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N 
e-am născut din 

OMENIE și ne săr-

bătorim prin OME-

NIE. Ziua de 24 septembrie 

2015 marchează un eveni-

ment de o mare însemnătate 

pentru Federația Națională 

”OMENIA” a Caselor de Ajutor 

Reciproc ale Pensionarilor din 

România: aniversarea a 25 de 

ani de existență. Este un 

moment deosebit, o zi de săr-

bătoare pentru toate Casele 

de Ajutor Reciproc ale Pensio-

narilor afiliate acestei Fe-

derații, o zi încărcată de gân-

duri bune, speranțe, în care 

sărbătorim cu mândrie o 

experiență fructuoasă a mun-

cii noastre.  

Ce înseamnă 25 de ani de 

activitate? Înseamnă o echipă 

unită și idei de succes. În-

seamnă creionarea și imple-

mentarea unor direcții și stra-

tegii de dezvoltare organiza-

țională care au conturat și 

consolidat în toți acești ani 

activitatea complexă a Fede-

rației noastre. Sunt 25 de ani 

în care ne-am implicat în 

acțiuni cu vizibilitate crescută 

atât la nivel național, cât și eu-

ropean, ne-am însușit iniția-

tive importante și am urmat 

întotdeauna drumul spre susți-

nerea politicilor sociale care 

au constituit un pilon funda-

mental în protecția socială a 

persoanelor vârstnice din 

România.  

A accepta și a îndeplini cu 

succes rolul pe care organi-

zațiile noastre îl au în soluțio-

narea problematicii complexe 

a vârstnicilor a reprezentat 

obiectivul major al acestor ani 

de muncă neîncetată. Am 

conturat idei reprezentative și 

am deschis drumuri noi, 

ne-am asumat obiective im-

portante prin care am dovedit 

că suntem o forță, iar prin 

vocea noastră, vârstnicii din 

România au luptat pentru o 

viață demnă și un ideal ro-

mânesc - o societate unită și 

prosperă. Am văzut în obiecti-

vele și strategiile Federației 

noastre așteptările membrilor 

noștri, ale vârstnicilor din Ro-

mânia, atât în ceea ce priveș-

te asigurarea calității vieții 

Jurnalul celor 

25 de ani de ”OMENIA” 
“Încrederea este cea mai înaltă formă de 

motivaţie umană. Ea scoate ce e mai bun în 

oameni. Dar are nevoie de timp şi răbdare şi 

nu exclude nevoia de a-i instrui pe oameni 

până când competenţele lor se ridică la ni-

velul acelei încrederi. (Stephen R. Covey) 

Unde există încredere, motivare şi 

dezvoltare, munca în colectiv aduce 

numeroase beneficii suplimentare, oferind 

posibilităţi sporite de învăţare, de asumare a 

riscurilor, de creativitate, cooperare şi 

comunicare, şi moral ridicat.”  

- Hillarie Owen, Vicky Hodgson, Nigel Gazzard  
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acestora, cât și în ceea ce pri-

vește perspectivele sociale și 

economice ale caselor de aju-

tor ale pensionarilor. În aceas-

tă direcție, ne-am orientat 

toate acțiunile și obiectivele 

strategice. Nu ne-am oprit 

însă aici. Ne-am implicat în 

inițiative legislative noi, ur-

mând, de altfel, permanent 

orientările procesului legislativ 

în vederea formulării celor mai 

bune propuneri în domeniu. În 

plus, experiența dobândită a 

condus la deschiderea unor 

oportunități prin accesarea de 

fonduri nerambursabile și im-

plementarea unor proiecte so-

ciale importante pentru mem-

brii noștri.  

De asemenea, acești ani 

de activitate ne-au ajutat să 

ne construim o tradiție proprie 

prin care să demonstrăm că 

vârstnicii din România sunt o 

resursă bogată a societății 

noastre ce a trecut cu înțelep-

ciune și încredere peste vre-

muri dificile de instabilitate 

economică sau schimbări po-

litice și viziuni diferite de gu-

vernare. Pregătirea câștigată 

prin munca depusă ne-a dat 

dreptul de participare și im-

plicare cetățenească în pro-

blematici diverse și am con-

tribuit la creionarea unei ori-

entări juste a imaginii Federa-

ției noastre ca nucleu în sfera 

protecției sociale și a politicilor 

destinate membrilor noștri, 

persoane vârstnice. 

 Acestea fiind spuse, cu bu-

curie și încredere, vă doresc 

prosperitate, sănătate și multă 

putere de muncă pentru a ne 

îndeplini cu succes obiectivele 

noastre. La mulți ani, dragi 

colegi! 

 

 

Președintele Federației 

Naționale “OMENIA” 

Ing. Gheorghe CHIOARU 

"Trust is the highest form of human moti-

vation. It brings out the best of people. 

But it takes time and patience and it does-

n't preclude the necessity to train and de-

velop people so that their compe-

tency  can rise to the level of that trust. 

(Stephen R. Covey) 

With trust, motivation and development 

working togheter the spin-offs are numer-

ous, providing for the posibillity of increa-

sed learning, risk taking, creativity, col-

laboration, communication and morale."  

Hilarie Owen,Vicky Hodgson,Nigel Gazzard 

25 years of humanity 

written in the journal 
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W 
e have set up  this 

organization from 

humanity and we 

are celebrating humanity. 24th 

September marks an impor-

tant event for the National 

Federation Omenia of Pen-

sioners’ Mutual Help House 

Associations in Romania, its 

25 anniversary. It is a special 

moment for all our members, 

a day filled with good thoughts 

and hopes, celebrating 

proudly a succesful experi-

ence of our work.  

What does it means these 

25 years of activity? A united 

team and succesful ideas. Or-

ganizational development 

strategies which have consoli-

dated all these years the ac-

tivity of our Federation. There 

are 25 years of involvement in 

highly visible activities, at na-

tional and European level, we 

have started important initia-

tives, and we have followed 

those social policies which 

have had an impact for the 

Romanian elderly.  

Assuming and fulfilling the 

role that our organizations ap-

plied for settling the most im-

portant issues regarding eld-

erly was the most important 

objective of our ceaseless ac-

tivity. We defined significant 

ideas, we have opened new 

roads, assumed important ob-

jectives proving that we are a 

force, and through our voice, 

Romanian pensioners fought 

for a life in dignity and a Ro-

manian ideal: a prosper and 

united society. Our objectives 

and strategies reflects our 

members’ expectations, of the 

Romanian elderly, regarding 

the quality of their lives and 

the social and economic per-

spectives of pensioners mu-

tual help house associations.  

In this sense, we have fo-

cused all our actions and stra-

tegic objectives, but we didn’t 

stop here. We engaged in pro-

moting new legislative initia-

tives, following all the stages 

of the legislative process in 

order to make the most suit-

able recommendations.  All 

these experiences lead the 

way to new opportunities 

through accessing grants and 

implementing important social 

projects for our members.  

In the same time, all these 

years of experience have en-

abled us to build an identity 

and a tradition, proving that 

elderly are a valuable re-

source of our society, which 

have passed through difficult 

times of economical instability 

and political changes with dif-

ferent visions.  

The expertise gained 

through hard work gave us the 

right to participation and citi-

zen involvement in various 

issues, contributing to an ac-

curate image of our Federa-

tion as an important nucleus 

in the field of social protection 

and policies designed for our 

elderly members.  

All these said, I gladly and 

hopefully wish you prosperity, 

good health and to stay active 

as long as possible to suc-

cessfully fulfill your objectives. 

Happy anniversary, dear col-

leagues!  

President of The Na-

tional Federation Omenia of 

Pensioners’ Mutual Help 

House Associations 

Gheorghe Chioaru 
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 Domnule Ion Cristoiu, 

recent Casa Naţională 

de Pensii a prezentat 

un raport  potrivit că-

ruia jumătate din pen-

sionarii României, adi-

că aproximativ 2,3 mili-

oane de persoane,  au 

pensii mai mici de 800 

de lei. Se trăieşte, ast-

fel, la limita sărăciei.... 

 Eu sunt pensionar  şi,  în 

cazul acesta,  nu pot să am 

decât o idee proastă. Gradul 

de civilizaţie al unei societăţi 

se cunoaşte după  două as-

pecte: atitudinea faţă de pen-

sionari, adică faţă de cei care 

nu mai sunt activi şi atitudinea 

faţă de femei, în cazul vio-

lurilor. Gradul de civilizaţie în 

atitudinea faţă de pensionari 

este explicabilă prin faptul că  

societăţile sălbatice pleacă de 

 „Bătrâneţea stimată și onorată de 

tineri devine mai uşoară”, spunea 

marele gânditor al Cetăţii Eterne, 

Cicero. Am ajuns, însă, să trăim nişte 

vremuri în care respectul şi compasi-

unea pentru bătrăni au fost înlocuite 

cu mârlănia şi proasta creştere. Sunt 

loviţi din toate direcţiile, de autorităţi 

prin pensii de mizerie, de societatea 

civilă prin ignoranţă. Termenul de 

pensionar a căpătat în ziua de azi o 

nuanţă mai mult decât peiorativă. 

Cum putem să-i reintegrăm în so-

cietate, să le alinăm suferinţele, să îi 

ajutăm să îmbătrânească activ. Ce 

este de făcut? Despre aceasta şi 

despre multe altele, într-un interviu 

acordat în exclusivitate pentru revista 

noastră “OMENIA” de reputatul  

gazetar  Ion Cristoiu.   

 „”Gradul de civilizaţie al unei 

societăţi stă în  atitudinea 

faţă de pensionari‟‟ 
mărturiseşte jurnalistul 
ION CRISTOIU, 
în exclusivitate 
pentru revista OMENIA   
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la premisa că acela care nu 

mai este folositor, nu mai este 

tânăr, nu mai este în putere, 

trebuie să moară de foame, 

să fie sacrificat. Cred că o res-

ponsabilitate o au şi organiza-

ţiile de pensionari, care nu 

reuşesc să impună un punct 

de vedere al pensionarilor. 

Unele dintre ele au fost împăr-

ţite politiceşte, folosite de par-

tidele politice, ori ele ar trebui 

să fie ale pensionarilor, să 

servească  interesele vârstni-

cilor, să fie apolitice. Din pă-

cate, până la urmă s-a reuşit 

şi această divizare a lor. Ast-

fel, s-a ajuns să  nu mai repre-

zinte o forţă care să aibă un 

cuvânt de spus în societate,  

care să-şi impună punctul de 

vedere.  După părerea mea, 

dincolo de creşterea pensiilor, 

ar trebui găsită o soluţie pen-

tru activarea bătrânilor. O 

foarte mare problemă o repre-

zintă sentimentul de inutilitate 

pe care îl au foarte mulţi pen-

sionari. Ar trebui să se gă-

sească o formulă prin care ei 

să câştige, în afara pensiei, 

nu neapărat un câştig mate-

rial, o activitate pentru un pen-

sionar  este cea care îi dă 

sănătate,  nu neapărat  mora-

lă, ci chiar, la propriu,  o sănă-

tate fizică mai bună.  

Ce pot spera pensio-

narii noştri,  raportân-

du-se la pensionarii 

lor?  

 Este o întrebare retorică:  

Ce poate să facă la noi omul 

cu o pensie de nimic. Rămâne 

în continuare o prăpastie şi la 

nivel mondial, în materie de 

inegalităţi – unii trăiesc cu 

20.000 de euro şi alţii cu, poa-

te,  50 de euro pe lună -, dar 

asta e realitatea. Mai mult de 

atât nu am ce să comentez.  

În ultima perioadă, toa-

tă mass-media face 

vorbire şi ia atitudine 

faţă de explozia de acte 

normative care regle-

mentează direct pro-

porţional cu sărăcia şi 

scăderea nivelului de 

trai… creşterea pensi-

ilor nesimţite sau să le 

spunem mai frumos – 

pensii speciale. Cum 

comentaţi?  

 În legatură cu pensiile a-

cestea mari,  putem să ne re-

ferim la două nivele. Unul este 

acea pensie mare, născută 

din activitatea de până acum, 

omul a câştigat mult şi a plătit, 

contribuind mult prin impozite 

şi taxe. Pentru că, în ultimă 

instanţă, atât  teoretic, dar şi 

practic, pensia nu este un fel 

de răsplată a societăţii,   pen-

tru că fiecare a contribuit la 

fondul de pensii timp de 10, 

20, 30 de ani, iar oamenii cu 

pensii normale nu au făcut alt-

ceva decât au depus nişte 

bani la o bancă. Sigur că 

peste acei bani depuşi 

au trecut generaţii, ei s-au 

cheltuit, au venit cei tineri care 

la rândul lor trebuie să dea 

înapoi acei bani.  

 Dumneavoastră,  ca organi-

zaţie a pensionarilor, în cazul 

acesta Asociaţia C.A.R.P. 

“OMENIA”  şi Federaţia Na-

ţională a Pensionarilor 

“OMENIA”, trebuie să in-

sistaţi pe această teză şi 

anume că,  pensia nu este un 

cadou făcut de generaţia 

tânără, nici de prezent şi nici 

de viitor,  pensia reprezintă 

nişte bani daţi înapoi din banii 

pe care i-am dat fiecare de-a 

lungul timpului, am contribuit 

la vremea respectivă. Proble-

ma acestor pensii nesimţite 

este că ele sunt mari nu în 

funcţie de contribuţia de-a lun-

gul anilor, ci datorită ultimelor 

funcţii pe care le-au avut.  

Totuşi ei şi-au asumat  

funcţia, nu i-a obligat 

nimeni…. 

 Da, aşa este. Nu văd de ce 

un parlamentar să aibă o pen-

sie specială, trebuie să aibă o 

pensie în funcţie de salariul pe 

care l-a avut, la fel şi în cazul 

altor demnitari, de la preşe-

dinte şi până la miniştri. În 

plus, cred că o funcţie de 

mare responsabilitate  publică  

este asumată, în primul rând 

ea nu este obligatorie pentru 

omul respectiv. Când cineva 

ajunge lider de partid, minis-
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tru, parlamentar, preşe-

dinte, nu ajunge în aceste 

funcţii pentru o pensie sau un 

salariu mai mare, ajunge pen-

tru  că vrea să intre în istorie, 

să ajungă o “vedetă” politică, 

publică. În consecinţă, până la 

urmă ar trebui ca demnitarul 

să nici nu aibă salariu, ca în 

Roma Antică, spre exemplu. 

Până la urmă,  el îşi asumă o 

astfel de funcţie, nu-l obligă 

nimeni să fie deputat. Aici in-

tervin acele pensii nesimţite, 

acea pensie care se obţine în 

urma unui privilegiu şi nu în 

urma unei contribuţii.  

Maestre Ion Cristoiu, ce 

ar fi de făcut pentru 

aceşti oameni, să îmbă-

trânească activ - cum 

ne place nouă, la Aso-

ciaţiei C.A.R.P. “OME-

NIA”  să spunem?   

 În primul rând trebuie fă-

cute presiuni pentru elabo-

rarea unor legi care să înles-

nească  integrarea acestora, 

scutiri de impozite, etc. Noi 

avem legi care înlesnesc an-

gajarea persoanelor cu diza-

bilităţi, persoanelor singure, 

văduve etc., dar nu avem legi 

care să-l facă pe un patron 

sau o firmă să considere ren-

tabilă angajarea unui pen-

sionar. Este bine şi pentru 

pensionar pe de o parte, dar 

şi pentru societate. Sunt  anu-

mite profesii unde este nevoie 

şi de experienţă, nu numai de 

vigoare tinerească. Este nea-

părat necesară demararea 

unei acţiuni a fundaţiilor, aso-

ciaţiilor şi federaţiilor reprezen-

tative ale pensionarilor, dar şi 

a presei, pentru că acestă 

imagine care există este una 

falsă. La ora actuală când spui 

- pensionar, vedeţi,  a ajuns să 

aibă o nuanţă peiorativă. Pen-

sionar este unul care, fie e ci-

călitor, dar mai ales este înve-

chit. Nu este adevărat! Poţi să 

fii în vârstă, dar să fii mult mai 

european şi mai modern decât 

unul de 20 de ani.  

Dumneavoastră sunteţi 

mulţumit de pensia pe 

care o primiţi? 

 În cazul meu, nu pot să mă 

plâng. Eu nu trăiesc din pen-

sie; am o situaţie deosebită 

pentru că, în primul rând nu 

mă consider pensionar, în 

sensul inutilităţii şi inactivităţii, 

zic aşa când vreau să mă 

alint. Sunt de acord cu Fidel 

Castro care spunea la un mo-

ment dat, referitor la vârsta lui, 

că marea nenorocire a bătrâ-

neţii este faptul că din punct 

de vedere al aspiraţiilor, bătă-

liilor, al speranţelor, ţelurilor,  

te crezi tânăr, dar numai când 

te uiţi în oglindă îţi dai seama 

că eşti bătrân. Eu,  totuşi, sunt 

director la revista “Historia”, 

am în fiecare zi un editorial în 

“Evenimentul  Zilei”, nu sunt 

plătit regeşte, dar sunt plătit, 

deci până la urmă nu trăiesc 

din pensie. Dacă nu mă bătea 

cineva la cap, nici nu aveam 

de gând să mă pensionez. Mi 

se părea ceva aşa de compli-

cat să mă duc să depun dosa-

rul, să alerg după fel şi fel de 

hârtii, dar până la urmă nu pot 

să nu remarc faptul că pensia 

este singura sursă de bani 

care vine la fix. Eu când  ple-

dez pentru activarea pensio-

narilor, a bătrânilor ştiu ce 

spun. Eu nu mă simt bâtrân; 

muncesc şi până la urmă mun-

ca îmi dă o mai mare satis-

facţie şi sănătate decât petre-

cerile pe o plajă din Bahamas.  

Ce ar trebui să facă 

fundaţiile şi asociaţiile  

pe de o parte şi socie-

tatea civilă pe de altă 

parte pentru imaginea  

pensionarilor?  

 Pe lângă această activare, 

asociații precum C.A.R.P. 

“OMENIA” cred că ar trebui 

să contribuie la o mai corectă  

imagine a pensionarilor. În 

opinia publică, mai ales în 

rândurile tinerei generaţii s-a 

creat imaginea că pensionarul 

este un tip conservator, rămas 

în preistoria  lumii, de regulă 

nostalgic al comunismului şi 

care nu înţelege nimic din lu-

mea modernă. Din punctul 

meu de vedere cred că ar tre-

bui schimbată acestă imagine, 
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pentru că sunt foarte mulţi 

pensionari şi oameni în vârstă 

care sunt  mult mai moderni 

decât tinerii. Eu, spre exem-

plu, sunt unul dintre cei mult 

mai avansaţi  decât mulţi ti-

neri, în materie de IT, internet. 

Mă pot mândri chiar că, eu ca 

om care a făcut  jurnalism în 

comunism sunt mult mai de-

mocrat decât foarte mulţi tineri 

jurnalişti care n-au trăit acele 

vremuri. Eu am trăit şi mi-am 

dat seama ce înseamnă să 

scrii în dictatură. Băieţii ăştia 

care n-au trăit dictatura sunt  

tentaţi de dictatură. Eu am în-

văţat ce groaznic este să ţi se 

spună că nu avem voie să 

scriem despre un anumit subi-

ect, iar acum văd foarte mulți 

tineri  jurnalişti care  sunt de 

acord cu interdicţia de a nu 

scrie despre X, de a nu scrie 

despre Y, de a nu scrie de-

spre preşedinte sau despre 

soţia domniei sale. Eu 

am trăit asta şi am mai trăit un 

lucru pe care nu l-am suportat  

şi anume opinia unanimă. La 

un moment dat, legat de o 

chestiune toată lumea trebuia 

să spună acelaşi lucru. Acum 

suntem în situaţia în care toţi 

jurnaliştii spun acelaşi lucru, 

fără să-i oblige nimeni. Cul-

mea! Sunt şi bucurosi chiar!  

A consemnat  

 Ionuţ CRIVĂȚ  

SUNT CROITORUL HAINELOR 

UZATE...  

 

Chiar de-s pescarul alungat de țărm, 

Culegător de perle pe simbrie, 

Eu înger sunt când îngerii adorm  

Și pâinea mea, o dau cu bucurie! 

 

Zidesc cetăți din lacrimi și ruine 

În care-ascund grădini semiramide. 

Când noaptea țese-n jurul ei genune, 

Fur verii focul ei de perseide. 

 

Și-s pâine, apă, pernă și manta 

Căutătorului de pace și noroc 

Și fac o scripcă spartă, a cânta, 

Ca hora să ajungă la soroc! 

 

Că-s croitorul hainelor uzate, 

Speranțelor le dau o nouă viață! 

Și-s trubadurul viselor uitate 

Sub pernă-n fiecare dimineață!...  

TOATE-S EU...   

 

Când simt sub pas neadormita piatră 

Vibrând istorii despre tot ce-adastă 

În amintiri de neștiută hartă 

Și-ating cu gândul fiecare creastă, 

 

Mă înfioară-n oasele străbune 

Străluminări de adevăr uitat 

Și fiecare bob de rouă-mi spune 

Că nimeni n-a murit cu-adevărat. 

 

S-a renăscut în floare și pământ 

În cântec, pâine, soare sau în nor 

Într-o silabă, parte de cuvânt 

Care vorbește despre viitor! 

 

Și tot ce-a fost, prezent e-n apa vieții 

Care ne poartă lin spre Dumnezeu 

Zălog adus iubirii, frumuseții 

Și toate sunt în mine. Toate-s EU... 

 

Pensionar  LUCIA BĂDIȚA 

Coordonator Cerc literatură ”OMENIA” 
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ALBU ANTON 

Prim-Vicepreședinte 

al Comitetului Director 

și Președinte al Asociației 

C.A.R.P.  “Speranță și Omenie” 

Moinești 

 Sunt Președintele Casei 

de Ajutor Reciproc a Pensio-

narilor din Municipiul Moinești. 

Asociația pe care o reprezint 

are peste 30.000 de membri 

în peste 35 de sucursale teri-

toriale și se numără printre 

primele asociații care au ade-

rat la Federația Națională 

”OMENIA” a C.A.R.P.-urilor 

din România. Această afiliere 

s-a datorat obiectivelor noas-

tre comune de a realiza mai 

mult pentru membrii noștri. 

Activitățile pe care le desfășu-

răm pentru cei peste 30.000 

de membri asociați sunt recu-

noscute și urmăresc perfețio-

narea celor două structuri 

specifice asociaței noastre: 

cea de  acordarea de împru-

muturi și cea de întrajutorare 

socială, ramuri de activitate ce 

dețin un rol important în satis-

facerea nevoile membrilor 

noștri. Prin aderarea la Fede-

rația Națională “OMENIA”, am 

putut participa la schimburi de 

experiență în urma cărora am 

identificat cele mai adecvate 

măsuri și am dezvoltat idei 

pentru perfecționarea activită-

ții C.A.R.P.-urilor, măsuri și 

idei pe care le-am aplicat și în 

cadrul asociației noastre.  

Aniversarea a 25 de ani 

de la înființarea Federației 

împreună, pentru noi și pentru 

cei pe care îi reprezentăm, în-

deplinirea obiectivelor pe care 

ni le-am propus cu toții la nivel 

local, și nu numai. Am înțeles 

că multe dintre problemele cu 

care se confruntă membrii 

noștri pot fi rezolvate și atunci 

când colaborăm cu celelalte 

organisme centrale ale statu-

lui, la care putem apela pentru 

a putea îmbunătăți legislația, 

și mai ales, pentru a putea îm-

bunătăți situațiia pensionarilor 

și persoanelor vârstnice. Voi 

depune eforturi atât pe plan 

local, cât și central, cu sprijinul 

Comitetului Director și al con-

ducerii Federației, pentru ca 

toți membrii din țară să valori-

fice și să promoveze simbolul 

acestei Federații, precum și 

sprijinul oferit de această 

structură pentru îmbunătățirea 

legislației noastre în ceea ce 

privește acordarea de ajutoa-

re sociale membrilor noștri 

asociați, persoane vârstnice, 

dar și pentru promovarea ini-

țiativelor noastre, și a intere-

selor pensionarilor din Româ-

nia, membri ai Federației 

Naționale “OMENIA”.  

Vă mulțumesc și vă do-

resc succes!  

OVIDIU MORARIU 

Prim-Vicepreședinte 

al Comitetului Director 

și Președintele al Asociației 

C.A.R.P. “Speranța” Hunedoara 

Mă numesc Morariu Ovi-

diu. Sunt Președintele Casei 

de Ajutor Reciproc ”Speranța” 

Hunedoara și Prim-Vicepreșe-

dinte al Federației Naționale 

”OMENIA” a C.A.R.P.-urilor 

din România.  

Activitatea C.A.R.P.-urilor 

este una destul de îndelunga-

tă, și la fel și cea a casei noas-

tre de ajutor reciproc. Asocia-

ția noastră este membră com-

Urările membrilor Comitetului Director 
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ponentă a Federației Naționale 

”OMENIA” de mulți ani. Ac-

tivitatea pe care o desfășurăm 

pentru cei peste 10.500 de 

membri pe care îi avem în Hu-

nedoara este una prodigioasă, 

iar rezultatele sunt pe măsură. 

Ne apropiem de un mare 

eveniment în viața noastră, a 

caselor de ajutor reciproc din 

țară, respectiv aniversarea a 

25 de ani de existență a Fede-

rației. Este un moment impor-

tant în viața caselor noastre 

de ajutor reciproc. Rolul aces-

tei Federații s-a simțit de-a 

lungul anilor, în mod special în 

ultima perioadă când au fost 

întreprinse  o sumedenie de 

acțiuni care au dus la perfec-

ționarea activității de organi-

zare și funcționare a caselor 

de ajutor reciproc prin diferite 

forme de comunicare, infor-

mare, colaborare, și așa mai 

departe. Se poate vorbi foarte 

mult despre acest subiect, dar 

vom avea ocazia să-l dezba-

tem atunci când ne apropiem 

de ziua sărbătoririi celor 25 de 

ani de existență. La ora actu-

ală, strategiile caselor de aju-

tor reciproc se contopesc în 

Strategia adoptată de Congre-

sul caselor de ajutor, care nu 

de mult a avut loc, iar în felul 

acesta suntem implicați, anco-

rați în materializarea obiecti-

velor sociale, economice de 

care au mare nevoie pensio-

narii noștri, membri ai asocia-

țiilor. Credem că perspectiva 

ne va ajuta să creștem în va-

loare casele de ajutor reci-

proc, pentru sprijinirea celor 

peste 1.400.000 de membri 

pe care îi are Federația, să 

conlucrăm mai bine, să răs-

pundem prompt solicitărilor 

viitoare a celor de vârsta a 

treia. Toate acestea vor con-

stitui în activitatea viitoare un 

sprijin de nădejde pentru toți 

pensionarii, membri ai caselor 

de ajutor reciproc.  

PASCU ȘTEFAN 

Prim-Vicepreședinte 

al Comitetului Director 

și Președinte al Asociației 

C.A.R.P. Ploiești 

 Mă numesc Pascu Ștefan, 

sunt președintele C.A.R.P. 

Ploiești, actualmente unul din-

tre cele mai mari C.A.R.P. din 

țară, afiliate Federației Națio-

nale „OMENIA”.  

 Numărăm  44.411 membri 

proveniți din orașul Ploiești și 

comunele limitrofe, prin cele 

34 de sucursale pe care le 

avem. În acest an se sărăbă-

toresc 25 de ani de la înfiin-

țarea Federației Naționale 

„OMENIA” și mă simt 

onorat că Asociația pe care o 

conduc și care sprijină per-

soanele vârstnice încă din 

anul 1952, este o organizație 

puternică a acestei mari rețele 

a seniorilor.  

 În anul 2007 ne-am afiliat la 

Federația Națională „OME-

NIA” pentru a contracara 

sentimentul de izolare pe care 

îl resimțeam din ce în mai 

acut. Odată cu aderarea la 

Federația Națională „OME-

NIA”, desigur, printr-un proces 

participativ, schimbările au 

avut un ecou favorabil, pozitiv. 

As adăuga că Federația își 

desfășoară activitatea făcând 

lucruri cu un impact major 

pentru C.A.R.P.-urile din țară, 

cu un buget foarte mic. Aici 

trebuie să intervenim noi, 

C.A.R.P.-urile din țară, să sus-

ținem Federația prin achitarea 

contribuției, și astfel să existe 

suficiente resurse pentru ca 

Federația să pună în aplicare 

toate punctele cuprinse în 

strategia de dezvoltare până 

în anul 2019.  

 Ca membru al Comitetului 

Director, voi mobiliza C.A.R.P.

-urile din zona mea de res-

ponsabilitate pentru ca acest 

eveniment să se desfășoare 

în condiții bune și să reprezin-

te un simbol pentru toate 

C.A.R.P.-urile din țară.  

 La mulți ani, dragi colegi, la 

mulți ani seniori din toată țara! 
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IVAȘCĂU IOAN 

Vicepreședinte al Comitetului 

Director și Președinte 

al C.A.R.P.  Zalău 

 Mă numesc Ivașcău 

Ioan, sunt Președintele 

C.A.R.P. Zalău. C.A.R.P.-ul pe 

care îl conduc este afiliat Fede-

rației Naționale “OMENIA” încă 

de la înființarea sa. Ca membru 

al Comitetului Director, pot să 

apreciez că activitatea con-

ducerii Federației este foarte 

bună, însă rezultatele nu sunt 

pe măsură, întrucât ne lovim de 

tot felul de obstacole, inclusiv 

de natură politică.  

În ceea ce privește sărbă-

torirea a 25 de ani de la înfiin-

țarea Federației noastre, pot 

spune că este un eveniment 

bine așteptat de noi, de zălă-

uani și am amintiri plăcute de la 

aniversarea a 20 de ani. Toate 

activitățile pe care le vom or-

ganiza de acum și până în 24 

septembrie le dedic aniversării 

a 25 de ani de la înființarea Fe-

derației. În mod special, pot 

spune că voi organiza câteva 

concursuri specifice pensiona-

rilor. În final, vom încheia activi-

tățile dedicate acestei sărbători 

cu o adunare festivă la care vor 

fi invitați și vor participa repre-

zentanți ai tuturor organizațiilor 

din județ și ai autorităților pub-

lice locale și județene. 

PUNGĂ MIHAIL  

Vicepreședinte al Comitetului 

Director și Președinte 

al C.A.R.P. Timișoara 

 25 de ani de activitate a 

Federației Naționale “OME-

NIA” a C.A.R.P.-urilor din Ro-

mânia reprezintă un moment 

de bucurie, de satisfacție, un 

moment de bilanț. Bilanțul 

pentru noi este îmbucurător, 

în sensul că avem o structură 

reprezentativă eficientă, o 

structură care știe să se bată 

pentru drepturile pensionari-

lor, cei care sunt organizați în 

casele de ajutor reciproc ale 

pensionarilor, o structură care 

a obținut importante rezultate 

în relațiile cu organele cen-

trale de stat, și care în con-

tinuare se bate pentru drep-

turile noastre, inclusiv, pentru 

drepturile pensionarilor care 

sunt membri la Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor din 

Timișoara, o casă cu aproape 

20.000 de membri. Numărul 

acesta înseamnă efort pentru 

a le satisface cerințele de ser-

vicii, înseamnă o preocupare 

deosebită pentru administra-

rea eficientă a fondurilor pe 

care ni le-au încredințat mem-

brii, și înseamnă și un angaja-

ment ca prin activitatea noas-

tră să sprijinim Federația în 

eforturile ei de a ne reprezen-

ta în continuare. Sunt Mihail 

Pungă, Președintele C.A.R.P. 

Timișoara, un președinte care 

își exprimă bucuria că face 

parte dintr-o structură atât de 

eficientă, o structură care a 

împlinit 25 de ani. 

HÂNCU IONEL 

Vicepreședinte al Comitetului 

Director și Președinte 

al C.A.R.P. Galați 

Aniversarea a 25 de ani 

de la înființarea Federației 

Națională ”OMENIA” îmi oferă 

prilejul de a-mi exprima satis-

facția că, începând cu data de 

01.07.2008, cei peste 50.000 

de membri ai Asociației Casei 

de Ajutor Reciproc a Pension-
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arilor Galați fac parte dintr-o 

federație fanion a pension-

arilor. Nu pot să nu fac re-

marca că, în anul 2007, prin 

alegerea unui nou Comitet Di-

rector, activitatea Federației a 

cunoscut un parcurs pozitiv. 

De asemenea, a devenit un 

promotor al activităților 

C.A.R.P.-urilor. Experiența po-

zitivă a fost promovată prin: 

apariția Revistei ”OMENIA”, 

postul de televiziune ”OME-

NIA TV”, site-ul Federației, 

permanenta corespondență 

prin poștă, promovarea schim-

burilor de experiență, prezen-

ța membrilor Comitetului Di-

rector în asociațiile membre.  

Prin intermediul Federației, 

”vocea” pensionarilor din Ro-

mânia a fost prezentă la Parla-

ment, Guvern și, în special, la 

Ministere, precum Ministerul 

Muncii, Ministerul Sănătății și 

Ministerul Finanțelor. Federa-

ția, prin președinte, secretar 

general și membri ai Comite-

tului Director, a inclus întotdea-

una pe agenda de lucru: mo-

dificarea Legii nr. 540/2002, 

Legea protecției persoanelor 

vârstnice, Legea economiei so-

ciale, modificarea Codului fis-

cal, Legea privind fondul de ga-

rantare a depozitelor bancare.  

Atât pe plan central, cât și 

local, ușa a fost larg deschisă 

pentru dezvoltarea colaborărilor 

cu organizațiile de pensionari, 

ONG-uri, societatea civilă. Într-

un cuvânt, aș sublinia faptul că 

rezultatele obținute în ultimii opt 

ani sunt remarcabile. În calitate 

de membru al Comitetului Direc-

tor, îmi exprim regretul că până 

în prezent n-am reușit să adu-

cem sub umbrela Federației 

toate C.A.R.P.-urile existente în 

țară. În acest sens, ne revine 

nouă, membrilor Comitetului Di-

rector, sarcina să ne intensifi-

căm eforturile pentru atragerea 

în cadrul Federației a tuturor Ca-

selor de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor. Uniți, 137 de 

C.A.R.P.-uri, am devenit o voce 

care ar trebui mai mult ascultată.  

SĂVULESCU CONSTANTIN 

Vicepreședinte al Comitetului Di-

rector și Președinte al Asociației 

C.A.R.P.  Vălenii de Munte 

 Sunt Președintele Asocia-

ției C.A.R.P. Vălenii de Munte, 

asociație care poartă denumire 

de Armonia, și reprezint intere-

sele a peste 30.000 de membri. 

În Prahova există 6 case de aju-

tor reciproc cu peste 110.000 de 

membri. Având în vedere nu-

mărul C.A.R.P.-urilor din Praho-

va, dețin și funcția de Vicepre-

ședinte al Federației Națională 

”OMENIA” și mă ocup de 

problemele organizatorice.  

Referitor la aniversarea a 

25 de ani de la înființarea Fede-

rației Naționale am câteva lu-

cruri de precizat. Încă din luna 

martie 2015, am stabilit, împre-

ună cu Consiliul Director, mă-

suri și acțiuni pe care le putem 

organiza cu acest prilej. Voi or-

ganiza întâlniri cu factorii de 

conducere ai Asociației noastre 

și chiar factori de conducere ai 

orașului. Intenționăm ca în luna 

septembrie să organizăm o 

conferință în acest sens. Dorim 

să popularizăm în toate sucur-

salele noastre acțiunile Federa-

ției Naționale și suportul pe care 

Federația îl asigură caselor de 

ajutor reciproc. Voi căuta să 

atrag în cadrul Federației și alte 

C.A.R.P.-uri care nu sunt 

membre.  

DUDULEA ILIE 

Vicepreședinte al Comitetului 

Director și Președinte 

al C.A.R.P Brăila 

Aniversăm 25 de ani de 

existență a Federației Națio-

nale ”OMENIA” a Caselor de 



Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor din România cu 

sentimentul că, în contextul 

larg al activității tuturor aso-

ciațiilor de profil din țară, 

federația noastră reprezintă 

singurul bastion al cetățea-

nului vârstnic în fața statului 

român. În această trecere 

peste ani, C.A.R.P. Brăila s-a 

alăturat efortului general pe 

care îl coagulează federația. 

Afilierea ne-a dat posi-

bilitatea să participăm la pro-

iecte precum ”Vârsta a treia – 

prioritate pe agenda publică”, 

să înțelegem mai bine și să 

promovăm îmbătrânirea acti-

vă, solidaritatea între genera-

ții, să dezvoltăm cooperarea și 

schimbul de experiență cu alte 

case de ajutor reciproc ale 

pensionarilor. 

Aderarea federației la Plat-

forma AGE Europe (Bruxelles) 

a reprezentat pentru noi, până 

la nivelul comunității locale, al 

membrilor C.AR.P. Brăila, 

”certificatul intrării în Europa”. 

C.A.R.P. Brăila este hotărâtă 

să continue drumul alături de 

celelalte asociații afiliate fede-

rației, pentru o mișcare unită și 

o coordonare eficientă, pentru 

realizarea unei strategii de 

advocacy care să orienteze 

acțiunile C.A.R.P.-urilor.  

În numele celor peste 

45.000 de membri ai C.A.R.P. 

Brăila, urez Federației Națio-

nale ”OMENIA” viață lungă, 

iar președintelui acesteia, d-lui 

ing. Gheorghe Chioaru, sănă-

tate și putere de muncă! 

FRÂNCU ION 

Membru al Comitetului Director 

și Președinte al C.A.R.P.  Pitești 

 Mă numesc Ion Frâncu și 

sunt președintele Asociației 

C.A.R.P. Pitești. Asociația pe 

care o reprezint are în prezent 

aproximativ 19.350 de membri 

din orașe precum Pitești, Mio- 

veni și Ștefănești, dar și din 21 

de localități limitrofe. Doresc să 

transmit un mesaj de ”La mulți 

ani!” cu prilejul aniversării celor 

25 de ani de activitate ai Fede-

rației noastre. Mă bucur să fac 

parte din această structură pu-

ternică și mă voi implica în con-

tinuare în toate demersurile 

Federației.  

DIACONESCU DRAGOMIR 

Membru al Comitetului Director 

și Președinte al Asociației 

C.A.R.P.  “Speranța” Pucioasa 

Sunt președintele C.A.R.P. 

„Speranța” din orașul Pucioa-

sa care numără 16.200 de 

membri repartizați în 22 de 

sucursale. Fac parte din Co-

mitetul Director al Federației 

Naționale “OMENIA” a 

C.A.R.P. din România ales la 

Consiliul Național de la Sinaia 

din 2012. Nu vreau să pierd 

prilejul de a omagia cei 25 de 

ani de activitate ai Federației 

care se vor împlini în luna 

septembrie anul acesta și să 

îndemn toate casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor să 

se înscrie și să devină mem-

bre ale Federației noastre, be-

neficiind de sprijin în activi-

tatea sa și de o puternică re-

prezentare în relația cu autori-

tățile centrale și locale. Fiind o 

Federație care numără peste 

1.400.000 de membri, suntem 

un partener de dialog serios al 

Guvernului nostru. 

  La mulți ani Federației no-

astre și tuturor seniorilor din 

România. 

DAN LIDIA 

Membru al Comitetului Director 

și Președinte al C.A.R.P.  Arad 

 Sunt Lidia Dan și reprezint 

C.A.R.P.-ul din Arad. Legat 
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de evenimentul care va fi în 

luna septembrie când se îm-

plinesc 25 de ani de activitate 

a Federației, noi ne bucurăm 

că suntem membri ai Fe-

derației de mulți ani și că am 

crescut an de an alături de 

C.A.R.P.-urile din această 

Federație. 

 Apreciem activitatea Fede-

rației, găsind aici de fiecare 

dată sprijin pentru rezolvarea 

problemelor pe care le avem 

noi la nivel local.  

 La mulți ani Federației no-

astre! 

UNGUREANU ELENA 

Membru al Comitetului Director 

și Președinte al C.A.R.P.  Iași 

Mă numesc Ungureanu 

Elena și sunt președinte al 

Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din Iași. Împlini-

rea celor 25 de ani de la înfiin-

țarea Federației este un eve-

niment important pentru noi.  

Federația este una dintre 

cele mai importante Federații 

din România. Este cea care 

poate ajuta la modificarea ca-

drului legislativ în ceea ce pri-

vește persoanele de vârsta a 

treia și organizarea C.A.R.P-

urilor din România. Cu acest 

prilej, C.A.R.P. Iași dorește să 

organizeze o conferință de co-

municare și informare asupra 

activității și a ceea ce înseam-

nă să aparții unui grup precum 

Federația ”OMENIA”.  

Dorim, de asemenea, ca 

la nivelul asociației, să organi-

zăm activități cultural-artistice 

cum ar fi: concursuri de jocuri 

sportive - șah, rummy, table, 

dar și a unor întâlniri la care 

vor fi invitate și personalități 

din Iași, atât culturale, cât și 

artistice.  

IORGU HAIDĂU 

Membru al Comitetului Director 

și Președinte al C.A.R.P.  Bistrița 

Sunt președintele C.A.R.P. 

Bistrița și membru în Comitetul 

Director ales la Congresul din 

24 aprilie 2015. Deși sunt nou 

în această postură, mărturi-

sesc însemnătatea pe care o 

acord rolului Federației și în 

același timp, implicarea mea 

la C.A.R.P. Bistrița, pentru ca 

această organizație să fie un 

model de bună prac-

tică. În acest sens, mențin o 

legătură strânsă cu Federația 

și celelalte organizații mem-

bre, și sunt recunoscător pen-

tru sprijinul deosebit în activi-

tățile pe care le-am desfă-

șurat.  

CEZAR TELESCU 

Membru al Comitetului Director 

și Președinte al C.A.R.P.  Suceava 

Mă numesc Cezar Telescu și 

sunt Președintele C.A.R.P. 

Suceava din anul 2014. Cu 

ocazia aniversării a 25 de ani 

ai Federației Naționale 

“OMENIA”, C.A.R.P. Suceava 

va avea o agendă plină de 

evenimente, organizând acti-

vități care să pună în valoare 

rolul Federației pentru casele 

de ajutor reciproc ale pension-

arilor, încă de la înființarea sa, 

dar și contribuția c.a.r.p-ului 

pe care îl reprezint la realiza-

rea obiectivelor asumate față 

de membrii noștri, cei peste 

un million de seniori. 

 La mulți ani cu sănătate, pu-

tere de muncă tuturor președin-

ților de C.A.R.P.-uri din Federa-

ția Națională “OMENIA”! 
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A 
nul acesta, pe 24 

septembrie, sărbă-

torim un sfert de se-

col de activitate a Federației 

Naționale “OMENIA” a 

C.A.R.P.-urilor din România, 

prilej cu care ne amintim de 

toate momentele plăcute și 

dificultățile prin care a trecut 

Federația noastră. Parcursul 

celor 25 de ani este unul in-

teresant, ceea ce a făcut ca 

Federația Națională “OME-

NIA” să devină cea mai repre-

zentativă organizație de pen-

sionari ce reunește C.A.R.P.-

urile din țară cu o importantă 

expertiză în domeniul ser-

viciilor sociale și al împrumu-

turilor în sprijinul persoanelor 

vârstnice, în special al celor 

cu risc social. Profitând de 

acest moment aniversar, stă-

ruim o clipă pentru a-l omagia 

pe cel care este sufletul 

Federației Naționale “OME-

NIA” a C.A.R.P.-urilor din 

România, domnul inginer  

Gheorghe Chioaru, cel mai 

activ senior și promotor al 

drepturilor pensionarilor din 

România, așa cum amintește 

diploma înmânată la Gala Se-

niorilor 2012, afișată cu mân-

drie în biroul domniei sale. 

În această perioadă, ne 

aflăm într-un moment de re-

trospectivă și răsfoim Cartea 

de Onoare în care invitații 

care ne-au trecut pragul au 

lăsat un gând bun pentru ac-

tivitățile derulate și și-au expri-

mat dorința de a mai reveni. 

Printre persoanele de seamă 

care ne-au trecut pragul se 

numără: Ancuța Vameșu – In-

stitutul de Economie Socială, 

Anca Ștefan – Președinte 

Asociația React, Mitropolitul 

Basarabiei - Petru I, Valentin 

Adrian Iliescu – Deputat  PD 

București, Ana Ungureanu – 

Director Filiala de Cruce Ro-

șie Sector 5 București, Ioan 

Ghișe – Deputat Liberal de 

Brașov, Simona Stănescu – 

Sociolog, Adrian Izvoranu – 

Director General al Confede-

rațiilor Patronale din Industrie, 

Cristian Rizea - Președintele 

PSD Sector 5 București, Flo-

rin Simion – Director Executiv 

 Momente marcante ale celor 25 de ani 

de activitate, surprinse de coala de hârtie 
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FEDCAR, Dominic Bruynels – 

președinte BCR Erste Bank. 

Pașii  făcuți de membrii afiliați 

Federației Naționale “OME-

NIA” a C.A.R.P.-urilor din Ro-

mânia  au fost mici dar impor-

tanți, dezvoltarea făcându-se 

pe mai multe direcții: de la 

activități de creditare până la 

activități de asistență socială. 

Astăzi, Federația este una 

dintre cele mai puternice din 

România, o mare familie pen-

tru numeroasele C.A.R.P.-uri 

care au decis că împreună pot 

face mai multe. În cei 25 de 

ani de existență, nu numai că 

și-a păstrat toți partenerii cu 
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care a început, dar a reușit să 

aibă colaborări de succes pe 

plan extern, cum ar fi ADR 

Flandra, AGE Platform Euro-

pe, Alianța Mutualităților Creș-

tine din Belgia. 

Un element important al 

dezvoltării Federației îl repre-

zintă echipa bine închegată, 

fiind formată din oameni cu 

mulți ani de experiență, și cu o 

dorință continuă de învățare, 

astfel încât să le ofere mem-

brilor săi cele mai prompte 

soluții. Este lăudabil faptul că, 

în cei 25 de ani de activitate, 

cei care s-au alăturat au cres-

cut, s-au dezvoltat, au evoluat 

odată cu Federația. 

Economist 

Irina ANDREI 
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Î 
n perioada 3-5 iunie 2015 

s-a desfăsurat prima acti-

vitate de instruire din ca-

drul proiectului “Vârsta a treia 

– prioritate pe agenda publi-

că”. Membrii Comitetului Di-

rector, ai Biroului Permanent 

și Secretariatul General al Fe-

derației Naționale “OMENIA” a 

C.A.R.P.-urilor din România 

au participat la sesiunea “Co-

municarea internă și externă 

pentru organizații de tip re-

țea”, susținută de partenerul 

proiectului, Opportunity Asso-

ciates Romania. 

Sesiunea a abordat tema-

tici, precum: obiectivele și fun-

cțiile comunicării, modele și 

bariere în comunicare, modali-

tăți de comunicare; relația 

dintre Planul de comunicare și 

Planul strategic; comunicarea 

internă în cadrul unei federații 

sau coaliții – principii cheie 

pentru o comunicare eficientă; 

metode și tactici în comuni-

carea internă; comunicarea 

externă, planificarea și eva-

luarea activităților de comuni-

care; comunicarea externă, 

comunicarea cu mass-media; 

comunicarea cu decidenții po-

litici, rapoarte, luări de poziție 

față de politicile publice.  

În deschiderea sesiunii, 

partenerii proiectului, Institutul 

pentru Cercetarea Calității 

Vieții și Opportunity Associa-

tes Romania, reprezentați prin 

profesor doctor universitar, 

doamna Mihaela Lambru, res-

pectiv, doamna Dana Nicoles-

cu, Director executiv, au dis-

cutat cu membrii Comitetului 

Director despre problemele cu 

care se confruntă vârsta a 

treia în România, politicile pu-

blice pentru această catego-

rie, îmbătrânirea demografică, 

economia socială, serviciile 

sociale pentru vârstnici, orga-

nizațiile de pensionari, proble-

mele recente care afectează 

activitatea caselor de ajutor 

reciproc ale pensionarilor, dar 

și oportunitățile pe care le pot 

avea casele de ajutor reciproc 

ale pensionarilor ca promotori 

ai drepturilor persoanelor 

vârstnice.  

Această sesiune de in-

struire s-a focusat pe îmbună-

tățirea abilităților de comuni-

care, implicit a relațiilor cu cei-

lalți membri ai rețelei, ai co-

munităților în cadrul cărora își 

„Comunicarea internă și externă pentru 

organizații de tip rețea” în cadrul proiectului 

“Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică” 

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România 



Profesor doctor 

universitar, expert 

politici publice/advocacy 

MIHAELA LAMBRU:  

“Proiectul «Vârsta a 

treia - prioritate pe agenda 

publică» îşi propune să 

promoveze intrarea pe agenda publică a unor 

teme specifice problematicii complexe a servi-

ciilor pentru vârsta a treia, domeniul de politică 

publică sever neglijat în ultimii 25 de ani în 

România. Pornind de la interesele și aşteptă-

rile membrilor Federaţiei “OMENIA” privind 

politicile din domeniul vârstei a treia, de la 

identificarea oportunităților și blocajelor în 

procesele de consultare și decizie, proiectul va 

elabora și promova un plan de măsuri concrete 

menite să stimuleze dezvoltarea de servicii 

sociale adresate vârstnicilor. Prin activitățile de 

consultare publică incluse în proiect ne propu-

nem să punem bazele unui nou tip de partene-

riat care să implice actori de politică publică di-

verși, de la autorități publice centrale și locale, 

la ONG-uri activând în domeniul serviciilor 

pentru vârsta a treia, serviciilor sociale în 

general, reprezentanţi ai mediului academic 

interesați de studiul acestei problematici com-

plexe, care să dea contur și forță unei noi abor-

dări a politicii și politicilor pentru vârsta a treia 

în România”. 

Expert dezvoltare 

organizațională proiect, 

director executiv OAR 

DANA NICOLESCU: 

“Prin componenta de 

dezvoltare organizaţională 

ne dorim să întărim capacitatea Federaţiei 

“OMENIA” de a servi interesele membrilor săi. 

În acest sens ne vom concentra pe sporirea ro-

lului structurii de conducere şi îmbunătăţirea 

comunicării interne şi externe, componente 

esenţiale în activitatea de advocacy, precum şi 

pe sprijinirea înfiinţării unui Centru de Manage-

ment şi Advocacy. Echipa acestuia va be-

neficia de instruire astfel încât să poată oferi în 

viitor asistență personalizată membrilor acestei 

federaţii, de importanță naţională, pentru ca 

aceștia să poată avea un rol din ce în ce mai 

important prin schimbările pe care le vor pro-

mova în numele şi pentru pensionarii români”. 
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desfășoară activitatea 

lidershipul Federației și mem-

brii Secretariatului General. În 

strânsă legătură cu acest mo-

dul, se va desfășura cea de-a 

doua sesiune de instruire în 

perioada 23-25 septembrie 

2015, cu tema buna guverna-

re la nivel organizațional, prin 

aprofundarea principiilor bunei 

guvernări la nivel de țară, 

astfel încât participanții să 

înțeleagă modul în care se pot 

implica mai eficient în ela-

borarea politicilor publice.  

În paralel cu sesiunea de 

instruire, s-au defășurat și in-

terviuri individuale cu membrii 

Comitetului Director privind a-

genda de advocacy a Federa-

ției. Această cercetare calitati-

vă reprezintă un demers esen-

țial  pentru elaborarea viitoarei 

Strategii de advocacy a Fede-

rației Naționale “OMENIA”.  

Asistent proiect 

Ionuț ARDELEANU 

Pentru  informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 
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Î 
n perioada 29-30 august 

2015, a avut loc unul dintre 

cele mai notabile eveni-

mente ale sectorului asociativ, 

inaugurarea noului sediu al 

CAR Credit Teiuș, județul 

Alba, ceremonie urmată de 

lansarea cărții „O schiță de is-

torie a Teiușului. Cronologie. 

Secolele XIII-XXI”, autor Cris-

tian Florin Bota, Director exe-

cutiv al CAR Credit Teiuș.  

Ceremonia de inaugurare a 

avut loc în prezența a peste 

170 de persoane, printre care 

primarul orașului Teiuș, preșe-

dinți și personalități din condu-

cerea C.A.R.-urilor afiliate Fe-

derației Caselor de Ajutor Re-

ciproc (FEDCAR), și ai caselor 

de ajutor reciproc ale pension-

arilor, reprezentanți ai mediului 

academic, simpli membri ai 

C.A.R. credit Teiuș sau ai co-

munității locale.  

Din partea Federației Națio-

nale „OMENIA” a C.A.R.P.-uri-

lor din România a participat 

președintele, domnul inginer 

Gheorghe Chioaru, împreună 

cu președintele C.A.R.P. Spe-

ranța Pucioasa, domnul Diaco-

nescu Dragomir, C.A.R.P. Cu-

gir, domnul Blaga Vistian, și 

președintele C.A.R.P. Ocna 

Mureș, domnul Chiorean Arghil.  

Agenda evenimentelor a 

punctat în ziua de 30 august 

susținerea unor seminarii de 

către importanți reprezentanți 

ai mediului academic: domnul 

profesor univ. dr. Banc Pamfil, 

care a dezbătut cu participanții 

problematici de contabilitate și 

ai mediului asociativ, domnul 

profesor univ. dr., Iosif Pățan, 

care a abordat promovarea 

C.A.R.-urilor, profesor univ. dr. 

și poet, domnul Mihai Pascaru, 

pe problematici de sociologie. 

Tematica acestor seminarii a 

subliniat existența C.A.R.-urilor 

pe harta mediului asociativ și 

rolul lor social.  

Lansarea cărții „O schiță de 

istorie a Teiușului. Cronologie. 

Secolele XIII-XXI”, a fost ca-

doul autorului, domnul Cristian 

Florin Bota, pentru comunita-

tea teiușeană, cu ocazia Zilelor 

orașului Teiuș, prin sponsori-

zarea oferită cu generozitate 

de primarul orașului, dr. ing. 

Mirel Vasile Halalai.  

După o perioadă de umbră, 

casele de ajutor reciproc, atât 

cele ale salariaților, cât și cele 

ale pensionarilor, alături de co-

operative/uniuni de credit, se 

află în plin proces de redesco-

perire a identității și importanței 

pentru societatea românească. 

Astfel de organizații sunt che-

mate să ajute la reducerea ris-

cului financiar și social pentru 

milioane de persoane vulnera-

bile. În acest context s-a des-

fășurat evenimentul, reușind 

să aducă laolaltă toți factorii 

interesați de mișcarea ajutoru-

lui reciproc.            REDACȚIA  

Dublu eveniment la C.A.R. Credit Teiuș, 

partener al Federației Naționale „OMENIA” 
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Î 
mbătrânirea reprezintă un 

proces natural și ireversibil 

prin care orice individ tre-

ce, indiferent de factorii care 

stau la baza acestuia sau a in-

fluențelor diverse care pot in-

terveni pe parcurs. Pe de o 

parte, îmbătrânirea este privită 

ca o condiție biologică, na-

turală a cursului vieții umane 

cu impact asupra bunăstării 

individului, pe de altă parte, 

există aspecte de natură so-

cială care însoțesc și chiar ac-

celerează acest proces, de 

cele mai multe ori cu acțiuni și 

urmări negative asupra vieții 

sociale a indivizilor. În analiza-

rea aspectelor definitorii ale 

procesului de îmbătrânire, 

este foarte important de luat în 

calcul cât din acest proces re-

vine în responsabilitatea indi-

vidului, și cât se datorează so-

cietății și membrilor acesteia.  

 Organizația Mondială a Să-

nătății definește conceptul de 

îmbătrânire activă, în raportul 

”Active Ageing – A Policy 

Framework”, ca un proces de 

optimizare a oportunităților în 

ceea ce privește sănătatea, 

participarea și securitatea cu 

scopul de a îmbunătăți cali-

tatea vieții persoanelor în vâr-

stă. De altfel, îmbătrânirea ac-

tivă contribuie semnificativ la 

conștientizarea de către indi-

vid a capacității de a-și asi-

gura un nivel optim de bunăs-

tare fizică, mentală și socială 

pe parcursul vieții prin impli-

care în cadrul comunității și 

societății, în ansamblu, ținând 

seamă atât de nevoile și do-

rințele sale, cât și de capaci-

tatea pe care o are. 

 Pentru cei mai mulți, pen-

sionarea coincide cu o diminu-

are considerabilă a activității 

și tendințe de izolare socială. 

În această direcție, devin im-

portante intervențiile și acțiu-

nile membrilor familiei, pre-

cum și a membrilor comunității 

în susținerea și încurajarea 

vârstnicului de a rămâne activ. 

Dezvoltarea sentimentului de 

solidaritate trebuie să se ma-

nifeste atât într-un cadru mai 

restrâns, la nivel de familie, 

dar și într-unul extins, la nivel 

de comunitate, și chiar de so-

cietate. Solidaritatea familială 

se exprimă prin promovarea 

acelor valori care să transmită 

vârstnicului apartenență, utili-

tate, dar și prin furnizarea 

acelui suport material în sco-

pul asigurării unei bunăstări 

specifice. Solidaritatea la nive-

lul societății se realizează prin 

contribuții financiare ale per-

soanelor active direcționate 

către persoanele vârstnice. 

Astfel, se contribuie la for-

marea unor rețele, conexiuni 

sociale cu rol esențial în pro-

movarea incluziunii sociale a 

vârstnicului și menținerea ac-

tivă a acestuia în cadrul so-

cietății.  

 Crearea și dezvoltarea re-

țelelor sociale sunt elemente 

primordiale pentru o îmbătrâ-

nire activă și devin funda-

mente pentru politicile și pro-

gramele de incluziune socială 

care vizează atât integrarea și 

menținerea individului în so-

cietate, cât și consolidarea re-

lațiilor între generații și promo-

varea solidarității dintre aces-

tea. Îndeplinirea acestora re-

prezintă un ideal pentru socie-

tatea actuală și este constant 

influențată de factorii externi 

negativi. Principalele domenii 

vizate unde îmbătrânirea ac-

tivă tinde să producă un im-

pact pozitiv prin politicile dez-

voltate se regăsesc pe piața 

muncii, sănătate, servicii, in-

cluziune socială. Participarea 

activă pe piața muncii se 

poate asigura prin flexibiliza-

rea vârstei de pensionare, fa-

cilitarea accesului și crearea 

unor condiții în acord cu ne-

voile individuale, prin educație 

și pregătire continuă, prin pro-

movarea unor politici corecte 

și nediscriminatorii, prin dez-

voltarea ramurei de volun-

Oportunități de îmbătrânire activă 
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tariat. De altfel, cele mai întâl-

nite bariere în ceea ce pri-

vește modelarea condițiilor de 

lucru care să permită unei 

persoane în vârstă să rămână 

activă sunt: discriminarea pe 

criterii de vârstă, neadaptarea 

programului de lucru prin re-

ducerea numărului de ore, 

neincluderea în programe de 

instruire și pregătire continuă 

etc. Menținerea unei persoane 

pe piața muncii chiar și după 

pensionare aduce un plus de 

valoare capitalului uman prin 

experiența pe care a dobân- 

dit-o în decursul anilor, abilită-

țile dezvoltate, nivelul extins 

de relaționare.  

 În acest sens, pentru o îm-

bătrânire activă este impor-

tantă și asigurarea unui nivel 

optim al stării de sănătate. 

Capacitatea unei persoane în 

vârstă de a realiza activități 

cotidiene și de a se implica 

activ în propria viață socială 

este dată de o condiție stabilă 

a sănătății, de diminuarea e-

fectelor negative ce caracteri-

zează afecțiunile geriatrice 

specifice vârstei. O îmbătrâni-

re activă, din punct de vedere 

al stării de sănătate, se tran-

spune într-un proces de opti-

mizare și egalitate în ceea ce 

privește oportunitățile pentru 

sănătate care să permită per-

soanelor în vârstă să fie parte 

activă în cadrul societății și 

să-și dezvolte un stil de viață 

sănătos și o bună calitate a 

vieții. Pentru a putea asigura 

însă un nivel stabil al sănătății 

vârstnicului și menținerea ac-

tivă a acestuia, este necesară 

conștientizarea, importanța și 

impactul unor politici conexe 

și a unui sistem consolidat 

care să permită un acces am-

plu la o gamă vastă de servicii 

medicale. Sunt esențiale în 

această direcție stimularea in-

vestițiilor în sfera medicală și 

elaborarea acelor poli-

tici de dezvoltare a sistemelor 

medicale și de îngrijire. O 

îmbătrânire sănătoasă gene-

rează o viață productivă pen-

tru o persoană vârstnică și di-

minuează gradul de stigmati-

zare și etichetare a acestuia 

ca ”persoană inaptă”. 

ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ 

ÎN CASELE DE AJUTOR 

RECIPROC 

ALE PENSIONARILOR 

Casele de ajutor reciproc 

ale pensionarilor sunt un pro-

motor al îmbătrânirii active prin 

activitățile pe care le desfă-

șoară, dar și prin acțiunile spe-

cifice facilitării accesului pe 

piața muncii și promovării vo-

luntariatului. Astfel, aceste mij-

loace de îmbătrânire activă se 

identifică în acest tip de orga-

nizație pe de o parte prin per-

sonalul angajat – pensionari, 

prin dezvoltarea de servicii so-

ciale: terapii ocupaționale, ac-

tivități tip centru de zi/club etc.  

Prin angajarea pensio-

narilor se urmărește menține-

rea în câmpul muncii a aces-

tor persoane chiar și după îm-

plinirea vârstei de pensionare 

prin adaptarea programului, a 

condițiilor de lucru și a proce-

durilor la situația și nevoile 

acestora. Angajații pensionari 

ai caselor de ajutor reciproc 

au șansa de a rămâne în 

câmpul muncii, de a-și men-



ține și dezvolta  abilită-

țile în ciuda afecțiunilor speci-

fice vârstei a treia, dar și de 

a-și asigura un suport emoțio-

nal și sentimental de aparte-

nență, stimă de sine și incluzi-

une, necesare unei stări psiho

-afective pozitive. Astfel, pen-

sionarii angajați ai caselor de 

ajutor reciproc rămân activi și 

își consolidează statutul de 

membru al unei comunități, re-

sursă prețioasă într-o societa-

te echilibrată. În plus, menți-

nerea acestora în câmpul 

muncii devine un real suport și 

vine să consolideze situația 

materială a pensionarului și să 

asigure acel suport necesar 

unor condiții optime și a unei 

bunăstări sociale și materiale 

corespunzătoare. Structurile 

de tip C.A.R.P. reprezintă un 

model de succes în ceea ce 

privește implementarea unei 

politici de resurse umane la 

nivel organizațional. 

Pe de altă parte, casele de 

ajutor reciproc ale pensio-

narilor dezvoltă activități so-

ciale specifice unei îmbătrâniri 

active. Acest tip de activități 

pot fi asigurate pensionarilor – 

persoane vârstnice în cadrul 

unor centre de zi/rezidențiale 

sau grupuri de voluntari. 

Oportunitățile de îmbătrânire 

în acest sens se identifică 

printr-o diversitate a serviciilor 

sociale pe care un C.A.R.P. îl 

furnizează sau îl dezvoltă, di-

versitate caracterizată prin: 

servicii de consiliere, activități 

de socializare și petrecere a 

timpului liber, activități de 

grup, activități culturale, volun-

tariat, terapii ocupaționale etc. 

Toate acestea contribuie sem-

nificativ la reducerea riscului 

de singurătate și exluziune 

socială și la crearea acelui su-

port pentru persoanele vârst-

nice necesar întrajutorării pro-

prii și a ajutorului mutual. Un 

alt aspect important în acest 

sens îl constituie și promo-

varea acestor activități prin 

dezvoltarea suportului interge-

nerațional și comunitar care 

să susțină măsurile de inter-

venție la nivelul comunității. 

Un rol important îl reprezintă 

și menținerea unui suport 

emoțional pozitiv prin impli-

carea persoanelor vârstnice în 

astfel de activități de îmbătrâ-

nire activă prin diminuarea 

efectelor percepțiilor negative 

asupra populației de vârsta a 

treia și eliminarea stereotipu-

rilor. 

Oportunitățile de îmbătrâni-

re activă sunt susținute de or-

ganizații de tip C.A.R.P. și prin 

facilitarea accesului la o gamă 

largă de servicii socio-medica-

le în vederea promovării unei 

stări de sănătate bune și a di-

minuării efectelor afecțiunilor 

specifice vârstei. Astfel, în 

cadrul unei case de ajutor re-

ciproc a pensionarilor funcțio-

nează cabinete medicale: me-

dicină de familie, geriatrie-ge-

rontologie, kinetoterapie și re-

cuperare medicală, unde 

membrii pot accesa serviciile 

medicale de care au nevoie. 

Aceste servicii pot fi asigurate 

atât la sediu, cât și la domi-

ciliu, în cazul persoanelor 

vârstnice greu deplasabile sau 

nedeplasabile. Prin furnizarea 

acestor servicii, s-a consolidat 

rolul esențial pe care starea 

de sănătate a unei persoane 

vârstnice îl are în asigurarea 

unei îmbătrâniri sănătoase. 

Prevenirea afecțiunilor cronice 

și a anumitor dizabilități con-

tribuie semnificativ la o menți-

nere a unui nivel stabil al stării 

de sănătate și la o creștere a 

calității vieții și limitează riscul 

de instituționalizare a vârstni-

cilor. Astfel, persoana vârst-

nică poate rămâne activă în 

viața socială, dobândind un 

grad de independență și auto-

nomie acceptabilă.  

Prin urmare, îmbătrânirea 

activă trebuie privită ca o o-

portunitate profitabilă pentru 

societatea românească, de 

stimulare și consolidare inter-

generațională menită să asi-

gure și să promoveze o sta-

bilitate a mediului și o sursă 

vitală în ceea ce privește sfera 

politicilor sociale la nivel națio-

nal și european.  

Asistent social 

Milena TOMESCU 
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Î 
nainte de primul război 

mondial era la modă stilul 

Art Nouveau. În anul 1909 

a apărut   primul semn al 

schimbării datorită baletului 

rus. Leon Bakst a uluit Parisul 

prin costumele și decorurile în-

drăznețe, foarte colorate, fiind 

preluate de casa de modă a lui 

Paul Poiret. Între anii 1920-

1930, luxul și eleganța au fost 

descoperite în stilul Art Deco, 

punându-și amprenta pe fie-

care obiect. Acest stil își ia nu-

mele de la Expoziția de Arte 

Decorative de la Paris și nu se 

referă la pictură și sculptură, ci 

la decorațiuni și grafică, îmbră-

căminte, obiecte personale, 

ilustrații de carte, afișe publici-

tare și nu în ultimul rând la mo-

bilă. Stilul Art Deco era repre-

zentat de linia simplificată, în-

drăzneață, culorile tari și pure 

și prin materialele moderne, 

cromul strălucitor și bachelita. 

Printre românii care au 

contribuit la progresul ome-

nirii, artiști plastici sau ingineri, 

se numără și Dimitrie Hara-

lamb Chipăruș. În anul 1886, 

pe 16 septembrie, la Dorohoi, 

se naște sculptorul român și 

ceramistul în stilul Art Deco 

Dimitrie Halamab Chipăruș. El 

este unul dintre fii soților 

Saveta și Haralamb Chipăruș, 

familia sa făcând parte din 

înalta clasă socială, în care 

limba franceză se vorbea 

frecvent. Informații despre 

viața lui se cunosc foarte puțin 

deoarece a plecat de tânăr din 

România. La 22 de ani, în 

anul 1909, pleacă să studieze 

sculptura alături de profesorul 

italian Raffaello Romanelli. Nu 

a mai revenit în România mo-

tivul fiind moartea fratelui său 

în circumstanțe misterioase, 

aflând mai târziu că a fost 

asasinat politic. Apoi, în anul 

1912, pleacă la Paris să 

studieze la “Ecole des Beaux 

– Arts” unde ia lecții de la An-

tonin Mercie și Jean Boucher. 

Merge la aceeași școală pe 

care a frecventat-o și marele 

Brâncuși, care se afla la acea 

perioadă la Paris. În anul 

1914, Chipăruș își expune pri-

mele sale sculpturi create în 

stil realist, fiind o combinație 

între bronz și fildeș. Se face 

remarcat printre artiștii Art 

Deco și este considerat și pi-

onier al stilului Art Deco în 

tehnica criselefantină – bronz 

și fildeș, tehnică utilizată în 

perioada anilor 1914-1933, 

inspirată de statuile antice 

grecești. După anul 1916, din 

motive necunoscute, părăseș-

te școala de arte frumoase, 

școala nemaiamintind nimic 

de artist. El își făcuse un nu-

me în lumea artistică parizia-

nă, iar interesul acestuia era 

de a deveni un mare sculptor, 

nedorind a lucra după stilul 

Dimitrie Haralamb 

Chipăruș, românul 

ținut în anonimat 

POVEȘTI DE VIAȚĂ 
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academic impus de 

prestigioasa instituție. La Pa-

ris atrage atenția criticilor de 

artă și tot aici își petrece cea 

mai mare parte a vieții sale. 

Lucrările sale, în timp, au fost 

comparate cu cele ale lui Pi-

casso. Această comparație, 

însă, nu este forțată, întrucât 

sculpturile sale sunt originale, 

din bronz și fildeș și foarte 

căutate de iubitorii de artă. 

Chipăruș, prin sculpturile sale, 

a redat cu foarte mare talent 

femeia independentă, ener-

gică, misterioasă și arogantă 

a anilor 1920-1930. Sculptu-

rile sale combină eleganța și 

luxul, în același timp sunt ca-

racterizate ca fiind de proporții 

umane perfecte, cu un aspect 

delicat, lung, subțire și stilizat. 

Lucrările sale au fost influen-

țate de baletul rus al lui Ser-

ghei Diaghilev, Egiptul Antic 

sau teatrul francez. Modele 

aparte realizate de Chipăruș 

au fost copii ai vecinilor care 

veneau să-l viziteze în atelier. 

Chipăruș a reușit să surprindă 

inocența, realismul și entuzi-

asmul copiilor în prima sa 

serie de sculpturi numită “se-

ria copiilor”. Mai toate lucrările 

sale întruchipează veselia vă-

zută prin formele unor dansa-

toare exotice sau vedete din 

lumea mondenă a societății 

interbelice. Meritul său recu-

noscut este că a reușit să-și 

surprindă modelele în mișcare, 

că a reușit să realizeze perfect 

mâinile statuetelor cu o minu-

țiozitate de bijutier. Munca a-

cestuia era enormă, desfășu-

rându-se, într-o zi normală de 

lucru, de la 12 până la 15 ore. 

Femeia care i-a schim-

bat tot restul vieții, devenindu-i 

soție în anul 1924, a fost Juli-

enne Lullier. Artistul moare la 

vârsta de 61 de ani în urma 

unui atac cerebral și după o 

suferință grea, paralizia. Cum 

la Paris a 

cunoscut 

faima, tot 

la Paris, în 

anul 1947, 

este în-

mormântat 

în cimitirul 

Bagneux, 

din sudul 

orașului. 

Economist 

Ileana MATEI 
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P 
e site-ul Federației 

Naționale “OMENIA” a 

Caselor de Ajutor Re-

ciproc ale Pensionarilor din 

România, o știre scurtă mi-a 

stăruit uimirea. Asociațiile 

Case de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor nu mai sunt “a-

sociații de pensionari”, iar 

președinții acestora nu mai 

pot ocupa funcțiile în care au 

fost aleși, de președinți, res-

pectiv vicepreședinți ai con-

siliilor județene ale per-

soanelor vârstnice. 

Curiozitatea m-a împins 

să fac câteva verificări și iată 

ce am găsit: 

 Legea nr. 540/2002 privind 

casele de ajutor reciproc 

ale pensionarilor precizează 

la art. 2 că înființarea, orga-

nizarea și funcționarea 

acestora se realizează în 

baza prevederilor referitoa-

re la asociații din Ordonanța 

Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații. 

Acestea se înregistrează ca 

entitate juridică în Registrul 

Național al Asociațiilor; 

 Legea nr. 16/2000 privind or-

ganizarea și funcționarea 

Consiliului Național al Per-

soanelor Vârstnice nu preve-

de procedura suspendării din 

funcție, ci numai pe cea a re-

vocării în anumite situații; 

 Regulamentul de organiza-

re și funcționare al Consiliu-

lui Național al Persoanelor 

Vârstnice, de asemenea nu 

prevede suspendarea din 

funcție. 

Dacă procedura suspen-

dării nu există, atunci cum se 

aplică? 

Recitind câteva articole din 

revista “OMENIA” și Tribuna Se-

niorilor din anii anteriori, mi-am 

dat seama că există disensiuni 

mai vechi între organizațiile de 

pensionari, unul dintre subiecte 

fiind repartiția fondurilor desti-

nate sărbătoririi zilei de 1 Oc-

tombrie – Ziua Internațională a 

persoanelor vârstnice. 

Unele federații de pen-

sionari au fost favorizate când 

președinții lor au condus Co-

misia Permanentă a Consiliu-

lui Național al Persoanelor 

Vârstnice, în timp ce altele au 

fost defavorizate. 

Acum, prin suspendarea 

din funcțiile deținute a reprezen-

tanților Federației Naționale 

“OMENIA” și a caselor de ajutor 

reciproc ale pensionarilor, s-a 

deschis o nouă “ciolaniadă”. De 

fapt, au scos din schema de re-

partiție peste 1.400.000 de pen-

sionari din Federația Națională 

“OMENIA”. 

În acest joc, lipsit de o-

nestitate, a fost implicat și Mi-

nisterul Muncii, se pare, prin 

dezinformare sau informare 

cu rea credință. 

Ministerul Munciii, Familiei, 

Protecției Sociale și care și-a 

adăugat în denumire și Per-

soanelor Vârstnice nu s-a arătat 

niciodată preocupat să verifice, 

pe teren, prin sondaj, cum se 

face repartiția acestor fonduri, 

să vadă că unele federații de 

pensionari există doar pe hârtie. 

Dar stupoare, să vedeți 

acum cum face jocul! În Comisia 

Permanentă a Consiliului Na-

țional al Persoanelor Vârstnice 

au rămas patru federații de mi-

litari (pensionari și veterani), și 

trei federații de pensionari civili. 

Deși cele de militari fac parte din 

acest organism, prin derogare 

ca număr de membri și structură 

teritorială, și reprezintă doar 3% 

din pensionarii României, vor 

decide repartiția banilor atât de 

mult așteptați de pensionarii cu 

venituri mici și foarte mici. 

Deci soarta pensionarilor a-

mărâți este în mâna generalilor 

cu pensii de 7.000 – 10.000 de 

La stânga împrejur domnilor generali 

în rezervă și în retragere 
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 organizație de pen-

sionari a sponsorizat 

campania electorală 

a PDL București cu zeci de 

miliarde de lei (vechi) după 

aprecierile unui post de tele-

viziune și ale unuia de poliție. 

Când “s-au trezit” titulari 

de împrumuturi, pensionarii nu 

înțelegeau. La secția de po-

liție, stând de vorbă, și-au dat 

seama cum documentele de 

identitate și taloanele de pen-

sie, arătate cu bună credință 

la primirea unui pachet PDL în 

Campania electorală, au fost 

folosite ulterior de susținătorii 

talibani ai partidului pentru 

procurarea de fonduri. 

Mita electorală era utili-

zată și de alte partide, dar îm-

prumutul fictiv, pe numele 

amărâților de pensionari, era 

o noutate. 

O altă organizație de pen-

sionari, în prima fază s-a ală-

turat sindicatelor și făcea par-

te din confederația sindicate-

lor CNSLR Frăția, a “înlănțui-

tului” Marius Petcu, deși Cur-

tea Constituțională în anul 

2003 a arătat în mod clar că 

pensionarii nu pot face parte 

din sindicate. Ulterior, s-a lipit 

când de un partid, când de 

altul, recent trecând alături de 

UNPR, și se laudă cu 500.000 

de membri, adică de vreo 4-5 

ori mai mult decât în realitate, 

dar l-a păcălit și pe ditamai 

generalul Oprea, ca și pe alții. 

Cei care conduc destinele 

organizațiilor de militari în re-

zervă, retragere și ale vete-

ranilor de război, generali ex-

perimentați, au simțit dintot-

deauna din ce direcție bate 

vântul și puși la adăpost prin 

pensii, mai mult decât rezo-

nabile, nu simt povara bătrâ-

neții, așa că votează fără a 

avea prea multe mustrări de 

conștiință. 

În același timp, o federație 

independentă, care și-a în-

scris în statut caracterul apoli-

tic, dar l-a și respectat, nu era 

pe placul lor, și a fost “sus-

pendată” din Comisia Perma-

nentă a Consiliului Național al 

Persoanelor Vârstnice. 

Un milion patru sute de 

mii de pensionari, din care 

aproximativ un milion cu pen-

sii mici și foarte mici, au privit 

cu amărăciune cum mașina 

de vot a galonaților și tovară-

șilor lor de nădejde le-a răpit 

un drept constituțional: de afi-

liere la orice organizație do-

resc în calitate de pensionari. 

Dar cameleonii nu dispar. 

Își schimbă culoarea, se 

adaptează la mediu, comu-

nism sau capitalism, este ace-

lași lucru pentru ei, cu condiția 

ca pensia să fie grasă și tot ei 

să fie mereu la putere. L-am 

întrebat pe nepotul meu de 10 

ani ce este cameleonul și mi-a 

spus că este un animal, care 

își schimbă culoarea după 

mediu pentru a se apăra sau 

ataca prada fără să fie văzut. 

P.S. Orice asemănare cu 

realitatea este întâmplătoare. 

Dar se vor identifica singuri?  

Credeți că le pasă? 

 

Pensionar 

Gheorghe Alexandru 

Cameleonii 

lei. Nu le contest nici 

valoarea, nici munca, nici pen-

sia, dar mă îndoiesc de ca-

pacitatea lor de a-i înțelege pe 

cei cu pensie de 400 de lei și 

de a face o repartiție corectă. 

Așa că… stânga împrejur 

domnilor generali în rezervă și 

în retragere! Așa cum ați votat 

suspendarea unei federații 

fără să existe procedură lega-

lă, tot așa veți vota și repartiția 

a 65 de lei pentru un bunic cu 

o pensie de subzistență. 

Îmi pare rău, dar milioane 

de pensionari nu mai au încre-

dere în voi!             Pensionar 

George Rădeșteanu 
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F 
uncționarea Consiliului 

Național al Persoane-

lor Vârstnice (CNPV) a 

fost încă din anul 2003 un 

subiect controversat, deși a 

luat ființă din anul 2000. S-a 

spus că este controlat de gu-

vern, trăind pe banii acestuia, 

că este ineficient, că trebuie 

un organism independent de 

puterea executivă, că ar fi mai 

bun un parlament al pensio-

narilor. 

În anul 2013, președintele 

Comisiei Permanente a 

CNPV, controversatul Preda 

Nedelcu, într-un interviu, arată 

ineficiența organismului, pro-

pune chiar desființarea consi-

liilor județene ale persoanelor 

vârstnice?! Ca, numai după 

un an, mânat de interese poli-

tice, să propună aniversarea a 

14 ani de la înființare. 

Dar, mă întorc la afirmația 

că a devenit subiect controver-

sat din anul 2003. Atunci, prin 

Legea nr. 363/19.09.2003, s-a 

aprobat ca anual, guvernul să 

aloce o sumă federațiilor de 

pensionari pentru sărbătorirea 

zilei de 1 Octombrie – Ziua In-

ternațională a persoanelor 

vârstnice, și în stil specific ro-

mânesc, a început lupta care, 

în fiecare an, a îmbrăcat 

diferite forme. S-a ajuns până 

acolo încât organizațiile de 

pensionari care prin muncă 

asiduă au reușit să identifice 

surse de finanțare, să fie pe-

nalizate în defavoarea celor 

care stau la umbră, și să pri-

mească sume mai mici. 

Două federații de pension-

ari, printre care și Federația 

Națională “OMENIA” a Case-

lor de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor din România, 

membră a Comisiei Perma-

nente a CNPV, au aderat în 

anul 2014 la Platforma euro-

peană AGE, organizație a 

pensionarilor europeni cu pes-

te 40 de milioane de membri. 

Ultima a accesat fonduri nor-

vegiene pentru un proiect, 

“Vârsta a treia – prioritate pe 

agenda publică”. 

Îndrăzneala Federației 

Naționale “OMENIA” a 

C.A.R.P.-urilor din România 

de a merge la Bruxelles pen-

tru a reprezenta interesele 

pensionarilor români a ofensat 

grav gruparea “moscovită” din 

Comisia Permanentă și a de-

terminat suspendrea federației 

din CNPV. 

Curajul și mai mare de a 

accesa fonduri externe pentru 

a-i învăța pe vârstnici cum să 

facă “advocacy” – adică “să 

influențeze pozitiv agenda pu-

blică a guvernanților la nivel 

central și local” a deranjat 

MMFPSPV care a pus “prin- 

tr-o opinie” nevinovată umărul 

la suspendarea Federației Na-

ționale “OMENIA” a C.A.R.P.-

urilor din România din rândul 

organizațiilor de pensionari. 

Sunt foarte dezamăgit și 

pentru a nu spune tot ce simt, 

deoarece nu o să vă placă, 

mai adaug: doamnelor și dom-

nilor din Ministerul Muncii și 

din Comisia Permanentă a 

CNPV – noi mergem la Bru-

xelles și la nevoie la Washing-

ton, deoarece în lumea civili-

zată se practică “advocacy”,  

voi rămâneți cu ochii spre 

Moscova. 

Pensionarii României sunt 

mai inteligenți decât noi. Isto-

ria vă va judeca, dar până 

atunci nu vă bateți joc doar 

pentru că, vremelnic, aveți pu-

terea în mână. 

Pensionar 

Vasile F. Vasile 

Noi cu fața spre Bruxelles, 

ei cu fața spre Moscova 
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C 
ând eram studentă la 

facultatea de asistență 

socială visam să lucrez 

într-o asociație care se ocupă de 

bunici. După terminarea facultății 

am lucrat pentru toate categoriile 

de persoane care aveau nevoie 

de asistență socială. De aproape 

5-6 ani, însă, îmi desfășor activi-

tatea în cadrul Centrului de Zi  al 

Asociației C.A.R.P. ”OMENIA”. 

Aici, am ajuns să cunosc 

problemele reale ale vârstnici-

lor, să le înțeleg nevoile și, mai 

presus de toate astea, să le 

recunosc rolul și importanța lor 

în societatea în care eu trăiesc. 

I-am cunoscut pe acei vârstnici 

care au nevoie de asistență 

medicală, pe cei care au nevo-

ie de îngrijire la domiciliu, dar și 

pe cei care au foarte mare 

nevoie de socializare, care aș-

teaptă cu speranță în suflet ca 

cineva să le deschidă ușa și să 

le arate că nu au fost uitați. 

În fiecare an am participat la 

pregătirea zilei de 1 octombrie, 

a acțiunilor dedicate acestui e-

veniment. În fiecare an pri-

meam o sumă de bani de la 

Ministerul Muncii, Familiei, Pro-

tecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice care era distribuită în 

sume de 50-60 de lei vârstni-

cilor cu cele mai mari nevoi, iar 

o parte din bani (10%) se putea 

utiliza pentru organizarea acți-

unilor proprice zilei. 

Anul acesta, însă, este 

mare tristețe. Din ceea ce știu, 

până acum, de la conducerea 

Federației Naționale ”OME-

NIA”, Ministerul Muncii, Famili-

ei, Protecției Sociale și Per-

soanelor Vârstnice a contribuit 

la suspendarea acestei Fede-

rații din Consiliul Național al 

Persoanelor Vârstnice și, 

astfel, 1 milion de pensionari 

nu-și vor mai sărbători ziua.  

Motivul? În Legea 540/2002 

a caselor de ajutor reciproc ale 

pensionarilor se prevede că 

din aceste asociații fac parte și 

beneficiari de ajutor social. 

Cine i-a introdus? Știți bine! 

Ministerul Muncii în anul 2002 

în proiectul de lege care apoi a 

devenit lege. Atunci s-a gândit 

că beneficiarii de ajutor social 

nu pot lua un împrumut de 

nicăieri, că nu se califică la 

nicio bancă comercială. De ce 

nu se califică? Ministerul Mun-

cii a hotărât că ajutoarele soci-

ale și indemnizațiile nu sunt 

popribile în caz de neplată a 

împrumuturilor.  

De ce i-a introdus Ministerul 

Muncii în legea 540/2002? Ca 

să rezolve o problemă socială? 

Ca să se spele pe mâini? Ca 

să putem intra în Uniunea 

Europeană? Ca să aibă voturi? 

Aș vrea să pot găsi răspunsuri 

la toate aceste întrebări pentru 

că sunt răspunsuri pe care le 

datorez vârstnicilor noștri.  

Oricum, indiferent de motiv, 

în 2002 s-a putut, și a mers 

până în 2015, aceste organiza-

ții neavând probleme.  

În anul 2015, același minis-

ter suspendă C.A.R.P.-urile 

din Consiliul Național al Per-

soanelor Vârstnice pe motiv 

că, pe lângă pensionari, au 

membri și beneficiari de ajutor 

social, de parcă acestea ar fi 

putut să se opună. Și e bine 

ca Ministerul Muncii să știe că 

îi respectăm pe bene- 

ficiarii de ajutor social.  

Democrația din perioada de 

preaderare la NATO și UE a 

fost uitată. Bezna, neștiința, 

incoerența sau reaua credință 

fac ca peste 1 milion de pen-

sionari cu pensii sub 700 de lei 

să nu-și poată sărbători ziua. 

Și aș vrea să mai spun atât: 

Sunt acel asistent social care a 

studiat și s-a pregătit pentru 

meseria aceasta, care a stră-

bătut străzi în lung și-n lat, ulițe 

înghețate și am intrat în casele 

vârstnicilor. Sunt omul din te-

ren care a cunoscut, mai bine 

decât alții, viața, nevoile și de-

zamăgirile acestor vârstnici. 

Am trăit prin privirea lor nea-

junsurile, decepția, amărăciu-

nea acestor suflete îmbătrânite 

de greutăți și vremuri grele. 

Așa că, Ministerul Muncii să 

scoată din denumire sintagma 

”și persoanelor vârstnice”. Nu 

o merită, deocamdată. 

Tonia Mile                     

Ministerul Muncii uită de peste 1 milion de pensionari 



 ECONOMIC 

29 OMENIA 

N 
icio o problemă nu a 

ținut atât de mult a-

tenția publică pre-

cum dezbaterea pe tema Co-

dului fiscal, rescris, care du-

rează din luna martie și care a  

parcurs mai multe faze: dez-

baterea tehnică, dezbaterea 

politică și dezbaterea publică. 

După toate aceste dez-

bateri, nu se știe ce a mai 

rămas din Codul fiscal pus de 

Ministerul Finanțelor Publice 

în dezbatere public, dar se 

știe ce s-a anunțat ulterior: 

 TVA de 20% în 2016 și 

19% din 2017; 

 Impozitarea dividentelor 

cu 5% în 2016; 

 Reducerea taxei pe stâlp 

de la 1,5% la 1,0% din 

2017; 

 Amânarea eliminării su-

praccizei la carburanți din 

2017. 

Se negociază intens con-

ținutul produsului “Codul fiscal” 

pe toate posturile de TV, de 

analiști financiari, politicieni, 

oameni de afaceri, sindicate, 

patronate, dar mai puțin de că-

tre economiștii implicați direct 

în editarea și aplicarea lui. 

Dacă Codul fiscal a ajuns 

o “marfă” al cărui preț trebuie 

negociat, în lipsa unei legi a 

prețurilor, sub acțiunea legii 

valorii, el va avea un preț 

compus în principal din: 

 Nivelul impozitelor și taxe-

lor și al celor nou intro-

duse pentru activitățile din 

turism, alimentație, mi-

croîntreprinderi; 

 Dividentul impozitat cu 5% 

în 2016 peste cota de 

16% a impozitului unic și 

fără impozitul de 5% în-

cepând din 2017; 

 TVA de 20% în 2016 și 

TVA de 19% din 2017; 

 O taxă pe stâlp de 1,5% în 

2016, și de 1,0% din 2017; 

 Supraacciza de 0,06 Euro 

în 2016, taxată cu TVA de 

20% și fără TVA la ea, din 

2017; 

 Limitarea bazei de impozi-

tare cu cota de 5% pentru 

sănătate aplicată la un 

plafon maximde 5 ori 

câștigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamen-

tarea bugetului asigu-

rărilor sociale de stat. 

Ce va mai rămâne din ce 

a fost în Codul fiscal după ce 

s-a dezbătut atâtea luni și la 

atâtea nivele nu știm, fiindcă 

nu a fost actualizat nici site-ul 

Monitorul Oficial, cu modifi-

cările aduse în Parlament și în 

urma dezbaterilor repetate. 

Dacă nu este important 

acest Cod pentru mediul de 

afaceri, de ce s-a mai schim-

bat din 2016 și nu a rămas la 

fel, schimbându-se numai 

cota de TVA care avea cea 

mai mare influență în structura 

prețului mărfurilor și serviciilor 

și chiar în “prețul” său? Dar 

dacă nu se discuta atâta des-

pre Codul fiscal nu se știa că 

TVA, taxa pe stâlp, supracci-

za, cota de 5,5% intră în preț/

tarif și îl grevează negativ, 

majorând-ul. Cu toate aceste 

concluzii, nu ne trebuie să in-

troducem în textul Codului un 

articol prin care, conform for-

mulei matematice, să se di-

minueze prețul/tariful cu 4% 

dacă se reduce cota de TVA 

cu 5%, de la 24% la 19% (se 

împarte prețul actual la 124 

pentru a se obține nivelul cos-

tului care se înmulțește cu 

119% și se obține nivelul nou 

al prețului). Nu avem nevoie 

de simplificarea Codului care 

va deveni mai greoi și ne va 

costa pe cei care trebuie să-l 

aplicăm mai mult decât ne 

costă acum. “Prețul” îl plătim 

noi, contribuabilii. 

 

Expert contabil, 

Virginia Greceanu COCOȘ 

Care este “prețul” aplicării 

codului fiscal rescris? 
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Î 
n Monitorul Oficial nr. 

242/20.12.2004 a apărut 

publicată Legea nr. 

70/02.04.2015 de abrogare a 

Ordonanței Guvernului nr. 

15/1996 privind întărirea disci-

plinei financiar-valutare, apro-

bată cu modificări prin Legea 

nr. 131/1996 – MO nr. 

246/1996, modificată prin OG 

nr. 94/2004 – MO nr. 

803/2004, aprobată cu modifi-

cări prin Legea nr. 507/2004 – 

MO 1080/2004, prin care de la 

19 nov. 2004, plafonul casei 

de la sfârșitul fiecărei zile este 

de 50.000.000 de lei în loc de 

20.000.000 de lei, iar plafonul 

plăților în numerar este de 

100.000.000 de lei/zi în loc de 

30.000.000 de lei/zi. 

Norme metodologice de 

aplicare a OG nr. 94/2004 

care intră în vigoare de la data 

de 20 decembrie 2004 au fost 

publicate în MO nr. 

1224/20.12.2004 și ele abrogă 

pct. IV din Normele metodolo-

gice aprobate prin HG nr. 

92/1996 – MO nr. 34/1996. 

Legea nr. 70/2015 pentru întă-

rirea disciplinei privind operați-

unile de încasări și plăți în nu-

merar reia la Cap. I plafoanele 

din Legea nr. 507/2004, dar la 

Cap. III se referă la modifi-

carea și completarea OUG nr. 

193/2002, și nu prevede și 

completarea normelor apro-

bate prin HG nr. 1224/2004 

pentru aplicarea OG nr. 

15/1996, ci numai a Normelor 

metodologice pentru aplicarea 

OUG nr. 193/2002 privind in-

troducerea sistemelor moder-

ne de plată, aprobate prin HG 

nr. 1253/2003, publicată în 

MO nr. 790/10.11.2003. 

Ce prevede această lege 

pentru încasările și plățile e-

fectuate în numerar de către 

persoanele fizice, sub diferite-

le forme de organizare stabili-

te de OUG nr. 44/2008 – PFA, 

întreprinderi individuale, între-

prinderi familiale – sau legi 

speciale pentru profesii libere, 

care nu erau incluse în OG nr. 

15/1996, aplicabilă până 

acum, către persoanele juri-

dice/entități fără personalitate 

juridică și de la persoanele 

juridice/entități fără personali-

tate juridică către acestea, 

vom arăta în continuare. 

Potrivit Cap. I, art. 1, alin 

(1) din lege, operațiunile de 

încasări și plăți efectuate de 

persoanele juridice, persoane-

le fizice autorizate, întreprin-

deri individuale, întreprinderi 

familiale, liber profesioniști, 

persoane fizice care desfă-

șoară activități în mod inde-

pendent (n.n. - nedefinite prin 

OUG nr. 44/2008), asocieri și 

alte entități cu sau fără perso-

nalitete juridică de la/către 

oricare din aceste categorii de 

persoane se vor realiza numai 

prin instrumente de plată fără 

numerar, diferite potrivit legii, 

cu excepțiile prevăzute la art. 

3(1) lit. a), c) și e): 

“Art. 3-(1) Prin excepție de 

la prevederile art. 1 alin (1) se 

pot efectua operațiuni de în-

casări și plăți în numerar, în 

următoarele condiții: 

a. încasări de la persoanele 

prevăzute la art. 1 alin. 

(1), în limita unui plafon 

zilnic de 5.000 de lei de la 

o persoană; 

b. …………. 

c. Plăți către persoanele pre-

văzute la art. 1 alin (1), în 

limita unui plafon zilnic de 

5.000 de lei/persoană, dar 

nu mai mult de un plafon 

total de 10.000 de lei/zi; 

d. ....................... 

e. Plăți din avansuri spre de-

contare în limita unui pla-

fon zilnic de 5.000 de lei 

(față de 10.000 de lei la 

OG nr. 94/2004, modificată 

prin Legea nr. 507/2004), 

Ce prevăd modificările aduse 

Ordonanței Guvernului nr. 15/1996, 

aplicabile și persoanelor fizice 

de la 9 mai 2015 
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stabilit pentru fiecare per-

soană care a primit avan-

suri spre decontare; aces-

te avansuri intră în calculul 

plafonului zilnic de la lit. c). 

Plafonul zilnic maxim de 

plăți prevăzut la art. 3(1) lit. c) 

din lege este format din totali-

tatea plăților efectuate în nu-

merar de o persoană într-o sin-

gură zi, respectiv 10.000 de lei. 

În mod similar, se pune 

problema și pentru încasările/

plățile în numerar făcute de 

către/către rețelele de maga-

zine de tipul Cash&Carry, dar 

pentru facturile mai mari de 

10.000 de lei. 

Sunt interzise încasările 

fragmentate în numerar pen-

tru facturi cu valoare de peste 

5.000 de lei și plățile fragmen-

tate în numerar pentru facturi 

cu valoare de peste 5.000 de 

lei către aceste persoane, 

pentru suma care depășește 

acest plafon, fiind instrumente 

de plată fără numerar, inclusiv 

în cazul stornărilor [vezi art. 9 

alin (1), cu excepția prevăzută 

la alin (2), fraza (2)]. 

Pentru facturile stornate, 

aferente produselor returnate, 

cu valori mai mari de 5.000 de 

lei, respectiv 10.000 de lei în 

cazul magazinelor Cash&Carry, 

restituirea sumelor se poate 

face astfel: 5.000/10.000 de lei 

în numerar, iar diferența peste 

acest plafon numai prin instru-

mente de plată fără numerar. 

Potrivit art. 4 alin.(1) și 

alin. (4), operațiunile de înca-

sări/plăți în numerar efectuate 

de persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1), de la persoa-

nele fizice, reprezentând cesi-

uni de creanțe, primiri de îm-

prumuturi sau alte finanțări, 

precum și contravaloarea unor 

livrări de bunuri sau a unor 

prestări de servicii se efectu-

ează în limita unui plafon 

zilnic de 10.000 de lei de la o 

persoană, fiind interzise înca-

sările/plățile fragmentate din 

aceste operațiuni. 

Nu se aplică aceste pre-

vederi în cazul livrărilor de bu-

nuri și servicii cu plata în rate 

pe bază de contract de vân-

zare-cumpărare încheiate cu 

persoanele fizice. 

Conform art. 5 de la pre-

vederile art. 3 și 4 sunt excep-

tate și nu intră în plafonul zil-

nic maxim de plăți: 

 Depunerile de numerar făcu-

te în conturile deschise la in-

stituțiile de credit sau la insti-

tuțiile care prestează servicii 

de plată și care sunt autori-

zate de BNR, inclusiv în au-

tomatele de încasări de nu-

merar; 

 Plata cheltuielilor de depla-

sare în interes de serviciu, 

în limita sumelor pentru pla-

ta transportului, a diurnei, a 

indemnizației și a cazării pe 

timpul deplasării, precum și 

a cheltuielilor neprevăzute 

efectuate în acest sens; 

 Plata în numerar a impozi-

telor, taxelor, contribuțiilor, 

amenzilor și a altor obligații 

datorate bugetului general 

consolidat al statului; 

 Retragerea de numerar din 

conturi deschise la insti-

tuțiile de credit sau la insti-

tuțiile care prestează ser-

vicii de plată și care sunt 

autorizate de BNR pentru 

plata salariilor și a altor 

drepturi de personal prevă-

zute de lege și pentru alte 

operațiuni de plăți efectuate 

către persoanele fizice, al-

tele decât cele prevăzute la 

art. 4 alin. (4); 

 Transferarea de sume prin 

intermediul instituțiilor care 

prestează servicii de plată și 

care sunt autorizate de BNR 

sau autorizate în alt stat 

membru al UE și notificate 

către BNR, potrivit legii; 

 Depunerea de numerar în 

automate ce funcționează 

pe baza acceptatoarelor de 

bancnote sau monede. 

Pentru transferul dreptului de 

proprietate asupra unor bunuri 

sau drepturi, a prestării de servicii, 

acordarea/restituirea de împru-

muturi, operațiunile de încasări/

plăți în numerar între persoanele 

fizice se pot efectua în limita unui 

plafon de 50.000 de lei/tranzacție, 

fiind interzisă fragmentarea lor. 

Conform art. 6 este interzi-

să acordarea oricăror avantaje 

clienților, de către persoanele 

prevăzute la art. 1 alin. (1), 



32 Nr. 3 (27) anul 7 

ECONOMIC 

pentru efectuarea de plăți în 

numerar. 

Subunitățile economice 

ale persoanelor juridice care 

au deschis cont bancar distinct 

și casierie proprie, aplică indi-

vidual prevederile legii (vezi 

art. 8), iar persoanele de art. 1 

alin.(1), care au mai multe ca-

sierii aplicate pe fiecare casie-

rie plafoanele de la art. 3 alin. 

(1) lit a) și b) și art. 4 alin. (1), 

pentru efectuarea de plăți în 

numerar (vezi art. 7); 

Persoanelor prevăzute la 

art. 1 alin. (2) unde intră trezo-

reriile, instituțiile de credit, in-

stituțiile emitente de monedă 

electronică, instituțiile care 

prestează servicii de plată, au-

torizate de BNR sau autorizate 

în alt stat al UE și notificate de 

BNR, instituții financiare ne-

bancare și entități care efectu-

ează operațiuni de schimb va-

lutar și operatorii din domeniul 

jocurilor de noroc, le este in-

terzisă eliberarea către per-

soanele prevăzute la art. 1 

alin. (1) și art. 8 – sucursalele/

sediile secundare ale persoa-

nelor juridice de la art. 1 alin. 

(1) – de sume în numerar pes-

te  plafonul stabilit la art. 3 

alin. (1) lit. c) pe fiecare per-

soană și tranzacție, cu excep-

ția operațiunilor de la art. 5; 

La art. 12 din lege sunt 

prevăzute sancțiuni pentru ne-

respectarea art. 1 alin. (1), art. 

3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1), 

(2) și (3), art. 9 și 10, cu amen-

dă de 10% din suma încasată/

plătită care depășește plafonul 

stabilit de prezentul Cap. I al 

legii, pentru fiecare tip de 

operațiune, dar nu mai puțin 

de 100 de lei. 

Nerespectarea prevederilor 

art. 6 și art. 11 alin. (1) și (2), se 

sancționează cu amendă de la 

3.000 de lei la 4.500 de lei. 

 Potrivit  art. 1 alin. (3) 

intră sub incidența prevederilor 

legii și operațiunile de înca-

sări și plăți făcute în valută 

efectuate pe teritoriul Româ-

niei, care în vechea ordonanță 

nu intrau. Încadrarea în plafoa-

ne se face în funcție de cursul 

de schimb valutar, comunicat 

de BNR, de la data efectuării 

operațiunii. 

Concluzii: În vechea re-

glementare nu se aplicau 

aceste prevederi la: 

 Persoanele fizice; 

 Persoanele fizice autorizate 

sau persoanele fizice care 

exercită profesii libere; 

 Producătorii agricoli individuali 

– persoane fizice. Acum se 

aplică plafoanele și acestora. 

Și asociațiile de proprietari 

constituite persoane juridice 

în baza Legii locuinței nr. 

114/1996 și a Legii nr. 

230/2007, precum și C.A.R.-

urile pensionarilor sau salaria-

ților, în relațiile cu alte persoa-

ne juridice și fizice, aplică pre-

vederile acestei legi. 

Expert contabil, scriitor, 

Virginia Greceanu COCOȘ 

 ȘTIRI    ȘTIRI    

Introducerea taxei inverse 

pentru livrarea de cădiri, 

părți de clădire  și terenuri 

Clădirile și terenurile la care, până 

acum, se aplica regimul de taxare 

de TVA vor avea taxare inversă. Nu 

este o taxă în plus, nu este o taxă 

nouă, vorbim de TVA care se aplică 

și până acum, dar se va aplica prin 

taxare inversă. Este un sistem sim-

plificat și reduce și evaziunea. Am 

aplicat o legislație europeană, care 

este opțională, iar noi am aplicat-o 

pentru clădiri, a explicat Ioana Pe-

trescu, cea care a propus inițial a-

ceastă măsură.  (www.hotNews.ro) 

Coreea de Sud tocmai 
ne-a dat un avertisment în 
privinţa economiei mondiale 
Exporturile din Coreea de Sud au 

scăzut cu 14,7% în luna August, faţă 

de acum un an. Situaţia este astfel 

mai gravă decât declinul de 5,9% 

prognozat de economiști şi este cea 

mai mare scădere din August 2009 

până în prezent, scrie portalul de ştiri 

Business Insider. Acesta este un 

semn îngrijorător, exporturile statului 

sud-coreean fiind reprezentative 

pentru importurile din întreaga lume. 

Coreea este un mare producător de 

produse, de la automobile și petro-

chimice la electronice, cum ar fi PC-

uri și dispozitive mobile. Prăbuşirea 

globală, potrivit Bloomberg, arată 

astfel: China: -7,6%, Europa: -7,7%, 

Japonia: -20,9%, ASEAN: -3%, 

SUA: -3,4%, America Latină: -

19,3%. China, a doua mare econo-

mie a lumii, este cel mai mare client 

al statului coreean. Și în timp ce mulți 

experți sunt sceptici în privinţa fiabili-

tăţii datelor comerciale oficiale ale 

Chinei, puțini se îndoiesc de calitatea 

datelor privind Coreea de Sud. "În 

ultimul deceniu, China a fost un fac-

tor de creștere important pentru 

Coreea", a declarat marţi Sharon 

Lam de la Morgan Stanley. (Radu 

Cazan, ziarul Capital) 
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IOSIF MOCANU - 82 ANI 

ANA MOCANU - 76  ANI 
Vechime la C.A.R.P. Cugir - 25 ani; 

Vechime la U.M. Cugir - peste 30 ani; 

VOICU AUREL - 80 ANI 

Născut la 12.04.1928 

Vechime în muncă - 30 ani; 

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

TĂNASĂ ANA - 86 ANI 

Data pensionării - 1984;  

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

Vechime la  U.M. Cugir - 34 ani; 

I 
niţiativa “Bunicii C.A.R.P 

Cugir”, începută în anul 

2010, continuă şi în acest 

an cu vizitarea la domiciliu a 

celor mai vârstnici membri de 

către Preşedintele C.A.R.P., 

domnul Blaga Vistian, Conta-

bila Șefă,   doamna Bărăbanţ 

Maria şi doamna Trif Marcela, 

casiera asociaţiei. S-a discutat 

pe îndelete cu fiecare în parte 

despre activitatea  ce au des-

făşurat-o pe parcursul vieţii, şi 

despre situaţia actuală a fiecă-

ruia. De asemenea , le-a fost 

făcută câte o fotografie pentru 

revista ’’Omenia” urmând ca 

de 1 Octombrie, Ziua Interna-

ţională a Persoanelor Vârst-

nice, să le fie înmânate câte o 

diplomă aniversară şi o sumă 

modică în bani ca ajutor 

nerambursabil. 

În încheierea discuţiilor, li 

s-a transmis fiecăruia sănă-

tate multă, fericire şi îmbătrâ-

nire activă.  

 La Mulţi Ani 

şi Multe Bucurii! 

PRODAN ANA MARIA - 82 ANI 

Data pensionării -  01.04.1989; 

Vechime la C.A.R.P. Cugir - 24 ani; 

Vechime la U.M.Cugir - 34 ani; 

BARBU PARASCHIVA - 82 ANI 

Data pensionării - 1989; 

Vechime la C.A.R.P. Cugir - 24 ani; 

Vechime la U.M. Cugir - 33 ani; 

Ca în fiecare an, C.A.R.P. 

Cugir organizează excursii cu 

membrii asociației conduși de 

președintele acesteia, domnul 

Blaga Vistian. Anul acesta au 

avut onoarea de a sărbători  

191 de ani de la nașterea marti-

rului și eroului național Avram 

Iancu, acasă la locul nașterii 

acestuia. Cu acest prilej au vizi-

tat Complexul muzeal “Avram 

Iancu” și o bibliotecă de docu-

mentare cu sute de volume de-

dicate revoluționarului. 
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SLĂNIC PRAHOVA. Are 

cea mai mare salină din Eu-

ropa, din care face parte Mun-

tele de Sare unic în lume. În 

timpul liber puteți vizita Cas-

telul Cantacuzino – Bușteni 

construit în anul 1911 în par-

cul al cărui proprietar a fost 

Prințul Gheorghe Grigore 

Cantacuzino zis “Nababu”. 

Peisajul este mirific, castelul 

fiind înconjurat de cascade, 

grote și fântâni arteziene. Este 

impresionant din punct de ve-

dere al mărimii, fiind realizat 

în stilul neobrâncovenesc, 

asemenea Palatului patriarhal, 

al complexului Peleș din Si-

naia și al celui de la Cotro-

ceni. Interiorul este susținut 

de o policromie de motive ge-

ometrice realizate pe arcadele 

din sala de recepții care amin-

tește de picturile spațiilor re-

ligioase specifice stilului neo-

bizantin. Mai puteți vizita La-

cul și Barajul Paltinu, lac de 

acumulare pentru apa pota-

bilă, întins pe o lungime de 3 

km. Ambele maluri oferă con-

diții pentru așezarea de cam-

pinguri, aflându-se într-o zonă 

pitorească în bazinul Doftana. 

Barajul are o înălțime deasu-

pra fundației de 108 m, lungi-

mea totală a coronamentului 

barajului fiind de 455 m. La 

barajul Paltinu au început lu-

crările de execuție în anul 

1966, fiind dat în funțiune în 

1971. A doua etapă de con-

solidare a fost executată în 

intervalul 1976-1982.  O altă 

atracție turistică este Salina 

Slănic Prahova, cea mai mare 

salină din Europa. Aici puteți 

găsi lacuri precum: Baia Ba-

ciului, Baia Verde și Baia 

Roșie. Se mai găsesc minele 

Salina Veche și Salina Nouă. 

SLĂNIC MOLDOVA. Pu-

teți vizita Râul Slănic și Izvoa-

rele Minerale din Slănic Mol-

dova. Parcul din Slănic Moldo-

va se întinde pe o suprafață 

de 14 hectare și include o fru-

moasă cascadă bazată pe re-

circularea apei. Se găsește o 

Alee a Personalităților unde 

putem întâlni artiști precum 

Vasile Alecsandri, Mihai Emi-

nescu, George Enescu. Un 

Relaxere și tratament - formula perfectă   

Slănic Prahova 

P 
entru a fi în formă la vârsta a treia 

este bine să faceți mișcare în mod 

regulat. Persoanele cu un stil de viață 

activ se simt mai bine și pot scăpa de o serie 

de probleme de sănătate. Pentru cei care 

locuiesc în oraș, plimbările prin parc sunt 

benefice. Afecțiunile respiratorii se agravea-

ză în perioada de trecere de la un sezon la 

altul, atunci când sistemul imunitar are un 

randament scăzut. Cele mai frecvente cauze 

ale afecțiunilor respiratorii sunt: alergia, fu-

matul, vârsta, poluarea atmosferică și munca 

în condiții de poluare ce depășesc limitele 

admise. De asemenea, cea mai des întâlnită 

afecțiune respiratorie este astmul, aceasta 

îngustând bronhiile, provocând dificultăți în 

circulația aerului atât la inspirație cât și la 

expirație. Simptomele astmului sunt: crize de 

sufocare, tuse iritantă și respirație îngre-

unată. O altă afecțiune este bronhopneumo-

patia  obstructivă cronică și este reprezen-

tată de un grup de boli pulmonare cronice, 

ireversibile, care provoacă îngreunarea res-

pirației. Toate aceste boli se pot diminua 

dacă se face tratamentul adecvat, precum 

tratamentele balneare. Problemele respirato-

rii se pot trata în stațiuni ca Slănic Prahova, 

Slănic Moldova, Praid, Govora, Cacica. 
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monument de patrimoniu con-

truit în 1894 de către arhitectul 

George Sterian, cu valoare 

istorică, este Cazinoul. Cheile 

Slănicului se întind pe o lun-

gime de aproximativ 400 de 

metri. Puteți descoperi un loc 

minunat la Cheile și Cascada 

Slănicului. Ajungând la o înăl-

țime de aproximativ 20 de me-

tri putem admira priveliștea 

deasupra cascadelor și chei-

lor. Printre plimbările noastre 

putem descoperi și Biserica 

Catolică construită în anul 

1943, cea mai frumoasă bise-

rică catolică din țară în stil 

avangardist. De asemenea, 

se poate vizita Mănăstirea 

Sfântul Ștefan cel Mare, fiind 

singura mănăstire închinată 

sfântului domnitor. Interiorul 

mănăstirii este repartizat între 

altar și naos, lateral adău-

gându-se un pridvor închis. 

Catapeteasma bisericii este 

din stejar sculptat. Slănic 

Moldova are și un Sanatoriu 

Balnear  unde puteți găsi: in-

stalații pentru terapie respira-

torie (aerosoli și inhalații), băi 

calde în cadă cu apă mine-

rală, electroterapie și hidro-

terapie, bazine pentru kineto-

terapie, mofete, instalații pen-

tru tratamentul anumitor boli 

vasculare periferice, și pentru 

gimnastica medicală. 

PRAID. Dacă nu ați ajuns 

până acum în Transilvania 

este momentul să vizitați 

minunile din zona Praidului. 

Principala atracție din zonă 

este Salina Praid, un izvor de 

sănătate pentru cei cu pro-

bleme respiratorii. Puteți bea 

o cafea într-un loc amenajat 

la 120 de metri sub pământ, 

în plin zăcământ de sare, un 

adevărat orășel cu o minibi-

serică amenajată aici. De 

asemenea, puteți găsi pentru 

copii o imensă peșteră cu 

jocuri și jucării pentru copii 

de toate vârstele. Tot aici 

puteți găsi un parc de aven-

tură care testează îndemâ-

narea și curajul celor mici. Și 

dacă tot ați trecut prin Praid 

de ce să ratați Canionul de 

sare unde natura a sculptat 

în dealuri forme interesante 

și atractive. Stațiunea Praid 

este renumită pentru izvoa-

rele sărate hipertermale unde 

există un ștrand cu apă să-

rată și băi sărate fierbinți. 

Aici se poate trata reumatis-

mul datorită apei sărate și 

iodurate. De asemenea, se 

pot trata și diverse afecțiuni 

respiratorii precum sinuzitele, 

astmul sau bronșita. 

GOVORA. Este situată la 

o altitudine de 360-380  de 

metri, într-o regiune de 

dealuri și coline acoperite de 

păduri de fag, stejar, molid, 

brad și salcâm. Stațiunea 

balneară este recomandată 

în tratamentul bolilor respira-

torii, bolilor degenerative și a 

bolilor reumatice articulare, 

ca și în tratamentul disfuncți-

ilor neurologice periferice și 

centrale. În timpul liber puteți 

vizita biserica de lemn Sfân-

tul Dumitru construită în anul 

1849, fiind unul dintre cele 

mai importante obiective tu-

ristice. Mănăstirea Govora 

ridicată parțial în secolul al 

XIV-lea și al XV-lea de boie-

rul Albu cel Mare, sub domnia 

lui Vlad Dracu, aceasta este 

una dintre cele mai vechi mă-

năstiri din Țara Românească.  

Aceasta a fost refăcută de 

Vlad Călugărul și Radu cel 

Mare între anii 1492-1496, iar 

între anii 1640-1645 Matei 

Basarab o repară în întregi-

me. Un alt loc minunat este 

Schitul Jgheaburi unde se 

găsește o biserică închinată 

Nașterii Maicii Domnului.  Bi-

serica are o pictură în frescă, 

în stil bizantin, fiind făcută de 

Ilie Zugravul și Constantin 

Zugravul în anul 1828. În 

Munții Latoriței puteți întâlni 

Cascada Moara Dracului în-

conjurată de multe alte cas-

cade. 

Economist 

Ileana MATEI 

Parc Slănic Moldova 
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L 
umea se află într-o si-

tuație inedită care sea-

mănă din ce în ce mai 

mult cu o nouă criză. 

Războaiele și conflictele 

armate nu se mai termină. Nu 

știm ce este în Irak și Afgani-

stan, dar pace nu.  

ISIS este în Orientul Mijlo-

ciu în război cu... În estul 

Ucrainei un nou focar a pus 

pe jar Europa și întreaga lume 

civilizată.  Atacurile teroriste 

se țin lanț în țările europene și 

nu numai. Panica se așterne, 

pe zi ce trece, în finanțe 

începând din Asia și trecând 

Pacificul, bursele atingând 

minime istorice. 

Monedele naționale se 

devalorizează în țări precum 

Rusia, China, Arabia Saudită, 

Turcia, Turkmenistan... etc. 

Prețul petrolului a scăzut 

dramatic și, pe fondul revenirii 

Iranului în cursă, țările expor-

tatoare sunt disperate. 

Uniunea Europeană îm-

prumută din nou Grecia, dar 

împrumutul este de fapt un 

cadou. Grecii vor cheltui din 

nou, fără număr... fără număr, 

până la următorul cadou, par-

don împrumut. 

Și în aceste zile de incerti-

tudine, când norii negri ai răz-

boiului sunt aproape, piețele 

financiare se prăbușesc, gra-

nițele Uniunii Europene sunt 

asaltate de valuri de imigranți 

nebănuite și nemaiîntâlnite de 

zeci de ani, în România este 

mare veselie. 

Elita politică românească 

și-a majorat salariile cu pro-

cente nemaiauzite într-o lume 

normală. 

Parlamentarii doresc pen-

sii și majorări de indemnizații . 

Medicii doresc o dublare de 

salarii, guvernanții le-au pro-

mis majorare cu 70%. 

Profesorii și polițiștii vor și 

ei o majorare la fel de absurdă. 

Cu cât au crescut productivi-

tatea muncii, PIB-ul și alți indi-

catori economici pentru a justi-

fica aceste creșteri salariale? 

Economiști de prestigiu, 

inclusiv Guvernatorul BNR au 

tras un semnal de alarmă, dar 

nu la momentul potrivit, ci cu 

multă întârziere și la semnalul 

politic dat de președinte. 

Înrolarea lor politică le-a 

scăzut din credibilitate și nu 

prea sunt luați în seamă, deși 

au dreptate. Justiția deschide 

dosare de formă pentru prie 

teni și hărțuiește pe adver-

sarii... știm noi cui. 

Amărâții de pensionari su-

portă lovitură după lovitură. 

Cea mai mare federație de 

pensionari din România prin 

manevre de culise la Minis-

terul Muncii este scoasă din 

rândul “organizațiilor de pen-

sionari”. 

Depozitele colective ale 

pensionarilor depuse prin 

casele de ajutor reciroc ale 

pensionarilor la bănci, nu mai 

sunt garantate, iar prin apli-

carea „rezoluției bancare” pot 

fi confiscate. 

La 1 Octombrie, 1,5 milio-

ane de pensionari, prin jocu-

rile Comisiei Permanente a 

Consiliului Național al Persoa-

nelor Vârstnice nu vor mai 

primi ajutor de ziua lor. 

Războiul româno-român 

ne aduce pierderi mai mari pe 

timp de pace decât ne putem 

imagina. 

Când managementul unei 

instituții nu este performant 

aceasta se prăbușește. Poate 

cei care ne conduc se trezesc 

din starea de “somnolență” și 

spun stop risipei. Altfel ne 

așteaptă o nouă criză și, de 

data aceasta, nu mai avem 

scuze decât incompetența, 

ignoranța, reaua credință. 

Treziți-vă, români! 

Economist, 

Giorgică BĂDĂRĂU 

România anormală 

într-o lume panicată 
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U 
n fir petrecut printre 

degete și răsucit 

strâns de arătător este 

încâlcit cu măiestrie printre gân-

duri, trăiri și amintiri, de către 

andrele în mici haine colorate. 

Doamna Olga, împreună cu alte 

5-6 doamne trecute de vârsta 

de 70 de ani, se întâlnesc săp-

tămânal, ca într-o șezătoare, 

pentru a lupta cu cel mai rău 

dușman: singurătatea. 

 Doamna Olga a lipsit de la ast-

fel de întâlniri de mai bine de 

două luni din cauza unei inter-

venții chirurgicale. Nu a păstrat 

legătura cu prietenele sale decât 

telefonic; astăzi e prima zi când 

se reîntâlnesc. Adunate toate în 

jurul ei o investighează cu ace-

eași curiozitate a copiilor ce aș-

teaptă să iasă vreun coleg de la 

examinare  pentru a afla ce îi aș-

teaptă și pe ei. Nu sunt interesate 

de cele cinci-șase vestuțe și pulo-

vere terminate de ea în tot acest 

răstimp și aduse spre a fi evalu-

ate. Pe fața lor se citește spaima 

că vor trece și ele prin aceeași 

experiență, amestecată cu o 

compasiune stângace. 

  Sufletul de peste 80 de ani 

al doamnei Olga a adunat mii 

de amintiri și imagini ce i se 

preling pe pleoape, adesea 

capturându-i gândurile. Agață 

de fiecare fir un șir de amintiri 

ce se împletesc și se amestecă 

ca într-o formulă ce respectă un 

tipar dinainte stabilit. 

Numărătoarea și strân-

soarea lucrului arată 

starea ei sufletească. 

 Gata! A încheiat și 

ultima parte din vestuță. O 

întinde pe masă și o cercetează 

cu atenție... e ceva în neregulă 

cu ea; nu îi place: poate s-a 

pierdut un ochi sau nu a re-

spectat modelul... e lucrat prea 

strâns aici... gulerul e descen-

trat... nu... crede că a ales greșit 

culoarea, nu prea se potrivește. 

O ridică trăgând de ea, o stân-

ge și o împinge ușor zicând: 

"Dacă vă place... dacă nu... o 

deșir". Ultimul cuvânt îl spusese 

mai mult pentru ea. A destrăma 

un lucru înseamnă să șteargă o 

perioadă din viață, să rămână 

din ea doar amintirea suferinței. 

În acest caz hăinuța a cărui fir a 

fost mângâiat și urzit cu gânduri 

nu își va găsi un proprietar care 

să îi dea sens. 

 A scrie despre o persoană 

vârstnică care are o preocupare 

creativă și își petrece timpul în-

tr-un mod constructiv într-o țară  

dezvoltată pare o absurditate. 

Acolo aceste îndeletniciri  fac 

parte din cultură și tradiție, încu-

rajându-se aceste practici prin 

organizarea de târguri și con-

cursuri în care sunt valorificate 

produsele. Meșteșugurile au fă-

cut parte și din tradiția româ-

nească, dar interesul a  dispărut 

odată cu importul de produse 

industriale ieftine și în pas cu 

moda. De câțiva ani s-a creat 

un curent de apreciere a pro-

duselor "hand-made" însă cu 

elemente improvizate și împru-

mutate din occident. Doamna 

Olga nu știe de acest curent, 

dar se gândește cu nostalgie la 

covoarele țesute cu migală și 

bine bătute, cât și mileurile di-

chisite ca la o casă de boieri 

care au fost aruncate de  nepoți 

pe motiv că sunt expirate.  

 Asemeni acestei bunicuțe și 

ceilalți vârstnici găsesc la Cen-

trul de zi al Asociației C.A.R.P. 

"OMENIA" București persoane 

care împărtășesc aceleași ta-

lente și preocupări sau care a-

preciază truda lor. Astfel tradiția 

nu dispare și ei nu se simt inutili. 

 V-am povestit acestea cu 

scopul de a vă da un imbold în 

a susține aceste activități și de 

a vă oferi un sfat: ca atunci 

când vă opriți la o tarabă de 

produse realizate manual să nu 

verificați eventualele defecte, ci 

autenticitatea lor și să căutați în 

spatele lor fărâma de suflet 

închisă acolo. 

Asistent social 

Olimpia IACOB 

Hăinuțe cu suflet Hăinuțe cu suflet 



 Feriți-vă să recomandați lumii întregi 

viciile cuiva. 

 Câtă vreme ești fericit, ai mulți prieteni; când 

vremurile devin tulburi, rămâi fără nici unul. 

 Oricine poate fi bogat în promisiuni. 

 Mai devreme sau mai târziu, cu toții 

ajungem în același port. 

 Calea de mijloc e cea mai lipsită 

de primejdii. (Publius Ovidius Naso) 

 E o mare diferență între a nu vrea 

și a nu putea să greșești. 

 Măreția sufletească trebuie să fie proprie 

tuturor oamenilor. 

 Acolo unde mintea s-a dovedit a fi neputin-

cioasă, timpul a fost adesea de ajutor. 

 Banii trebuie conduși, nu slujiți. 

 Prietenia se termină acolo unde începe 

neîncrederea. (Seneca cel Tânăr) 

 Datoria omului e aceea de a-i iubi pe cei 

care-l jignesc. 

 Să nu te bată nici disperarea altuia, 

nici triumful. 

 Privește în adâncime și fie ca să nu-ți scape 

din vedere nici calitatea oricărui lucru, 

nici prețul său.  

 Orice ți s-ar întâmpla, aceasta îți este 

predestinat. Iar îmbinarea cauzelor 

este de la bun început legată de existența 

ta în împrejurările date. (Marc Aureliu) 

 Temătoare și slabă e inima aflată 

în ignoranță, și nu în esența ei. Dacă am 

cunoscut odată un viteaz și-l aflu acum 

temător, înțeleg că aceasta nu s-a întâmplat 

dintr-un viciu al firii, fiindcă firea nu se 

schimbă așa de tare. 

 Nu e permis să faci rău sau să urăști 

pe cineva, oricine ar fi acela, ticălos 

sau eretic, câtă vreme nu-ți vatămă 

sufletul. (Ioan Gură de Aur) 

 Nu e rațional să judeci gândurile 

și puterea de înțelegere ale cuiva după gân-

durile și puterea de înțelegere ale altuia. 

 Se cuvine ca adevărul să-l ținem 

secret ca să-l ferim de vulgarizare. 

 Dacă facem încercarea de a demonstra 

că unele și aceleași cuvinte  sunt folosite 

de diferiți autori în înțelesuri diferite, 

vom găsi cu ușurință soluția la multe 

contradicții. (Pierre Abélard) 

 Nemurirea animalelor stă în urmași, 

dar a omului, în renume, merite și fapte. 

 În natura omului există o înclinație ascunsă 

și o tendință spre a-i iubi pe ceilalți. 

 Oamenii gândesc potrivit înclinațiilor natu-

rale, vorbesc potrivit cunoștințelor și opiniilor 

care le-au fost insuflate, dar acționează 

potrivit obiceiului. 

 Omul modest asimilează chiar și defectele 

altuia, cel orgolios se bucură numai 

de ale sale. 

 Aceia care nu au prieteni față de care 

se pot destăinui sunt devoranții propriilor 

inimi. (Roger Bacon) 

 Este amară pâinea din străini și e greu 

de trecut pragul unei case străine. 

 Nu există suferință mai mare decât 

amintirea vremurilor fericite. 

 Îndoiala îmi oferă nu mai puțină satisfacție 

decât cunoașterea. (Dante Alighieri) 

REDACȚIA 

ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPȚILOR 
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Depozitele în bănci ale 

caselor de ajutor reci-

proc ale pensionarilor 

sunt garantate?  - C.D. 

Vaslui 

Proiectul legii privind fon-

dul de garantare a depozitelor 

bancare discutat în Guvern, la 

începutul lunii iulie, va fi supus 

dezbaterii Parlamentului îm-

preună cu proiectul legii pri-

vind schema de garantare a 

depozitelor bancare alineat în 

conformitate cu Directiva nr. 

49/2014 a Uniunii Europene 

depozitele bancare ale institu-

țiilor financiare nebancare nu 

sunt garantate. 

În conformitate cu preve-

derile  Legii nr. 93/2009 pri-

vind instituțiile financiare ne-

bancare, casele de ajutor re-

ciproc intră în această catego-

rie, păstrându-și forma de or-

ganizare și obiectul de acti-

vitate potrivit OG nr. 26/2000 

privind asociațiile și fundațiile 

și a Legii speciale nr. 

540/2002. 

De reținut este faptul că 

nu pot desfășura o activitate 

financiară pe teritoriul Româ-

niei și al Uniunii Europene 

fără ca aceasta să fie supusă 

unor reglementări. 

Ne exprimăm speranța că 

Guvernul României va găsi o 

soluție prin care depozitele 

caselor de ajutor reciproc ale 

pensionarilor să fie garantate 

în continuare, această pro-

blemă nefiind numai financia-

ră, ci și profund socială. 

 

Casele de ajutor reci-

proc ale pensioanrilor 

mai sunt asociații de 

pensionari? – M.M. 

București 

Da. Casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor sunt 

asociații de pesnionari. Ele 

sunt în evidență în Registrul 

Național al Asociațiilor și Fe-

derațiilor, capitolul asociații, 

iar prin însuși titlul Legii nr. 

540/2002 – privind casele de 

ajutor reciproc ale pensiona-

rilor – reiese categoria socială 

căreia i se adresează. 

Suspendarea temporară 

din Comisia Permanentă o 

considerăm ilegală, deoarece 

în Legea nr. 16/2000 nu este 

prevăzută această procedură. 

Sperăm ca acestui abuz să i 

se pună capăt cât mai curând. 

O surpriză pentru noi o 

constituie faptul că, președinții 

Federației Naționale a Pensio-

narilor din România și Uniunii 

Generale a Pensionarilor din 

România au votat pentru sus-

pendarea C.A.R.P.-urilor din 

rândul asociațiilor de pensio-

nari, deși au în componență 

astfel de asociații, fără a le 

consulta și care contribuie din 

greu la bugetul federațiilor 

respective. 

 

Care este stadiul modi-

ficării articolelor 14 și 15 

din Legea nr. 540/2002 

cu referire la utilizarea 

executorului judecăto-

resc în aplicarea popriri-

lor asupra pensiilor res-

tanțierilor la împrumu-

turi? – D.D. Timișoara 

Proiectul legii de mo-

dificare a Legii nr. 540/2002, 

PLx69/2014, se găsește în 

dezbatere, în comisiile Came-

rei Deputaților. Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecției So-

ciale și Persoanelor Vârstnice 

și-a abandonat propriile pro-

puneri, nu a agreat nici propu-

nerile Senatului României și o 

perioadă de timp dezbaterile 

au stagnat. 

Sperăm ca în sesiunea de 

toamnă 2015 a Parlamentului 

să beneficiem de un vot 

favorabil. 

 

REDACȚIA 

Răspundem întrebărilor dumneavoastră 


