsuri ridicole şi absurde, reclame 
turistice în loc de drumuri bune, își 
permit să dea iama în bugetul de stat 
iar, la nivel de vorbe, spun că sunt 
salarii şi pensii nesimţite sau, șoc, ne 
anunță, cu cinism, că vor reduce 

salariile şi pensiile. De la „să trăiți bine” 
am ajuns, brusc, la o visterie goală 
pentru populație dar generoasă pentru 
gașca de guvernanți. Nu există niciun 
proiect clar al statului pentru redresarea 
țării, nicio măsură de bun simț care să 
miște un pic economia, care să 
oprească contrabanda și bișnița, nimic 
care să dea un pic de speranță 
populației înfometată şi umilită. 
     Sărăcia nu are purtător de cuvânt ca 
guvernanții noștri, ea pătrunde fără 
preaviz în casele noastre, vine cu forță 
în urma creșterii prețurilor, taxelor, 
impozitelor şi scăderii drastice a 
veniturilor din pensii și salarii. Ea nu are 
o strategie precum băncile sau 
supermarket-urile, ea, sărăcia, 
invadează casele oamenilor simpli, 
tineri sau bătrâni, fără deosebire, îi 
umilește și aduce la mizerie, foame, 
disperare. În loc de soluții, guvernanții 
au promovat ura unor categorii sociale 
împotriva altor categorii sociale, au 
ascuns adevărul şi au continuat să 
înfulece cu lăcomie din banii poporului 
ca sa-și mărească averile nesimțite 
(vile, mașini, yaht-uri etc.). sunt lipsiți de 
o minimă sinceritate, de un minim bun 
simț față de  bătrâni şi copii, față de 
marea majoritate a populației. 
     Sărăcia odată pornită nu se mai 
poate opri cu usurință, este ca un 
tăvălug care omoară toate speranțele și 
în urma căruia apar suferința, 
disperarea dar și infracțiunea, ura, 
dezastrul economic și social al țării. De 
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fapt ne polarizăm într-un ritm 
infernal: un pol al bogaților hulpavi şi 
nesimțiți și un pol al săracilor, al 
umiliților și disperaților, tot mai 
numeroși, tot mai neapărați. 
 Marea majoritate a politicienilor 
noştri din ultimii 20 de ani, sunt cei 
care au furat cu neruşinare, încălcând 
legile şi Constituţia, apărând apoi în 
mass-media ca făpturi blânde şi 
nevinovate, demnitari aleşi care dorm 
în parlament, se uită la filme cu bulină 
roşie şi îţi rotunjesc agoniseala. 
     Sunt siderat când văd la televizor 
zeci de deontologi care discută la 
nesfârșit despre dezastrul țării dar nu 
văd nici un reportaj făcut cu mijloace 
specifice despre cum se fură în 
România, despre cum se face 
contrabanda cu țigări sub ochii 
autorităților, cum se fac licitațiile 
trucate, despre oamenii săraci de prin 
cătunele României sau din cartierele 
marginașe, despre huzurul fără 
margini al celor bogați, vreau să văd 
reporteri sub acoperire în acțiune cu o 
cameră ascunsă, vreau să-i vad luând 
pulsul advărat al sărăciei... 
     Sărăcia a scăpat de sub control în 
România, dar sub acest aspect pot să 
constat cu mândrie patriotică că și 
bogăția este scăpată de sub control, 
bogătanul vrea mai mult decât are, 
vrea case mai multe şi mai mari, 
mașini mai scumpe și mai luxoase, 
vacanțe mai exotice, amante mai 
tinere şi mai focoase, el nu are limite 
și nici nu este cineva ca să-l 
tempereze măcar puțin. În Germania 
ești obligat să justifici venitul din care 
ţi-ai procurat un bun, să demonstrezi 
ca ai plătit impozitul aferent acelui 

venit, la noi vezi palate şi BMV-uri fără 
ca cineva să-i întrebe de unde au banii 
sau, măcar, dacă și-au plătit impozitele și 
taxele legale aferente acestor valori. 
     La noi, în țărișoara noastră, este 
multă tristețe şi multă bătaie de joc, 
bogatul nu mai vede săracul, demnitarul 
nu-i mai reprezintă pe cei mulți și săraci, 
el își apără numai interesul personal, 
guvernanții se ascund și se bâlbâie când 
este vorba despre măsuri economice dar 
sunt foarte vioi la festivaluri, reclame, 
limuzine, diurne, licitații trucate etc. 
     Mă gândesc, cu multă durere, că nu 
prea avem soluții, că oamenii politici nu 
au nicio chemare pentru binele celor 
mulți, că realitatea din ce în ce mai crudă 
demonstrează totala incapacitate a 
conducătorilor noștri de a pune România 
pe un drum bun, pentru că am ajuns sa 
importăm ceapă, cuie, fărașe, mături, nu 
mai producem NIMIC în România, 
suntem o țară de mall-uri, de desfacere 
a produselor din China, Turcia, Taiwan 
etc. 
     Din păcate, cred și sper sincer să mă 
înșel, suntem într-o cădere liberă, ne 
vom înrobi fără precedent, vom sărăci și 
mai mult și mai mulți, vor fi zone sărace 
și mizere unde nu vor mai ajunge 
salvările, gunoierii, vor fi mormane de 
gunoi, câini şi oameni amărâți uitați de 
toți. Mergeţi chiar acum, spre exemplu, 
în Prelungirea Ferentari și veți vedea 
viitorul României. 
     În țara în care se taie pensiile și 
ajutoarele sociale, în care sărăcia devine 
stăpână, există un loc unde săracii 
României găsesc sprijin și un pic de 
speranță! Da, există o CASĂ a săracilor, 
o casă de ajutor reciproc a pensionarilor 
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și a membrilor lor de familie, o 
asociație cu numeroși membri, o 
asociație care-i unește pe oamenii 
săraci în baza unui principiu simplu, cel 
al solidarității umane! 
     În fiecare oraș din România 
funcționează o Casă de ajutor reciproc 
a pensionarilor, unde sărăcia îi trimite 
pe oameni să găsească un ajutor, care, 
de regulă, este reprezentat de 
împrumutul de bani, folosiți, cel mai 
des, pentru medicamente, întreținere, 
alimente, doctori, cu sume pornind de 
la 15 lei până la maxim 1000 de lei! La 
aceste CASE oamenii găsesc și o 
vorbă bună, au acces la diverse servicii 
cu prețuri modice sau primesc câte un 
cadou de sărbători. 
     Bogații nu știu de aceste CASE, ei 
află întâmplător de ele când sunt 
solicitați să sponsorizeze acțiuni pentru 
cei săraci, dar, din păcate, aceste 
gesturi sunt rare și modeste pentru că, 
așa cum spuneam, bogații nu cred pe 
cei săraci. Vă dau un exemplu dureros 
de trist: marile magazine ard tone de 
alimente preparate și semipreparate 
pentru că nu s-a găsit o modalitate de 
colaborare cu asociaţiile umanitare în 
scopul preluării acestor alimente și 
distribuirii la oamenii săraci. Nu există 
în România un spirit de solidaritate 
socială, statul, prin imensul său aparat 
administrativ, nu reușește să găsească 
soluții care să aducă o pace socială în 
România, să se alăture cu puținelor 
asociații umanitare, să le sprijine în 
demersurile lor caritabile pentru cei 
mulţi și sărmani. 
     Lupta cu sărăcia este dificilă, dar 
prin unitatea celor mulți și săraci se 

poate spera în mici victorii, situția 
actuală fiind disperată şi numai un 
organism puternic, reprezentativ, poate 
să lupte cu inerția guvernanților! Acest 
organism există și se numește 
Federația Națională „OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România, cu un număr 
de aproape 1.400.000 de membri. 
     Nu-i simplu și nici ușor să învingi 
sărăcia, dar, așa cum susține 
președintele Federației Naționale 
„OMENIA”, inginerul Gheorghe Chioaru, 
cea mai mare asociație a pensionarilor 
din România reprezinta o forță  legitimă 
în lupta cu sărăcia și nedreptatea 
socială. 

Economist 
Constantin  
ANTOCHI 
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      De la lume adunate...... 
• Viaţa poate fi înţeleasă numai privind 

înapoi, dar trebuie trăită privind 
înainte. 

• Nimeni nu e de neînlocuit, dar, uneori, 
este nevoie de mai multe persoane 
pentru a o înlocui pe una singură. 

• Nimic nu e mai scump decât ceea ce 
primeşti gratis. 

• Este de o mie de ori mai bine să fii 
optimist şi să te înşeli, decât să fii 
pesimist şi să ai dreptate. 

             .... de cătreSile Fălcuţă 



SCURT ISTORIC 
În literatura de specialitate este 

consemnată data de iulie 1988 când s-a 
elaborat primul acord (cunoscut sub 
numele de Acordul de la Basel-I) prin 
care a fost stabilit un nivel minim de 8% 
(pentru acoperirea riscurilor) din totalul 
activelor financiare ale băncilor, ponderat 
cu unii coeficienţi specifici, în funcţie de 
aria de servicii oferite de instituţia 
respectivă.  

Începând cu anul 1998 s-a adoptat un 
nou acord (Basel-II) care a ţinut seama 
de condiţiile complexe ce s-au manifestat 
pe piaţa de credit în perioada 1980-1995, 
respectiv criza asiatică, crizele bancare 
din Turcia şi ţările fostului bloc comunist. 

În prezent, s-a elaborat un “cadru 
normativ” care începând cu anul 2006 a 
fost implementat într-o serie de ţări 
europene iar pentru România şi Bulgaria 
a fost prevăzut anul 2009, dată până la 
care instituţiile de credit a trebuit să fie 
compatibile cu reglementările în dome-
niu, aplicate în U.E. 

 

SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN ROMÂNIA 
Prevederile acordului amintit, au 

început să fie puse în practică prin 
elaborarea de către BNR a normelor 
nr.9/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, conform cărora fondurile 
financiare ale băncilor pentru acoperirea 
riscurilor, trebuie să fie de până la 12% 
din creditele acordate, în funcţie şi de 
complexitatea activitaţilor pe care le 
desfăşoară. 

În acest context, NORMELE definesc 
3 categorii de riscuri şi anume: 

 -riscul operaţional (intern) 

 -riscul de piaţă (operatiuni de vanzari-cumparari) 

 -riscul de credit (împrumut) 
Deasemenea, NORMELE prevăd obliga-

tivitatea instituţiilor interbancare să organi-
zeze controlul intern în administrarea 
riscurilor şi să ia cel puţin, următoarele  
două măsuri: 

• evaluarea operaţiunilor vulnerabile la 
riscuri; 

• stabilirea unor indicatori cu ajutorul 
cărora să poată fi determinată poziţia 
instituţiei de credit, la riscurile definite. 

Ţinând seama de rigurozitatea elemen-
telor prezentate, studiul şi-a propus să 
definească potenţialele riscuri financiare 
care pot apare în desfăşurarea activitaţilor 
din C.A.R.P-uri - având în vedere 
similitudinea obiectului principal de activitate 
cu cel bancar - prin prisma celor două 
măsuri enuntate mai sus. 

 

Evaluarea operaţiunilor vulnerabile  
la risc în activitatea C.A.R.P-urilor 
Riscul operational (intern) se referă 

în principal la operaţiunile de încasări şi plăti 
efectuate de personalul mânuitor de 
mijloace băneşti. 

Datorită unei organizări corespun-
zătoare în sectoarele secretariat-casierie şi 
a măsurilor luate pe linia controlului 
preventiv executat de contabilitate, (stabili-
rea la sfârşitul zilei a soldului de casă, a 
predării numerarului la casieria centrală, 
inclusiv a numerarului din sectoarele eco-
nomice), apreciem că este puţin probabil să 
apară situaţii care să favorizeze sustrageri 
semnificative de numerar. Pentru eventuale 
pagube, la marea majoritate a angajaţilor li 
s-au constituit garanţii materiale. Această 
problemă, împreună cu statutul casierilor 
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zonali de la sucursale, sunt abordate 
separat, în funcţie de complexitatea 
fiecărui C.A.R.P. şi nu fac obiectul 
studiului, datorită diversităţii acestor 
activitaţi. 

Riscul de piaţă se referă în 
principal, la activităţile derulate de 
sectoarele economice (ale căror gestionari 
deţin valori semnificative, constituite în 
stocuri de produse şi materiale) şi într-o 
măsură mai mică, la celelalte ateliere 
(frizerie, cizmărie, croitorie, sicrie, radio-tv, 
electrocasnice etc.) care mânuiesc sume 
mici ce pot fi acoperite prin reţineri. 

Şi în acest sector, datorită măsurilor 
preventive luate pe linie de specialitate sî 
administrative (verificări zilnice la maga-
zine, verificări pe lucrări la celelalte ateli-
ere, controale inopinate şi altele) apreciem 
că posibilitatea apariţiei unor fraude 
(sustrageri) semnificative este exclusă. 

 

Riscul de credit (împrumut) 
Spre deosebire de cele două riscuri 

analizate, care se referă în principal la 
personalul din C.A.R.P-uri şi care, aşa 
după cum rezultă din analiză, pot fi ţinute 
sub control, riscul de împrumut se referă 
la persoane din afara instituţiei. Cu toate 
măsurile luate (giranţi, limitarea împrumu-
turilor mari, verificări de bonitate, 
obligativitatea ca un cel puţin un girant să 
fie pensionar, membru C.A.R.P., adeve-
rinţe de salariu etc.) totuşi nu putem 
cunoaşte intenţiile împrumutatului şi 
din această cauză, “debitorii rău 
platnici” constituie o prezenţă inevita-
bilă, care însoţeşte permanent acest 
risc. 

 Această concluzie, rezultată din 
practică, ne obligă la luarea, în continuare 
şi a altor măsuri prudenţiale, care să 
conducă la diminuarea riscului, conco-
mitent cu definirea unui sistem simplu de 
indicatori, cu ajutorul cărora să poată fi 
determinată poziţia C.A.R.P. la riscul de 
împrumut. 

SISTEMUL DE INDICATORI 
Construcţia unui sistem de indicatori 

este dificilă, în condiţiile în care nu avem 
date suficiente (istoric) şi nici experienţă 
practică în domeniu.  

De aceea ne propunem să prezentam o 
serie de informaţii, elemente de calcul şi 
date statistice cu scopul ca, printr-o analiză 
la obiect, să putem cunoaşte, prevedea şi 
aprecia mai riguros tendinţele ce ar putea 
expune C.A.R.P. la riscul de împrumut şi, 
în principal să punem în evidenţă unele 
elemente, care să ne permită stabilirea 
unor metode (modalităţi) pentru cuantifi-
carea acestuia. 

Aşa după cum a rezultat, acest risc 
există în realitate şi este specific 
operaţiunilor de creditare (împrumutare) 
fără a fi cunoscut un “model” sau o “reţetă” 
pentru eradicarea acestuia. 

Aceasta provocare, ne duce la 
concluzia că sistemul de indicatori pe care 
încercăm să-l definim, trebuie să rezulte 
din practica activităţii noastre, să fie util 
factorilor decizionali şi să creeze un cadru 
teoretic (într-o prima etapă), care să ne 
permită sesizarea în timp util a unor 
derapaje, aşa încât să putem lua măsurile 
necesare pentru prevenirea scăpării de sub 
control a unor situaţii de risc. 
 În numerele 
următoare ale revistei 
vom încerca să 
prezentam o variantă 
a unor indicatori 
specifici activităţii 
C.A.R.P. 

 
 Ec. Cicerone Olivo  

Cenzorul Şef al Federaţiei 
 
 

Foto 
Vizită la Palatul CEC 
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Principalele măsuri de protecţie  
şi norme de comportament 

a) Măsuri de pregătire a locuinţei 
1. Identificaţi mobilierul auxiliar şi 
obiectele grele, care atârnă peste 
paturi, canapele, mese, ce pot cădea 
peste acestea şi înlocuiţi-le cu altele 
mai uşoare, fixaţi-le contra detaşării 
sau mutaţi-le astfel încât să nu vă 
pericliteze viaţa sau integritatea, în 
caz de oscilaţii sau cădere (lămpi 
grele, tablouri, oglinzi, vase, boxe, 
rafturi, etc.). 
2. Asiguraţi piesele de mobilier grele, 
zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi 
prin prindere de un perete, grindă-
solidă, mai ales la etajele superioare, 
în locurile unde se aglomerează de 
obicei familia, copiii, etc. 
3. Amplasaţi toate aparatele casnice 
grele sau cu rotile astfel încât să nu fie 
în vecinătatea ieşirilor, din încăperi 
sau apartament, spre a nu le bloca, 
prin deplasări la seisme. 
4. Amplasaţi obiectele fragile şi val-
oroase într-un loc mai jos şi sigur, iar 
vasele cu chimicale, combustibil, în 
dulapuri în care să nu se poată răs-
turna, în încăperi în care nu se locu-
ieşte şi nu există pericol de contami-
nare şi incendiu. 
5. Limitaţi deplasările aparatelor cas-
nice mari în aşa fel încât, în caz de 
cutremur, racordurile să nu sufere de-
teriorări. 
6. Verificaţi periodic tavanele, podul, 
acoperişul, balcoanele, cornişele,  
calca-nele, coşurile, terasa şi înveli-

toarea blocului/
casei dum-
neavoastră astfel 
încât, la seisme, să nu cadă cărămizi, 
placaje, tencuieli, ornamente, ţigle, jar-
diniere, asupra intrării în bloc, asupra 
aleilor înconjurătoare, străzii sau la 
vecini. Procedaţi similar faţă de elemen-
tele care ar putea să cadă dinspre clădi-
rea învecinată, inclusiv din îmbinarea cu 
blocul alăturat sau gardul din zid al 
vecinului. 
7. Consultaţi un specialist în structuri de 
rezistenţă cu privire la tipul şi starea 
pereţilor despărţitori nestructurali din lo-
cuinţă, spre a nu prinde de aceştia 
obiecte grele sau pentru a preveni căde-
rea lor în spaţiile circulate din locuinţă. 
8. Este recomandabil să aveţi în locuinţă 
cel puţin un extinctor amplasat, într-un 
loc cunoscut şi accesibil, lângă surse po-
tenţiale de incendiu şi să ştiţi cum să-l 
utilizaţi. 
9. Este util să aveţi depozitat grupat, în 
loc cunoscut din cămară, o rezervă spe-
cială de alimente uscate şi conserve, 
apă de băut, o trusă de prim ajutor, 
lanterne, un radio cu tranzistori şi baterii 
utilizabile, în caz de urgenţă, de între-
ruperea alimentării cu energie electrică, 
etc., pentru 3 zile. 
10. Asiguraţi uşile dulapurilor cu închiză-
tori eficiente la oscilaţii, astfel încât de-
plasarea veselei să nu producă acci-
dente. 
11. Retineţi locul de amplasare al comu-
tatoarelor, siguranţa lor, robinetele gen-
erale şi locale pentru electricitate, apă şi 
gaze şi modul lor de manevrare, astfel 
încât, la nevoie, după seism, să puteţi 
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lua unele măsuri minime de intervenţie 
de urgenţă (închidere/deschidere). 
Păstraţi la îndemâna o trusă de scule 
adecvate. 
• Dacă locuiţi într-o clădire multifamili-
ală (bloc) să vă informaţi, personal sau 
prin administraţia asociaţiei, despre 
îndeplinirea obligaţiilor legale ale deţi-
nătorilor de clădiri privind: 

- evaluarea rezistenţei antiseismice 
actuale a structurii clădirii; 

- reparaţiile şi consolidările nece-
sare; 

- proiectarea şi executarea lucrărilor 
necesare; (OG nr. 20/1994) 

- asigurarea pentru daune seismice, 
forme şi taxe necesare. (L. 260/2008, 
asigurarea obligatorie a locuinţelor îm-
potriva cutremurelor …) 

Nu uitaţi că timpul acţionează şi 
asupra clădirilor proiectate şi execu-
ate spre a rezista la seisme şi că 
viaţa dumneavoastră depinde de 
măsurile ce le veţi lua. 

Verificaţi dacă asociaţia de pro-
prietari sau instituţia care este proprie-
tara blocului acţionează în sensul 
arătat. 

Adresaţi-vă numai instituţiilor 
autorizate în acest scop, respectând 
prevederile şi termenele legale, mai 
ales dacă la seismele precedente 
structura clădirii a manifestat deficienţe 
sau sensibilităţi. Interesaţi-vă ce de-
spăgubiri vi se cuvin de la Societatea 
de Asigurări pentru compensarea lu-
crărilor necesare si în ce termen tre-
buie solicitate. 

Dacă locuinţa dumneavoastră per-
sonală are 1-2 nivele aplicaţi direct 
măsuri de control, întreţinere şi repa-

raţii pentru oprirea degadării unor 
fundaţii, ziduri, acoperişuri, calcane, 
cornişe, coşuri de fum, repararea şi an-
corarea cu tiranţi. 

Reţineţi particularităţile localităţii, 
cartierului şi împrejurimilor locuinţei 
dumneavoastră, ale drumului pe care vă 
deplasaţi zilnic, având în vedere eventu-
alele pericole descrise în cele ce ur-
mează: 

- căderea unor elemente de construc-
ţie nestructurale (ziduri, cărămizi, ten-
cuieli, placaje, ornamente, coşuri de 
fum, cornişe, parapeţi, etc.); 

- spargerea şi căderea unor geamuri, 
în special la clădirile înalte; 

- căderea unor obiecte, mobilier, etc.; 
- căderea unor stâlpi şi linii electrice; 
- incendii rezultând din scurtcircuite 

electrice, conducte de gaz rupte, răs-
turnarea unor instalaţii de gătit şi încăl-
zit, etc.; 

- alunecări de teren, avalanşe în zona 
muntoasă, lichefierea unor terenuri nisi-
poase. 

Obişnuiţi-vă să vă protejaţi şi 
atunci când vă aflaţi într-o altă situaţie 
(în concediu, în delegaţie, la spectacole, 
în vizită, etc.) 

Discutaţi cu toţi membrii familiei, 
vecinii sau colegii, un plan despre ce 
va face fiecare în caz de cutremur şi 
faceţi periodic repetiţii. Consultaţi 
broşura oficială despre protecţia an-
tiseismică. 

 

b) Ce trebuie să faceţi în timpul 
unui cutremur 

Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în 
panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi 
copiii, bătrânii şi femeile. 
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Preveniţi tendinţele de a părăsi 
locuinţa, deoarece durata redusă a 
fazei seismice iniţiale va face ca faza 
puternică a mişcării să vă surprindă 
pe scări, accidentându-vă. 

Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri - 
rămâneţi departe de aceasta, feriţi-vă 
de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapeţi, 
cornişe, geamuri, care de obicei se 
pot prăbuşi în stradă. 

Dacă vă aflaţi înăuntru - rămâneţi 
acolo, departe de ferestre care se pot 
sparge, staţi înspre centrul clădirii, 
lângă un perete structural rezistent. 

Sprijiniţi-vă cu palmele de podea 
sau tineţi-vă cu mâinile de piciorul me-
sei sau tocul uşii, spre a vă asigura 
stabilitatea. 

În lipsa unei astfel de posibilităţi de 
a vă menţine, sub şoc, stabilitatea vă 
puteţi proteja stând la podea, lângă un 
perete solid, pe genunchi şi coate, cu 
faţa în jos: cu palmele împreunate vă 
puteţi proteja capul, iar cu antebraţele 
pe lateral, faţa. 

Profesorii vor indica elevilor ma-
niera corectă de a aplica aceste 
masuri şi vor inspira încrederea în efi-
cienţa autoprotecţiei. 

Închideţi sursele de foc când şi cât 
puteţi de repede, iar dacă a luat foc 
ceva interveniţi imediat după ce a 
trecut şocul puternic. 

Dacă sunteţi la serviciu aplicaţi 
imediat, după caz, măsurile de protec-
ţie specifice locului dumneavoastră de 
muncă. 

Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe 
fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utili-
zaţi liftul, dar dacă puteţi deschideţi 
uşa spre a preveni blocarea acesteia, 

în vederea unei eventuale evacuări după 
terminarea mişcării seismice şi verifi-
carea stării scărilor şi a zonei de la ie-
şire. Evitaţi aglomeraţia. 

Nu alergaţi în stradă sau pe stradă, 
deplasaţi-vă calm spre un loc deschis şi 
sigur, feriţi-vă de versanţi, de unde pot 
cădea roci sau unde pot avea loc alune-
cări de teren. 

Dacă seismul vă surprinde în autotur-
ism opriţi cât puteţi de repede, într-un loc 
deschis, evitând clădirile prea apropiate 
de stradă, dincolo de poduri, pasaje, linii 
electrice aeriene, şi staţi înăuntru.  

Feriţi-vă de firele de curent electric 
căzute. 

Dacă sunteţi într-un mijloc de trans-
port în comun sau în tren, staţi pe locul 
dumneavoastră, până se termină miş-
carea seismică. Conducătorul trebuie să 
oprească şi să deschidă uşile, dar nu 
este indicat să vă îmbulziţi la coborâre 
sau să spargeţi ferestrele. 

În metrou pastraţi-vă calmul şi ascul-
taţi recomandările personalului trenului, 
dacă acesta s-a oprit între staţii în tunel, 
fără a părăsi vagoanele. 

Dacă vă aflaţi într-un loc public cu  
aglomerări de persoane (teatru, cine-
matograf, biserici, stadion, săli de şedi-
nţe) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala 
produce mai multe victime decât cutre-
murul. Staţi calm şi linistiţi-vă vecinii de 
pe rând. 

Identificaţi şi folosiţi, oriunde vă aflaţi, 
spaţiile în care se formează aşa-numitul 
“triunghiul vieţii”. Astfel: - Du-te lângă 
o canapea, lângă un obiect mare şi volu-
minos, care se va comprima într-o oare-
care măsură, dar care va lăsa un gol 
lângă el. Dacă eşti în pat pe timp de 
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noapte, şi apare un cutremur, pur şi 
simplu rostogoleşte-te jos din pat. Un 
vid de siguranţă va exista în jurul patu-
lui. La fel lângă o maşină, un teanc de 
hârtie, un zid. 

c) Ce trebuie să faceţi după un 
cutremur 

 Nu plecaţi imediat din aparta-
ment. Acordaţi mai întâi primul ajutor 
celor afectaţi de seism. Calmaţi per-
soanele speriate şi copiii. 
 Ajutaţi-i pe cei răniţi sau prinşi 
sub mobilier si totodata ajutati la dega-
jarea obiectelor sau elemnetelor 
uşoare de constructii cazute. Atenţie! 
Nu mişcaţi răniţii grav (dacă nu sunt în 
pericol îmediat de a fi răniţi suplimentar 
din alte cauze), până la acordarea unui 
ajutor sanitar-medical calificat. Ajutaţi-i 
pe loc. Curăţaţi traseele de circulaţie 
de cioburi sau substanţe toxice, chimi-
cale vărsate, alimente, etc. 
 Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, 
bolnavilor, bătrânilor, linistiţi-i, asigurân-
du-le îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
corespunzătoare sezonului, în vederea 
unor eventuale evacuări din locuinţă 
pentru o anumită perioadă, de la câ-
teva ore la căteva zile. 
 Nu utilizaţi telefonul decât pentru 
apeluri la salvare, pompieri sau organ-
isme cu însărcinări oficiale în privinţa 
intervenţiei post-seismice, în cazuri jus-
tificate, spre a nu bloca circuitele nece-
sare altor acţiuni. 
 Ascultaţi numai anunţurile pos-
turilor de radio-televiziune şi recoman-
dările de acţiune imediată. 
 Verificaţi preliminar starea insta-
laţiilor de electricitate, gaz, apă, canal, 
din locuinţă, verificaţi vizual şi starea 

construcţiei în interior. 
 În caz de avarii constatate, închi-
deţi pe măsura posibilităţilor alimen-
tarea locală sau generală, anunţati ime-
diat, după aceea, instituţia de speciali-
tate pentru intervenţie. Nu utilizaţi foc 
deschis până nu aţi verificat dacă nu 
sunt scăpări de gaze. Nu folosiţi în 
acest scop chibrituri şi brichete. 
 Părăsiţi calm locuinţa după seism, 
fără a duce cu dumneavoastră lucruri 
inutile. Verificaţi mai întâi scara şi dru-
mul spre ieşire. 
 Pentru orice eventualitate pre-
veniţi rănirea provocată de căderea 
unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea 
din clădire, utilizând o cască de protec-
ţie, sau în lipsa acesteia un scaun de 
bucătărie, ori alt obiect protector. 
 Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, 
acţionaţi fără panică pentru deblocare. 
Dacă nu reuşiţi, iar acestea au vitraj, 
procedaţi cu calm la spargerea geamu-
lui şi curătirea ramei şi zonei de cioburi, 
utilizând un scaun, o vază, etc. 
 Evitaţi clădirile grav avariate, cu 
excepţia unor acţiuni de ajutor sau sal-
vare, ce trebuie întreprinse cu un minim 
de măsuri de securitate şi fără riscuri 
inutile. Evitaţi să fiţi confundat cu răufă-
cătorii prinşi în astfel de clădiri, nu  aglo-
meraţi zonele calamitate fără rost. 
 Deplasaţi-vă într-un loc deschis şi 
sigur (parc, stadion, etc.). 
 Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru 
eventualitatea unor şocuri ulterioare 
primei mişcări seismice (replici), dar fiţi 
conştienţi că acestea se vor petrece în 
mod natural, cu intensităţi variabile, fie 
în câteva ore, fie peste zile, săptămâni 
sau luni. Numai într-un număr redus de 
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cazuri şocul ulterior este mai 
puternic decât primul. 
 Pentru cutremurele din Vrancea, 
specialiştii vor putea aprecia relativ 
rapid dacă energia consumată indică 
un eveniment puternic, de o anumită 
magnitudine, şi veţi fi informaţi. 
 Este dificil totuşi de evaluat 
probabilistic dacă eventuala energie 
se va degaja ulterior brusc sau treptat 
şi în ce succesiune din domeniul timp. 
 După părăsirea locuinţei obţineţi 
informaţii corecte despre intensitatea 
mişcării şi efectele sale şi verificaţi 
mai întâi pe afară şi apoi, cu precauţii, 
şi în interior, de regulă ziua, starea 
structurii şi a altor elemente şi obiecte 
care ar putea provoca răniri, prin căd-
erea lor. 
 Nu ascultaţi sfaturile unor aşa-
zişi specialişti necunoscuţi, care apar 
ad-hoc. 
 Prezenţa între locatari sau în 
vecini a unui specialist, în structuri de 
rezistenţă, de a cărui competenţă nu 
vă îndoiţi, poate reduce unele incerti-
tudini în acest context şi vă poate 
servi de ghid în analiza vizuală a 
clădirii şi decizia finală de evacuare 
sau revenire. 
 Informaţi-vă cum trebuie să pro-
cedaţi pentru înregistrarea în termen 
legal a daunelor complete (structurale 
şi nestructurale) produse de cutremur, 
în vederea despăgubirii prin sistemul 
de asigurări, inclusiv pentru evaluarea 
de către specialişti a stării post-
seismice a structurii clădirii dumnea-
voastră şi pentru operaţiunile de 
proiectare şi execuţie a reparaţiei sau 
consolidării. 
 Nu trebuie să daţi crezare zvon-

urilor privind eventualele replici seismice 
şi urmările lor, ascultaţi doar posturile de 
radio si televiziune, utilizaţi doar infor-
maţiile şi recomandările transmise oficial 
recepţionate direct de dumneavoastră, şi 
nu din auzite. Daţi concursul dumnea-
voastră organizaţiilor de intervenţie post-
seismice, la analiza stării construcţiilor şi 
la celelalte activităţi întreprinse de organ-
ele în drept. 
 Nu vă întoarceţi în locuinţă pentru 
a încerca salvarea unor bunuri materiale. 
Viaţa dumneavoastră este mai de preţ. 
Instruiţi şi copiii în acest sens. 
 

d) Cele mai importante articole pe 
care trebuie să le păstraţi la îndemână 
sunt: 
• apă (de preferat, păstrată în vase de 

plastic sau canistre); 
• hrană (în pachete conservate sau sigi-

late); 
• medicamente necesare membrilor fami-

liei dumneavoastră şi în special trusa 
de prim-ajutor; 

• cuverturi, saci de dormit, lumânări, 
lanterne, radioreceptor portabil; 

• luaţi cu dumneavoastră şi păstraţi docu-
mentele de identitate. 

 

II. Drepturi şi obligaţii 
Drepturi: Cetăţenii care au suferit 

pagube, ca urmare a efectelor unui 
dezastru sau ale unui conflict armat, ori 
ca urmare a executării intervenţiei de că-
tre serviciile de urgenţă, au dreptul la 
ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri, 
după caz. 

Drepturile se acordă în urma solici-
tării scrise a celui prejudiciat, adresată 
primarului, pe baza actului de constatare 
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întocmit de organele competente şi a 
hotărârii consiliului local, din fondurile 
prevăzute în bugetul local, cu această 
destinaţie, sau din cele aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 

Cetăţenii sunt obligaţi: 
a) să respecte şi să aplice normele şi 
regulile de protecţie civilă stabilite de 
autorităţile administraţiei publice, cen-
trale şi locale, precum şi de conducăto-
rii instituţiilor publice, ai agenţilor 
economici ori ai organizaţiior neguver-
namentale, după caz; 
b) să ducă la îndeplinire măsurile de 
protecţie civile dispuse, în condiţiile 
legii, de autorităţile competente sau de 
personalul investit cu exerciţiul autori-
tăţii publice, din cadrul serviciilor pub-
lice de urgenţă; 
c) să informeze autorităţile sau ser-
vicile de urgenţă abilitate, prin orice mi-
jloace, inclusiv telefonic, prin apelarea 
numărului 112, despre iminenţa pro-
ducerii sau producerea oricărei situaţii 
de urgenţă, despre care iau cunoştinţă; 
d) să informeze serviciile de urgenţă 
profesioniste sau poliţia, după caz, in-
clusiv telefonic, prin apelarea număru-
lui 112, despre descoperirea de muniţie 
sau elemente de muniţie, rămase ne-
explodate; 
e) să participe la pregătirea de protec-
ţie civilă, la locul unde îşi desfăşoară 
activitatea; 
f) să participe la întreţinerea adăpos-
turilor din clădirile proprietate personală 
şi, în caz de necesitate, la amenajarea 
spaţiilor de adăpostire din teren; 
g) să-si asigure mijloacele individuale 
de protecţie, trusa sanitară, rezervă de 
apă şi alimente, precum şi alte materi-

ale de primă necesitate pentru 
protecţia familiilor lor; 
h) să permită, în situaţii de protecţie 
civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie în incinte sau pe terenuri 
proprietate privată; 
 i) să permită instalarea mijloacelor de 
alarmare pe clădirile proprietate privată 
sau aparţinând asociaţiilor de locatari 
sau proprietari, după caz, fără plată, 
precum şi accesul persoanelor autori-
zate, în vederea întreţinerii acestora; 
j) să accepte şi să efectueze evacuarea 
din zonele afectate sau periclitate de 
dezastre, potrivit măsurilor dispuse şi 
aduse la cunoştinţă de către autorităţile 
abilitate; 
k) să solicite avizele şi autorizaţiile 
privind protecţia civilă, în cazurile prevă-
zute de lege. 

Cetăţenii declaraţi inapţi de muncă 
din motive medicale sunt scutiţi, pe tim-
pul intervenţiei în sprijinul forţelor de 
protecţie civilă, de prestarea de servicii 
ori de participarea la executarea de lu-
crări, evacuarea de bunuri şi altele ase-
menea, care presupun efort fizic. 

 

Asociaţiile de locatari / proprietari  
sunt obligate să adopte, prin intermediul 
adunărilor generale, programe de instruire 
şi conştientizare a locatarilor /proprietarilor 
asupra importanţei folosirii raţionale şi 
corecte a utilităţilor (curent electric, gaze 
naturale, etc.), care pot constitui surse de 
incendiu precum şi procedurile de urmat în 
cazul unor situaţii de urgenţă (inundaţii, cu-
tremur, etc.). 

Material pus la dispoziţie de Preşedintele  
Consiliului Persoanelor Vârstnice Sector 5 

                 Constantin Covaci 
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 “Paza şi protecţia sunt activităţi des-
făşurate prin forţe şi mijloace specifice, în 
scopul asigurării siguranţei obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţi-
uni ilicite care lezează dreptul de pro-
prietate, existenţa materială a acestora, 
precum şi a protejării persoanelor îm-
potriva oricăror acte ostile care le poate 
periclita viaţa, integritatea fizică sau sănă-
tatea”. 
 Am citat din Legea nr. 333 din 8 iulie 
2003, cea care reglementează activitatea 
de pază şi protecţie a bunurilor, valorilor şi 
persoanelor în România. 
 Conform articolului 2 din lege, “paza 
şi protecţia se realizează prin forţe şi mi-
jloace militare sau civile, de către instituţii 
specializate ale autorităţilor administraţiei 
publice sau în regim privat, de către pro-
prietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunu-
rilor sau valorilor, precum şi de către so-
cietaţile specializate de pază şi protecţie”. 
 Casele de ajutor reciproc ale pensi-
onarilor fac parte din categoria asociaţiilor 
cu capital privat, care deţin bunuri şi valori 
cu orice titlu şi deci sunt obligate să asi-
gure paza acestora. 
 Alegerea tipului de pază, cu firme 
specializate sau prin forţe proprii, este la 
latitudinea Preşedintelui Consiliului Direc-
tor, dar trebuie să se ţină cont de impor-
tanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe 
care le deţin. Răspunderea legală şi 
morală pentru luarea măsurilor de asigu-
rare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute 
revine Preşedintelui Consiliului Director, 
care este şi Preşedintele asociaţiei. 
 Paza se organizează şi se efec-
tuează conform planului de pază, care este 
intocmit de către asociaţia ale cărei bunuri 

şi valori se păzesc, cu avizul de specialitate al 
poliţiei, aviz care este obligatoriu ori de câte 
ori planul de pază se modifică. 
 O atenţie deosebită în organizarea sis-
temului de pază proprie trebuie acordată se-
lecţiei şi atestării personalului de pază. 
Răspunderea pentru selecţia, angajarea, 
nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea person-
alului de pază revine angajatorului. 
 Personalul care urmează să des-
faşoare atribuţii de pază sau protecţie, trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele con-
diţii: 
• să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de 

cel putin 18 ani împliniţi; 
• să fie apt medical pentru executarea funcţiei 

de agent de pază; 
• să nu aibă antecedente penale pentru in-

fracţiuni săvârşite cu intenţie; 
• să fie atestat profesional. 

Angajarea personalului cu atribuţii de pază 
se face pe baza atestatului eliberat de poliţie, 
certificatului de absolvire a cursului de califi-
care profesională, a certificatului de cazier ju-
diciar şi după caz, a avizului poliţiei pentru 
port armă. 

Atestatul în baza căruia va exercita profe-
sia de agent de pază se obţine de la poliţie de 
către conducătorul instituţiei care organizează 
cursurile de calificare. Avizul se primeşte de 
la unitatea de poliţie competentă teritorial, în 
termen de 30 de zile de la data solicitării 
făcute. 

Conform Legii nr. 333, sediul casei de aju-
tor reciproc a pensionarilor este “obiectiv” în-
trucât în Legea nr. 93/2009, aceasta este de-
numită “instituţie financiară nebancară”. 

În cele ce urmează, vom prezenta sistemul 
şi dispozitivul de pază al unei case de ajutor 
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reciproc a pensionarilor, ca principiu. 
Având la dispoziţie informaţiile de prin-

cipiu, fiecare dintre cei ce iau decizii pot ho-
tărâ dacă le este suficient o gratie la uşă şi 
geam, o casă de bani încastrată, un sistem 
de supraveghere video, sisteme de alar-
mare vizuală şi acustică, pază umană sau 
toate împreună. Chiar dacă este suficient 
numai o gratie la uşă, tot trebuie întocmit si 
avizat de către poliţie, planul de pază. 

Pe www.fn-omenia.ro aveţi la dispozitie 
un model de plan de pază, al unei ipotetice 
case de ajutor reciproc a pensionarilor.  
Deci: 

Sistemul de pază include totalitatea for-
ţelor, mijloacelor, măsurilor şi acţiunilor per-
manente sau temporare desfăşurate de per-
sonalul de pază, independent sau în coo-
perare cu alte forţe în scopul asigurării 
obiectivului, bunurilor şi valorilor. 

Într-o casa de ajutor reciproc a pension-
narilor, bunurile şi valorile încep cu mânerul 
porţii de la intrare, continuă cu clădirea, mo-
bilierul, calculatoarele, inclusiv informaţiile 
stocate în ele, documentele din arhivă, de la 
cererile de înscriere până la contracte de 
împrumut şi bine înţeles sume de bani.  

Sistemul de pază se compune din forţe 
umane precum şi instalaţii şi subsisteme de 
securitate care trebuie să asigure nevoile 
de protecţie a obiectivului, bunurilor şi valo-
rilor şi ele pot fi: 
• echipamente de protejare fizice: încuietori 

speciale, uşi blindate, seifuri, gratii, reţele 
metalice; 

• subsisteme electronice de alarmare, de 
control acces, de supraveghere video, de 
senzori termici şi de mişcare conectaţi la 
subsisteme de alarmare optică şi sonoră; 

• forţe umane compuse din agenti de pază, 
echipe de intervenţie antiinfracţionale sau 
pentru stingerea incendiilor; 

Pentru realizarea unui sistem de pază 
trebuie să se stabilească: 
• locuri de acces în obiectiv; 

• culoare de mişcare în interiorul 
obiectivului; 

• zonele de acces interzis sau limitat; 
• locurile de instalare a sistemelor de su-

praveghere electronică video şi de alar-
mare; 

• locurile unde iluminatul este permanent; 
• modul de realizare a reţelei de su-

praveghere video; 
• locul de dispunere a forţelor umane; 
• locurile unde vor fi utilizate mijloacele de 

protejare prin echipamente fizice. 
Dispozitivul de pază reprezintă modul 

de amplasare a forţelor şi mijloacelor de 
pază în obiectiv. Principalele elemente ale 
dispozitivului de pază se stabilesc în funcţie 
de: 
• importanţa, natura, gradul de vulnerabili-

tate, mărimea, configuraţia obiectivului; 
• efectivele avute la dispozitie; 
• caracteristicile terenului pe care este dis-

pus obiectivul; 
• situaţia operativă din zona obiectivului. 
 Elementele dispozitivului de pază 
sunt: posturi de pază (fixe sau mobile), pos-
turi de control a accesului, patrule, itinerarii 
de patrulare, zone de patrulare. 

Totalitatea sistemului si dispozitivului 
de pază este confidenţial şi trebuie să fie 
cunoscut de către angajaţi, strict numai în 
părţile în care aceştia au atribuţii de serviciu.  
Despre instruirea privind utilizarea dis-
pozitivelor din sistemul de pază si confiden-
ţialitatea informaţiei, angajaţii semnează. 

 
Ing. Victor Cărcăle 

Director de programe  
administrative 

la As. C.A.R.P. “OMENIA” 
Bucureşti 

Paza bună trece primejdia rea! 
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 Sfântul Ilie Tesviteanu a trăit îna-
inte de întruparea Mântuitorului, în 
vremea regelui Ahhab şi este feciorul 
preotului Sovac din cetatea Tesve din 
Galaad, de la care i se trage numele. 
 Regele Ahhab are soţie pe Isa-
bela, feniciană din din Sidon, închină-
toare la zeul Baal, care îl îndemnă pe 
soţul său să dea poruncă poporului să 
se închine la zei blestemaţi. 
 La chemarea Domnului, Ilie Pro-
orocu vine la curtea regelui şi-l mustră 
cu cuvinte aspre, dar neputând să-l 
aducă pe calea cea dreaptă a credin-
ţei, îl vesteşte că asupra tării sale se 
va abate foamete mare de trei ani şi 
jumatate ca răspuns la necredinţa sa. 
 Acest lucru se întâmplă întocmai 
şi la încheierea sorocului, Ilie Proo-
rocu se întoarce la curtea regelui şi 
prin rugăciuni şi jertfe aduse pe mun-
tele Carmel dovedeşte că străvechea 
credinţă, cea adevărată în Dumnezeul 
unic poate să îndepărteze răul din 
lume. Se porneşte o ploaie binefăcă-
toare, foametea acum încetează şi 
slujitorii cei mincinoşi ai lui Baal sunt 
izgoniţi iar templele le sunt dărâmate. 

Atunci când i s-au sfârşit zilele 
pe acest pământ, nu i-a fost dată 
moartea ci a fost ridicat la ceruri în 
vârtej de flăcări cu carul de foc. Se 
spune în Sfînta Scriptură că Proorocul 
Ilie va veni iaraşi pe pământ la sfârşi-
tul veacurilor, ca înaintemergator la 
cea de a doua şi slavita venire a Mân-
tuitorului Iisus Hristos. 

În credinţa populară românească, 
Sfântul Ilie este considerat stăpânul 
norilor şi al trăznetelor. În Calendarul 
popular, Sântilie marchează miezul verii 
pastorale, când pe munţi se organizează 
Nedei şi Sântilii. De ziua lui, se crede că 
Sfântul Ilie trăzneşte dracii oriunde s-ar 
ascunde, pentru că a fost ispitit şi înşelat 
de aceştia. Astfel, el produce fulgere,  
trăznete şi tunete în timpul furtunilor, 
leagă şi dezleagă ploile, hotărăşte când 
şi unde să dea grindina. 
 Sfântul este patronul şi apărătorul 
aviaţiei române. 

Celor cu nume de Sfânt Ilie, 
 La Multi Ani! 

Pr. Vasile Berlic 

Vicepreşedinte 

 C.A.R.P. Roşiorii de Vede 

Cuvinte care zidesc 
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 "Acum ştiu, stiu că orice ură, orice 
aversiune, orice ţinere de minte a răului, 
orice lipsă de milă, orice lipsă de înţelegere, 
bunăvoinţă, simpatie, orice purtare cu 
oamenii care nu e la nivelul graţiei şi gin-
găşiei unui menuet de Mozart... este un 
păcat şi o spurcăciune; nu numai omorul, 
rănirea, lovirea, jefuirea, înjurătura, alunga-
rea, dar orice vulgaritate, desconsiderarea, 
orice căutătură rea, orice dispreţ, orice rea 
dispoziţie este de la diavol şi strică totul. 

Acum ştiu, am aflat şi eu... " 
                              Nicolae Steinhardt 

CUVÂNT LA SFÂNTUL PROOROC ILIE TESVITEANU 

Purtătorilor numelor  
Apostolilor Petru si Pavel, 

La Mulţi Ani ! 



•Nimeni nu poate fi sărac dacă, 
pierzând totul, îi mai rămâne puterea 
de a înţelege şi a zâmbi. 
•Deşi este un act solitar, lectura a con-
tribuit în mod esenţial la solidarizarea 
umană. 
• Când regele e gol, îşi lasă amprenta 
şi asupra curţii sale. 
• Zămislind omul, Dumnezeu a fost 
convins că acesta îi va perpetua 
memoria. Dar noi, oamenii, am mai tră-
dat, uneori. 
• Nu întotdeauna acolo unde sfârşeşte 
răul începe binele. Dintr-o astfel de 
cauză a aparut şi Purgatoriul. 
• Mincinoşii rafinaţi sunt uşor de re-
cunoscut, prin faptul că pledează pen-
tru discreţie, ca scuză pentru a nu 
spune adevărul. 
• A culege lauri nu este o activitate în 
sine, ci un posibil rezultat al unei activi-
tăţi meritorii. 
• Când din cupă ţi se oferă venin, nu 
mai contează dacă ea este din cristal 
sau sticlă simplă. 
• Este o adevarată artă să ştii să asculţi 
nu numai vorbele celor de lângă tine, ci 
şi tăcerea lor. 
• Sufletul este o marfă ciudată: nu poţi 
să ţi-l cumperi, dar, uneori, poţi să ţi-l 
vinzi. 
•Dacă doriţi ca, în viitor, copii dum-
neavoastră să fie prietenii adevărului, 
ţineţi-i cât mai departe de campania 
electorală. 

• Uneori, dovezile de înţelepciune 
nu sunt altceva decât concluziile pe 
care le-am tras în urma erorilor şi eşe-
curilor noastre. 
• Gargara este un procedeu oratoric, 
folosit pentru a exprima substanţa 
ideilor inexistente. 
• Despre o carte se poate vorbi fie în 
termeni materiali, ca despre un obiect 
oarecare, fie în termeni spirituali, cu 
privire la conţinutul său. Fiecare ma-
nieră asigură un mod diferit de a te simţi 
bogat în preajma cărţilor. 
• Este o mare binecuvântare, atunci 
când îţi pierzi falţii prieteni. 
• Deoarece nu are influenţa socialului, 
cartea de zoologie este sigurul loc în 
care omul este tratat de la egal la egal 
cu colegii săi de regn. 
• Progresul se datorează, uneori, şi fap-
tului că locul în care tu ajungi poate fi un 
punct de plecare pentru alţii. 
• Dacă ai reuşi să priveşti peste gardul 
fericirii unora, e posibil să afli şi lucruri 
care te-ar dezamăgi. 
• Ferice de creatorul a cărui opera, an-
corată în viaţă, este o continuă şi pro-
fundă meditaţie. Imperceptibil, ea ajută 
la schimbarea mentalitaţilor. 
• Unii oferă luna de pe cer din roman-
tism. Alţii, fiind convinşi că nu li se va 
cere dovada proprietăţii. 
• Oamenii care nu au ce oferi sunt 
mereu gata să dea totul. 
• Fiţi optimisti! O astfel de atitudine nu 
vă costă nimic. 

Vorbe… Vorbe …. 

45 OMENIA 

de M. D. Popa 
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de terminarea medicamentelor, deoarece conform 
noilor proceduri impuse de Ministerul Sănătăţii, se 
acordă doar 20 de consultaţii pe zi 

• nu renunţaţi  la un medicament pentru că este scump 
ci discutaţi înainte, deschis, cu medicul despre con-
strângerile financiare, astfel încât acesta să stabilea-
scă dacă poate fi înlocuit cu ceva mai ieftin; numai 
medicul vă poate spune care sunt medicamentele 
vitale din schema dvs. de tratament şi la care puteţi 
renunţa măcar pentru o perioadă. 

• 5 mese pe zi reduse cantitativ, cu evitarea alimente-
lor greu digerabile 

• 2 litri de lichide pe zi, nu foarte reci, de preferat: apa 
plată, ceaiuri de plante, sucuri de fructe sau leg-
ume,supe, lapte degresat, iaurt de baut 

• Sarea trebuie redusă din mancarea preparată şi 
trebuie verificat atent conţinutul de sare al alimente-

lor cumparate. 
 
•  carne slabă de vită, pui, curcan (100-200g/zi si de 3-4 

ori/saptamana) şi peşte slab de râu (nu peşte gras de 
mare, sărat, afumat sau din conservă) 

• 4-5 ouă /saptamană 

• Lactate degresate: branza de vaci, caş slab şi nesărat, 
telemea de vacă desărată 

• Ulei vegetal (floarea soarelui, soia, porumb), foarte 
puţin unt nesărat, smântână degresată (sub 7% gra-
sime) 

• Făinoase în cantitate limitată (griţ, orez, paste) şi cu 
foarte puţină sare 

• Fructe sub orice formă:crude, coapte, compoturi, su-
curi preparate în casă; Legume: morcovi, dovlecei, 
fasole verde, salată verde, ardei, vinete sub formă de 
salate sau fierte 

• Dulciuri, preparate de preferinţă în casă, fără bicar-
bonat de sodiu sau praf de copt 

• Mâncarea greu de înghiţit fără sare poate fi condimen-
tată cu pătrunjel, mărar, leuştean, dafin, tarhon, zeamă 
de lamâie. 

• Brânzeturi grase (caşcaval, branză topită, telemea 
sărată) 

• Unt, untură, slănină, grăsimi prăjite, maioneză, 
mâncaruri preparate cu supă de oase sau de carne 
grasă. 

• Carnea grasă de porc, carne to-
cată, mezeluri  

• Băuturi alcoolice, cafea, ceai tare, 
ape minerale. 

Dr. Laura–Eleni Nedelescu 
Medic specialist geriatrie-gerontologie 

 Bolile cardiovasculare reprezintă principala 
problemă de sănătate la vârstnici, fiind afecţiuni de multe 
ori grave. Cel mai frecvent întâlnite la vârsta a treia sunt: 
hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică 
(dureroasă sau nedureroasă), insuficienţa cardiacă. 
 O schemă de tratament corectă şi respectată 
zilnic, cât şi un mod de viaţă corespunzator, duc la con-
trolul şi încetinirea evoluţiei spre forme grave (infarct de 
miocard, accidente vasculare, insuficienţă cardiacă de-
compensată, chiar moarte subită). 
 Odată diagnosticată afecţiunea cardiacă, de obi-
cei în urma unui control la medicul de familie, este nece-
sar un consult la medicul specialist cardiolog, eventual 
internare în clinica de cardiologie, pentru stabilirea unei 
medicaţii optime, adaptate fiecărui pacient în parte. 
 Trebuie înţeles că aceste boli necesită tratament 
permanent, fără întreruperi, deoarece medicamentele nu 
vindecă, ci stabilesc un echilibru al aparatului cardiovas-
cular, care trebuie menţinut. De exemplu, odată diagnos-
ticată hipertensiunea arterială şi început un tratament 
corect, valorile tensiunii se vor normaliza scăzând astfel 
riscul complicaţiilor periculoase. Însă, dacă se opreşte 
tratamentul, în câteva zile valorile tensiunii redevin mari. 
 Deasemenea, este importantă reevaluarea peri-
odică  la cardiolog – între 3 luni şi un an în funcţie de 
gravitate – cu efectuarea de investigatii suplimentare: 
ECG, analize de sânge, ecografie cardiacă, test de efort, 
holter, etc. 
 Sezonul cald, uneori cu temperaturi caniculare, 
reprezintă o perioadă de risc pentru bolnavii cardiovas-
culari, putându-se instala foarte uşor dezechilibre cu 
agravări ale bolii. 
 Din nefericire, vara acestui an cu anunţatele 
scăderi de pensii şi creşterea foarte mare a preţului 
medicamentelor compensate, reprezintă pentru toti pen-
sionarii, dar în special pentru cei cu boli de inimă, o 
adevarată încercare. 
 Iată câteva sfaturi ce ar putea ajuta evitarea 
unor situatii complicate în evoluţia bolii: 

• evitaţi pe cât posibil situaţiile conflictuale sau orice 
acţiune care ar putea produce efecte emoţionale 

negative  

• nu ieşiţi din casă în orele de vârf ale caniculei 

• purtaţi pălărie şi permanent în geantă o sticlă cu apă 
şi medicamentele obisnuite (obligatoriu nitroglicerina 
pentru cei care au dureri în piept de cauză cardiacă) 

• asiguraţi-vă că aţi luat medicamentele conform 
schemei, înainte de a ieţi din casa 

• nu fumaţi, nu consumaţi alcool. 
 

• nu luaţi medicamente decât cele p rescr ise  de 
medic 

• programaţi-vă la medicul de familie cu 7-10 zile înainte 

Sfaturi pentru ca inima pensionarului să treacă de caldura 
acestei veri cu pensia mai mică şi medicmentele mai scumpe 



1. C.M. Bârlad 
I. De ce nu intervine Federaţia Naţională 
“OMENIA” a C.A.R.P-urilor din România în 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor gen-
erale ale caselor de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor? 

R. Organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
generale ale caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor constituie atributul consiliului 
director în funcţie, al asociaţiei. Federaţia 
Naţională “OMENIA” a emis în anul 2008, 
“Recomandări privind organizarea şi desfă-
şurarea adunărilor generale ale membrilor 
caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor”, 
care au fost expediate tuturor C.A.R.P-urilor 
afiliate. În anul 2010, Federaţia a publicat 
“Manualul asociaţiei casa de ajutor reciproc 
a pensionarilor”, primit de asemenea de 
toate C.A.R.P-urile afiliate, în care sunt în-
serate obligaţiile fiecărei structuri organiza-
torice din asociaţie. Apreciem că în situatia 
semnalată de dumneavoastră s-a greşit 
atunci când s-a stabilit numărul de delegaţi 
(reprezentanţi) participanţi. Acesta fiind prea 
mare, ca la un spectacol, a determinat 
crearea unui climat greu de controlat, dar 
după cum relatează o parte din membrii şi 
salariaţii participanţi, precum şi mass-media, 
rezultatul final nu a fost viciat. 

 2.A.G. Haţeg 
I. Va rugăm să veniţi cu detalii la răspunsul 
dat în numărul anterior privind respectarea 
confidenţialităţii. 

R. Legea nr. 93/08.04.2009 prevede la art. 9 
(1) “Instituţia financiară nebancară este obli-
gată să păstreze confidenţialitatea asupra 
tuturor informaţiilor aflate la dispoziţia sa, 
care privesc persoana, patrimonial, activi-
tatea, relaţiile personale sau de afaceri ale 
clienţilor, contractele încheiate cu clienţii sau 
serviciile prestate pentru aceştia”. 

Art.10(1) Persoanele care participă, sub 
orice formă, la administrarea, conducerea ori 

activitatea instituţiei financiare nebancare au 
obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra 
oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii la 
care se referă art. 9(1), de care a luat 
cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor, în 
cadrul instituţiei financiare nebancare şi nu au 
dreptul de a le utiliza în folos personal sau în 
folosul altuia, direct sau indirect. 

10(2) Obligaţiile prevăzute la alin(1) subzistă şi 
dupa încetarea activităţii în cadrul instituţiei fi-
nanciare nebancare. 

Art.12 Instituţiile financiare nebancare sunt obli-
gate sa furnizeze informaţii de natura celor pre-
văzute la art.9 (1) la solicitarea scrisă a pro-
curorului sau a instanţei judecătoreşti ori, după 
caz, a organelor de cercetare penală, cu autori-
zarea procurorului, numai dacă, în oricare din 
aceste situaţii, a fost începută urmărirea penală 
împotriva clientului respectiv. 

 Casele de ajutor reciproc ale pension-
arilor, în sensul prevederilor Legii 93/2009 sunt 
instituţii financiare nebancare. 

 3. N.C. Timisoara 
I. Care este legislaţia referitoare la asociaţii şi 
fundaţii? 

R. Legea nr. 246 din 2005 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii; 

Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii; 

Ordinul nr. 954 din 2000 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea Registrului 
asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor 
şi Registrului naţional al persoanelor juridice 
fără scop patrimonial; 

Ordinul nr. 1076 din 2000 privind aprobarea 
tarifelor pentru accesul la Registrul naţional al 
persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

Legea nr. 22 din 2007 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 

Răspundem cititorilor 
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Ordonanţa de Urgenţă nr. 54 din 2006 
privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 

Hotărârea de Guvern nr. 168 din 2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 

Legea nr. 350 din  2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general; 

Legea 540 din 2002 privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor; 

Legea nr. 34 din 1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială cu 
modificările ulterioare; 

Hotărârea de Guvern nr. 1153 din 2001 
pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială cu modificările ulterioare; 

Ordinul nr. 763 din 2007 privind aprobarea 
ca linii prioritare pentru subvenţionarea în 
anul 2008, de la bugetul de stat, în baza Legii 
nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, 
precum şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei de evaluare şi 
selecţionare şi a Grilei de evaluare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor; 
 4.D.D. Bucuresti, Sector 5 
R. Pentru rezolvarea problemei dumneavoas-
tră trebuie să vă adresaţi Casei teritoriale de 
pensii de care aparţineţi, respectiv Casa de 
Pensii a Sectorului 5, Bucuresti, B-dul Lacul 
Tei nr. 17, Sector 2, telefon 021-212.03.71, 
forurilor ierarhice, în speţă Casa de Pensii a 

Municipiului Bucureşti, Calea Vitan nr. 6, Sec-
tor 3, telefon centrală 021-326.05.56, Casa 
Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigu-
rări Sociale cu sediul în Str. Latină, nr. 8, Sec-
tor 2, Bucuresti, telefon 021-316.94.08 sau in-
stanţei de judecată. 

 5. R.I. Galaţi 
I. Ce activităţi de creditare şi în ce condiţii pot 
desfăşura casele de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor? 

R. În conformitate cu prevederile Legii nr. 
93/2009, Secţiunea a 5-a, art 14(1) lit.e, 
C.A.R.P-urile pot desfăşura activităţi de 
“acordare de credite către membrii asociaţiilor 
fără scop patrimonial organizate pe baza 
liberului consimţământ al salariaţilor / pension-
arilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi fi-
nanciare a membrilor lor de către aceste enti-
tăţi …” 

Art. 38 prevede: Casele de ajutor reciproc des-
făşoară activităţi de creditare cu respectarea 
următoarelor condiţii: 

• înscrierea în Registrul de evidenţă; 

• păstrarea modului de organizare, funcţion-
are şi asociere, potrivit prevederilor legisla-
ţiei speciale care reglementează activitatea; 

• activitatea de creditare desfăşurată se lim-
itează la cea prevăzută la art.14 alin.(1) 
lit.c); 

• sursele de finanţare se limitează la cele 
prevăzute de legile speciale care regle-
mentează activitatea. 

Răspundem cititorilor 
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 Toate informaţiile referitoare la 
campania de strângere de fonduri “Daţi 
1 leu pentru pensionarii săraci” vor fi 
postate pe site-ul www.fn-omenia.ro. 
 În nr. 3(6) a revistei OMENIA, care 
va apărea în luna septembrie 2010, vor 
fi prezentate reportaje, analize şi puncte 
de vedere privind această campanie de 
strângere de fonduri. 


