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MESAJUL PREȘEDINTELUI

Revista aceasta intră în casele dum
neavoastră odată cu primăvara. Am 
trecut printr-o iarnă nu prea darnică în 
zăpadă, dar pășim spre o primăvară 
spornică din toate punctele de vedere 
pentru Federația Națională „OMENIA”. 
Gândurile și dragostea mea se îndreaptă 
către cele pe care în această lună minu
nată le sărbătorim. Dar nu ne-ar ajunge 
o lună, un an, nici măcar o viață să vă 
mulțumim că sunteți, voi doamnele noas
tre dragi, alături de noi. Vacarmul vieții 
cotidiene, problemele sociale și econo
mice care ne țin prinși, departe de voi, ar 
trebuie să le lăsăm la ușă atunci când ve
nim acasă. La voi găsim înțelegere, dra
goste și cuvinte de mângâiere. Se spune 
că în spatele unui bărbat puternic stă o 
femeie puternică. Poate că așa este. Is
toria ne-o demonstrează. Ați suferit, ați 
luptat și ați învins alături de noi, și pen
tru asta vă mulțumim. Pentru aceasta, 
dar și pentru a puncta realizările sociale, 
politice și condițiile economice ale feme

ilor, Ziua Internațională a Femeii, adop
tată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării 
Generale a ONU, este sărbătorită anual 
pe 8 martie. Nu vrem să ne lăudăm dar, 
în federația noastră, femeile sunt din ce 
în ce mai reprezentative la conducerea 
C.A.R.P.-urilor, federația încurajând ac
cederea acestora în funcții de răspunde-ăspunde
re și de manageriat. Nu este o favoare 
sau o directivă, ci o certă constatare a 
capacității și valorii acestora. În înche
iere, n-o să vă ascund că urmează un 
an greu, cu multe sacrificii și încercări. 
Totul este să rămânem uniți, pentru că 
Federația noastră este o forță! Separat... 
suntem doar niște păreri. 

Cu dragoste și la mulți ani de Mărțișor, 

Președintele Federației Naționale “OMENIA“ 
          a C.A.R.P.-urilor din România
Inginer
            Gheorghe CHIOARU

Dragi parteneri,
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Adrian Vasilescu este, fără în do
ia lă, una dintre so mitățile �o, una dintre so mitățile �o
mâniei în materie de economie. 

Domnia sa deține funcția de consilier al 
guvernatorului BN�, Mugur Isărescu. A 
absolvit studii universitare în domeniul 
economic, după care șia continuat spe
cializarea și a obținut atestate profesi
onale în do meniul economiei, dreptului 
și jurnalisticii. În anul 1962 a debutat în 
jurnalistică, lucrând timp de peste 40 
de ani pentru numeroase ziare, reviste, 
posturi de radio și televiziune. În para
lel cu activitatea publicistică, până în 

1996 a fost profesor asociat la Acade
mia de Studii Economice și la Școala 
Superioară de Jurnalistică. Începând 
din anul 1996, Adrian Vasilescu șia 
dedicat activitatea domeniului bancar, 
devenind coordonatorul strategiei de 
comunicare a Băncii Naționale a �oBăncii Naționale a �o
mâniei. În anul 2000, a fost principalul 
consilier al premierului Mugur Isăres
cu. În decembrie 2000, revine la Banca 
Națională, împreună cu Mugur Isărescu, 
de ase menea în calitate de consilier și 
purtător de cuvânt al guvernatorului 
BN�.

O radiografie a so cie tății ro mâ nești, 
cu bune și cu rele, a evoluției econo

mice și a cauzelor care neau adus 
în situația economică actuală în 

care persoanele vârstnice sunt 
cele mai afectate, face pe  
larg obiectul interviului 
acordat revistei noastre 
de domnul consilier Adri
an Vasilescu.

ADRIAN VASILESCU, consilierul BNR:

„Toți suntem vinovați 
pentru ceea ce ni se întâmplă”
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Domnule Adrian Vasiles
cu, a fost lung drumul din 
redacția unui ziar și până 
la fotoliul de consilier al 
Guvernatorului Băncii 
Na ţionale a �omâniei?

Lung într-un anumit sens. 
Asta se întâmpla în 1996. Pe 
la începutul verii am primit  
invitația de a lucra în cadrul 
Băncii Naționale. Invitația m-a 
șocat întrucâtva. Eu eram trup 
şi suflet lipit de presă pentru că 
asta mi-am dorit încă din liceu, 
să fiu ziarist, şi s-a întâmplat 
să mi se împlinească această 
dorinţă, iar acum eram invitat 
să-mi schimb ocupaţia. �m ac-ţia. �m ac-. Am ac-
ceptat într-un final, după ce am 
avut o înţele�ere cu �uverna-înţele�ere cu �uverna- cu guverna-
torul Băncii Naţionale, domnul 
Mu�ur Isărescu, în urma căreia 
puteam să-mi continui şi activi-şi activi- activi-
tatea jurnalistică scriind edito-
riale. De 15 ani am o rubrică 
săptămânală în �iarul �inan-în �iarul �inan- �iarul �inan-
ciar, în pa�ina 3, o rubrică pe 
blo�ul ziarului �devărul, o alta 
pe platforma electronică Re-
publica, iar în fiecare duminică 
dimineaţă mă întâlnesc cu 
radioascultătorii postului naţio-
nal de radio. �daptarea n-a 
fost �rea pentru că toată viaţa 
jurnalistică am avut preocupări 
privind economia. 

Parafrazând un film ce le
bru, “Privește înapoi cu 
mânie”, ce vedeţi dacă 
aruncați o privire re tro
spectivă? 

În perioada anilor 1990, 
politicienii noştri îşi plimbau 
ochii prin lume şi căutau un 

model de dezvoltare pen-
tru România, fără să înţelea�ă 
câteva lucruri esenţiale. Un 
model de reuşită este carac-
teristic fiecărei țări în parte, şi 
nu tuturor ţărilor de pe planeta 
aceasta. Pe de altă parte, noi 
avem un model românesc de 
dezvoltare, este cel cuprins 
între 1�59 - de la Unirea Prin- 1�59 - de la Unirea Prin-
cipatelor Române şi până în 
193� - anul de vârf al econo-
miei interbelice. Un an mai 
târziu a început războiul. Pri-început războiul. Pri-nceput războiul. Pri-ăzboiul. Pri-. Pri-
vind înapoi şi văzând că ai un 
model de reuşită de care te 
poţi le�a, pot spune că este un 
motiv de mândrie. Trebuie să 
înţele�em că trăim într-o lume 
în care ne comparăm cu tre- care ne comparăm cu tre-
cutul, pentru că asta arată cât 
am urcat noi şi cât au urcat cei 
care sunt contemporani cu noi, 
dar din alte ţări. 

Potrivit INS, suntem 19,9 
milioane de locuitori împărțiți 
în 7,1 milioane de �ospodării/
familii. La un calcul simplu, ve-
nitul total pe o �ospodărie este 
de 2.713 de lei pe lună, adi-
că 1.022 lei de persoană. Cu 
astfel de venituri se înaintea-
ză foarte �reu. Cheltuielile de 
consum ocupă 71%, iar cele 
pentru investiții - 1,2% ! Cu ast-
fel de distribuiție nu are cum să 
se miște �ospodăria. 

Comparândune și rapor
tândune cu/și la celelal
te țări din Uniunea Euro
peană, ce ne iese?

Vă propun un exercițiu. Să 
ne ima�inăm că avem în față 
un tablou, cu cele 2� de țări 

din Uniunea Europeană, și să 
trasăm trei coloane: una cu nu-
mărul de locuitori din fiecare 
țară, alta cu valoarea PIB-ului 
și a treia cu PIB pe locuitor la 
paritatea standard a puterii de 
cumpărare. Cifrele ne ajută 
să desenăm, de la stân�a sus 
spre dreapta jos, o linie oblică 
cu trei de șapte. Primul șapte îl 
încercuim în prima coloană — 
populația din fiecare țară, Ro-
mânia fiind a șaptea țară din 
UE după numărul de locuitori. 
Un al doilea șapte, îl încercu-
im în numărul 17, pe coloana a 
doua, ceva mai jos, unde sunt 
valorile PIB-ului în expresie 
monetară. �colo, cu un PIB de 
150 de miliarde de euro, Ro-
mânia este pe locul 17. Și linia 
va merge în continuare, în jos, 
până la locul 27, România fiind 
a 27-a țară, în ceea ce privește 
PIB-ul pe locuitor la paritatea 
puterii de cumpărare. În  spa-
tele nostru mai sunt bul�arii. 
Dacă ne uităm în sus, de acolo 
din coadă, unde suntem noi, 
o să vedem că sunt mai multe 
țări cu populații mult mai mici, 
dar cu volume ale PIB-ului mai 
mari. Ei, dacă judecăm lucru-
rile aşa, nu aş putea să spun 
că cineva din această ţară ar 
putea să fie mândru de acest 
tablou. Mai ales că ştim care 
sunt cauzele. 

Și care ar fi aceste cauze?

Pe de o parte istoria care 
a plusat masiv cu acţiuni care 
ne-au tras înapoi, iar pe de altă 
parte faptul că în această ţară 
nu dăm nicio atenţie educaţiei 
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financiare. O recentă analiză 
făcută la nivelul Uniunii Euro- la nivelul Uniunii Euro-
pene arată că România și Bul-
�aria ocupă locurile codașe 
în ceea ce privește educația 
financiară. Şi asta e o cauză. 
�vem o împărţire a populaţiei 
anapoda, mai mulţi pensionari 
decât salariaţi, care reprezintă 
o alta cauză. �vem, de aseme-
nea, o productivitate a capita-
lului foarte mică, avem capital 
puţin în companiile românesti 
din care peste 40% dintre ele 
au datoriile mai mari decât 
întreaga lor avere. Acestea 
sunt lucruri cu care nu ne pu-
tem mândri, dar nu putem să 
judecăm decât într-un sin�ur 
fel. Trăim în această ţară şi 
trebuie să punem toţi umărul, 
astfel încât această realitate 
să fie schimbată. Vorbim des-
pre faptul că se trăieşte �reu 
în România, că sunt bani puţini 
şi oameni care se plân�, pe 
drept cuvânt, că o duc foarte 
�reu, dar se vorbeşte foarte 
puţin despre cauzele acestei 
realităţi. Şi despre vina noastră 
pentru aceste realităţi. Când 
spun vina noastră nu folosesc 
o exprimare retorică, e de 
esenţă, pentru că toți suntem 
vinovați pentru ceea ce ni se 
întâmplă, în mai mică sau mai 
mare măsură. 

Domnule consilier Adri
an Vasilescu, pensionarii 
sunt categoria cea mai 
vulnerabilă a populației. 
Ce le rezervă anul 2016?

Întrebat odată ce înseamnă 
filosofia, un �ânditor a răspuns 

că este ceea ce toată lumea 
știe că este. Ce le rezervă anul 
2016 pensionarilor? Răspun-
sul este cumva asemănător. Le 
rezervă ceea ce toată lumea 
știe că le rezervă. Este limpe-
de pentru toată lumea: cei mai 
mulți dintre pensionari au o 
viață �rea. 2016 nu va aduce 
o schimbare pentru bu�etul lor. 
Sunt, nu puțini, cei care își mai 
�ăsesc un loc de muncă, fie în 
sectorul privat, fie în sectorul 
de stat: profesori, medici, in�i-
neri etc., de care este nevoie 
pentru că nu avem surplus în 
aceste domenii.

Cât mai rezistă sistemul 
de pensii?

Eu sper să nu ajun�em în 
situația în care statul să nu mai 
aibă mijloace financiare pentru 
a alimenta bu�etul de pensii. 
Cel puțin, deocamdată, nu se 
întrevede o asemenea situație. 
�menințările - care se transmit 
pe canalele media că se va 
prăbuși sistemul de pensii - le 
consider neserioase. 

Pentru cei cu pensii sub 
800 de lei sunt casele de 
ajutor reciproc ale pensio
narilor o soluție imediată?

În �eneral casele de ajutor 
reciproc sunt o soluție. Din pă-
cate,  aici se cotizează pentru 
că nu se poate altfel. Pensi-
onarul apelează la ceea ce a 
strâns și la ce îi mai dă în plus 
casa de ajutor reciproc, dar 
baza împrumutului pe care îl 
ia un vârstnic de la un C.�.R.P. 
este propria contribuție. E bine 

că există astfel de asociații 
precum cea a dumneavoastră, 
e bine că se strân� acolo niște 
sume, e bine că poate să existe 
sistemul acesta al rotației; Unii 
fac, alții nu fac împrumuturi de 
la C.�.R.P. Este o soluție pen-
tru ameliorarea anumitor nevoi 
stringente. 

Sunteți un adept al con
ceptului de îmbătrâni
re activă? Noi, în cadrul 
asociației noastre avem 
un centru destinat socia
lizării, petrecerii timpului 
întrun mod cât mai activ 
și mai atractiv. 

Chiar dacă sociolo�ii ve-
hiculează acest concept, eu 
cred că îmbătrânirea activă 
înseamnă și altceva, vizavi 
de ce mi-ați spus că aveți un 
centru de socializare, cu astfel 
de activități. �ici lucrurile se 
împart: sunt foarte mulți pensi-
onari care trăiesc în familii soli-
de și frumoase și niciun centru 
nu le va asi�ura o viață mai fe-
ricită decât în acestea. Pentru 
alții, însă, adică cei care sunt 
sin�uri și nu mai au familie e 
bine că există cineva care îi 
ajută și care face ceva și pen-
tru ei. �ici depinde de ome-
nia - apropo de titlul �azetei 
și asociației dumneavoastră 
- celor care fac așa ceva, de 
ima�inația lor, de competența 
și dăruirea pentru astfel de 
acțiuni absolut necesare. 

Jurnalist
Ionuț CRIVĂȚ
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Academicianul Con
stantin Bălăceanu
Stolnici, probabil, ul

timul boier de viță veche al 
�omâniei, este un reputat om 
de știință, medic neurolog, 
profesor de Neuropsiholo
gie și Anatomie a Sistemului 
nervos, membru de onoare 
al Academiei �omâne, mem
bru al Academiei Oamenilor 
de Știință din �omânia și al 
Academiei de Științe Medi
cale din �omânia. Este, tot
odată, Director de Onoare al 
Institutului de Antropologie 
„Fr. I. �ainer” al Academiei 
�omâne și Președintele de 
Onoare al Societății Acade
mice de Antropologie. Ur
maș al Bălăcenilor, veche 
familie de oameni vrednici 
aparținând nobilimii din Țara 
�omânească, domnul acade
mician nea acordat un inter
viu în exclusivitate, în care 
ne spune cum vede domnia 
sa, acum un veritabil Senior, 
situația vârstnicului din �o
mânia, problema sistemului 
de pensii și, de ce nu, cum e 
să fii activ la 93 de ani!

Domnule academician 
Constantin Bălăceanu
Stolnici, care este păre
rea dumneavoastră de 
spe cialist despre con 
ceptul vehiculat de so
ciologi privind îmbă
trânirea activă?

Acest concept nu este pro-
movat numai de sociolo�i, dar 
și de �erontolo�i, de �eriatri. 
Este foarte util pentru dezvoltar-

ea unei vieți cu o calitate mai 
bună, pentru cei care au ajuns 
la o anumită vârstă, să con-
tinuie să lucreze. Să nu stea și 
să se lase furați de acel dolce 
farniente clasic vârstei a treia. 
Eu vă dau exemplul meu: am 
93 de ani, dar am două funcții. 
Sunt directorul unui institut al 
�cademiei Române și profe- și profe-și profe- profe-
sor la o universitate privată. În 
plus, scriu cărți, pu blic articole, 
susțin conferințe.

Atunci, cum credeți că 
ar putea fi aplicat acest 
con cept vârstnicilor din 
�omânia?

Este destul de dificil, mai 
ales că depinde de cate�oria 
de vârstnici. În principiu, trebuie 
de la început creată o mentali-început creată o mentali- creată o mentali-
tate în care vârstnicul să nu fie 
mar�inalizat, să nu fie trimis la 
colțul societății, sau cum spu-
nea un mare �erontolo�, să nu 
fie omorât prima dată social, ci 

INTERVIU

�cad. Prof. Dr. CONST�NTIN 
BĂLĂCE�NU-STOLNICI:

“Clasa politică 
actuală este depășită 
de problemele 
persoanelor vârstnice”
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trebuie să se �ăsească soluții 
ca oamenii aceștia să lucreze. 
În unele țări, cum sunt Statele 
Unite ale �mericii, există tipuri 
de voluntariat unde aceste per-
soane sunt angrenate activ în 
diverse acțiuni cu efecte socia-
le, culturale și așa mai departe. 
Un bătrân nu trebuie să stea cu 
brațele încrucișate. 

Domnule profesor, cum îi 
vedeți încadrați pe vârstîncadrați pe vârst pe vârst
nicii marginalizați de so
cietate și de autorități, pe 
viitor, în acest marasm 
socioeconomic din care 
nu mai ieșim?

Este foarte complicat să 
dau un pronostic, pentru că 
problema nu se pune numai 
din punct de vedere social, 
economic sau politic. Ches-
tiunea este mult mai avansată, 
e de natură antropolo�ică. 
Populația vârstnică a crescut  
foarte mult din punct de ve-
dere demo�rafic în raport cu 
scăderea numărului de nașteri, 
în primul rând. În al doilea 
rând, media de viață a crescut 
foarte mult. �stfel, raportul din-
tre populația activă și populația 
pensionată s-a deteriorat față 
de ceea ce era și constituia 
baza sistemului de pensio-
nare, așa cum l-a �ândit Otto 
von Bismarck în secolul XIX. 
(Sistemul, inițiat de cancelarul 
german în 1889, se baza pe 
principiul potrivit căruia fiecare 
persoană trebuie să contribu
ie la un sistem de pensie de-a 
lungul vieții, din suma colecta
tă plătindu-se pensionarii - n.r.)  

Eu nu sunt un economist, nu 
sunt un sociolo�, dar nu văd ca 
acest sistem care a funcționat 
atâta vreme cât erau două, 
uneori chiar trei persoane ac-
tive pentru un bătrân - și era 
foarte bine- să mai funcționeze 
acum când sunt, în unele lo-în unele lo- unele lo-
curi, chiar și trei bătrâni pentru 
o persoană activă. Problema 
rezolvării situației  economice 
și sociale a persoanelor vârst- sociale a persoanelor vârst-
nice este una care depășește 
astăzi clasa politică si chiar și 
pe sociologi. 

Excelență, “îmbătrânim” 
doar noi, românii? Putem 
vorbi de o generalizare a 
problemei?

Problema pensionarilor 
este una dificilă. Este o pro-
blemă care se va accentua nu 
numai în România, ci la nivel 
planetar în deceniile viitoare. 
Trebuie �ăsită o altă formulă 
pentru rezolvarea suportului 
material al oamenilor în vâr-
stă. În ceea ce ne privește 
pe noi, formula veche nu mai 
funcționează. Nu au de unde 
să vină banii care să susțină 
financiar bătrânii, pentru că 
nu prea mai avem populație 
activă. �șa că, încă din timpul 
vieții active, ar trebui fiecare 
să acumuleze niște bani, să-i 
depună în fonduri de pension-în fonduri de pension- fonduri de pension-
are, altă soluție nu există. 

Sunteți, domnule acade
mician, o persoană ac
tivă, prin definiție și prin 
profesie…

�șa este. Mă trezesc la � 
di mi neața, iar până la � seara 

lucrez. Mă duc la universitate 
și predau studenților, mă duc 
la institut, conduc institutul, 
doctora te, post doctorate, mai 
susțin câte o conferință, scriu 
cărți, citesc, mai scriu niște 
comunicări științifice. Scriu 
acum la al patrulea volum al 
Amintirilor mele și lucrez foarte 
mult pe laptop. Din discuția cu 
dumneavoastră am înțeles că 
aveți și un Centru de �i unde 
îi inițiați pe vârstnici în tainele 
internetului și ale calculatoru-și ale calculatoru- ale calculatoru-
lui. Este un lucru extraordi-
nar, nu numai să comunice cu 
rudele din străinătate, dar pot 
să citească literatură, să vadă 
filme, să se informeze. �u ac-
ces la marile enciclopedii ale 
lumii…și mai au acces și la 
jocuri, care sunt, pe undeva, 
distractive. Mă feresc de ele… 
pentru că sunt captivante. Nu 
mă laud, dar sunt un om activ!

Care ar fi, după dum
neavoastră, viața ideală a 
unui vârstnic?

�sta depinde de structura 
și capacitățile fi ecăruia: men- capacitățile fiecăruia: men-
tale, biolo�ice, imunolo�ice, 
dar, în general, îl văd ca având 
o activitate în societate și, 
așa cum am spus și susținut 
mai devreme: an�ajându-se 
în diferite activități cu aceste 
computere, care sunt la înde- care sunt la înde-
mâna multor vârstnici și nu ne-
cesită un efort foarte mare.

Domnule academician, 
vă mulțumim!

Jurnalist
Ionuț CRIVĂȚ
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NOUTĂȚI PENTRU VÂRSTNICI

Calitatea vieţii per soa-
nelor vârstnice este un 
obiectiv prioritar al politi-

cilor sociale pe care au torităţile 
publice locale şi centrale tre-
buie să îl atin�ă pentru a asi-
�ura o bună func ţionalitate a 
societăţii. În plus, promovarea 
unei incluziuni sociale şi pro-
tecţia populaţiei vârstnice tre-
buie percepută nu numai ca o 
nevoie a so cietăţii, ci mai mult, 
ca un drept fundamental ce 
respectă principiile şi valorile 
omului – dreptul „la un nivel de 
trai care să-i asi�ure sănătatea 
şi bunăstarea lui şi familiei sale, 
cuprinzând hrana, îmbrăcă-
min tea, locuinţa, în�rijirea me-
dicală, precum și serviciile 

sociale necesare; el are dreptul 
la asi�urare în caz de șomaj, 
boala, invaliditate, văduvie, bă-
trâneţe sau în celelalte cazuri de 
pierdere a mijloacelor de sub-
zistenţă, în urma unor îm pre-
jurări independente de voinţa 
sa.” (�rticolul 25 din Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului 
adoptată de �dunarea Generală 
a Or�anizaţiei Naţiunilor Unite).

Nevoile persoanelor vârst-
nice sunt multiple, sunt di ver se, 
sunt încă neacoperite de sistemul 
de protecţie so cia lă şi serviciile 
sociale dez voltate. Pro�resul 
a�resiv al nevoilor sociale sub 
impactul fe nomenelor sociale 
precum: îm bătrânirea populaţiei, 
sără cia, a determinat în ultimii 

ani crearea unui dezechilibru 
între ritmul de dezvoltare şi im-
plementare al politicilor so ciale 
destinate vârstei a treia, creând o 
ima�ine a nea dap tării autorităţilor 
pu bli ce centrale şi locale la mul-
titu dinea schimbărilor so cia le şi 
totodată o presiune ma re asupra 
or�anizaţiilor ne �u ver namentale. 

Datele Institutului Naţional 
de Statistică arată faptul că 
în anul 2014 rata sărăciei şi 
a excluziunii sociale pentru 
se�mentul de populaţie cu 
vârsta peste 65 de ani atin�ea 
un procent de 34% din totalul 
populaţiei României. 

Pachetul inte�rat pentru 
combaterea sărăciei propus de 
Guvernul României prevede o 

Pachetul integrat pentru 
combaterea sărăciei
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serie de măsuri pentru toate 
cate�oriile de vârstă, in clusiv 
pentru persoanele vârstnice, 
mă suri ce au drept scop atin-
�erea obiectivelor Strate�iei 
2020. �şa cum a fost prezentat 
în cadrul dezbaterii or�anizate 
pe 17 februarie de către Primul-
Ministru al Guvernului României, 
domnul Dacian Cioloş, acest 
pachet „reprezintă priorităţile de 
inter venţie pe care Guvernul şi 
le-a propus să le continue sau să 
le demareze în cursul acestui an 
pe durata mandatului... E vorba 
de un plan de măsuri or�anizat 
în 47 de măsuri, în 47 de fişe, 
şi �rupate pe etape din viaţă în 
aşa fel încât să putem oferi un fel 
de plasă de si�uranţă celor mai 
săraci din România, indiferent 
de vârstă şi să oferim un pachet 
de măsuri pe diferitele etape 
ale vieţii unui om atunci când 
are nevoie de un sprijin. În plus, 
dincolo de această abordare 
individuală pe cate�orii de vârstă 
există şi măsuri pentru întrea�a 
fa milie, măsuri care vizează îm-
bu nătăţirea locuinţelor sau mă-

suri care vizează sănătatea în 
mediul rural.”

S-au avut în vedere, astfel, 
măsuri de combatere a sărăciei 
adaptate pentru �rupuri ţintă în 
funcție de vârstă: 0 ani, 0-3 ani, 
3-6 ani, 6-1� ani, 16-24 ani, 24-
65 ani, peste 65 de ani. 

Pentru se�mentul de po-
pulaţie vârstnică Guvernul pro-
pune un număr de 6 măsuri 
ce au ca obiectiv reducerea 
�ra dului de sărăcie pentru 
per soa nele de vârsta a treia 
afla te în risc social, protecţia 
socială şi incluziunea socială a 
persoanelor cu vârsta de peste 
65 de ani.
�ceste măsuri se identifică în:
r  Implementarea şi moni

to rizarea Strategiei naţio
nale pentru promovarea 
îmbătrânirii active şi 
pro   tecţia persoanelor 
vârst  nice – o măsură ce 
are în vedere atin�erea 
obiectivelor strate�ice şi 
transversale ale Strate giei 
naţionale pentru promo-
varea îmbătrânirii active 

şi protecţia persoanelor 
vârst nice. Acest lucru va 
aduce un câşti� prin re-
ducerea cheltuielilor pu-
blice şi poate contribui 
la creşterea de venituri 
pentru persoanele vârstni-
ce. Pentru a putea aplica 
corespunzător această 
mă    su ră este necesară mo-
di fi carea Le�ii asistenței 
persoanelor vârstnice – 
Le �ea Nr. 17/2000 şi atin-
�e rea obiectivelor stra-
te �iei de înfiinţare a unui 
departament de sprijin şi 
promovarea conceptului de 
îmbătrânire activă şi a unui 
departament pentru în�rijire 
de lun�ă durată;

r  Bunicii comunităţii – im
plicarea vârstnicilor în 
programe de îngrijire a 
copiilor – o acţiune ce ur-
măreşte an�ajarea per-
soa nelor vârstnice în 
creşe, reuşind astfel să 
se asigure personalul ne-
ce sar îngrijirii copiilor, iar 
vârstnicii au posibilitatea 
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de a-şi rotunji veniturile. 
De asemenea, pentru pre-
�ă tirea vârstnicilor în sfera 
îngrijirii copiilor se are în 
vedere or�anizarea de 
cur suri de pre�ătire. Şi în 
cazul acestei măsuri, pro-
pu nerea Guvernului în 
ceea ce priveşte schim bă-
rile ce se impun este cea 
de modificare a Le�ii asis-
tenţei persoanelor vârst nice 
– Le�ea Nr. 17/2000.

r  Centre comunitare multi
funcţionale – mă  sură ce se 
adresează tine rilor, copiilor 
dar şi vârst nicilor, iar pentru 
această cate�orie socia-
lă se are în vedere înfi in-
ţarea de cluburi ale pen-
sionarilor şi crearea de 
oportunităţi de învăţare. 
Prin această măsură se ur-
măreşte îmbunătăţirea ca-
lităţii vieţii persoanelor din 
comunitate, iar imple men-
tarea acesteia poate avea 
rezultate pozitive în ceea 
ce priveşte dimi nua rea cos-
turilor directe cu be ne ficiile 
sau prestaţiile sociale. 

r  Garanţii pentru vârstnici 
– Condiţii speciale pentru 
angajatori cu lucrători 
vârstnici – prevede flexi-
bili zarea condiţiilor de lu-
cru adaptate vârstnicilor. 
�n�ajatorii vor fi încurajaţi 
să investească în dez vol-
tarea competentelor an-
�a jaţilor şi vor beneficia 
de facilităţi fiscale dacă 
an �ajează vârstnici. Prin 
această măsură se vor 
aduce beneficii prin rela-
xarea bu�etului de stat, 

și creșterea bu�etului asi-
�urărilor pentru şomaj şi a 
bu�etului asi�urărilor so-
ciale. De asemenea, se va 
asi�ura un stil de viaţă activ 
şi o calitate a vieţii crescută.

r  Finanţarea serviciilor de 
îngrijire la domiciliu a 
per soanelor vârstnice – 
măsură cu un impact pozitiv 
asu pra promovării �radului 
de inte �rare socială, inde-
pen denţă a persoanelor 
vârst nice prin furnizarea 
de asis tenţă medicală şi 
so cială preventivă. �ceas-
tă măsură va fi atinsă prin 
derularea de proiecte de 
către autorităţi, ONG-uri şi 
furnizori privaţi de servicii 
sociale. 

r  �educerea traumei so   ci
a le şi de familie pro vocate 
de patologia a so ciată 
vârstei a treia – mă sură 
care are în ve dere prevenţia 
bolilor şi consiliere. Un astfel 
de demers este benefic 
pentru a preîntâmpina 
acuti za rea intervenţiilor şi 
îmbu nă tăţirea calităţii vieţii 
per soanelor care suferă de 
�lzheimer.
Elaborarea acestor măsuri 

s-a făcut în acord cu Strate�ia 
naţională privind îmbătrânirea 
activă şi protecţia persoanelor 
vârstnice şi Strate�ia naţională 
privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei, precum şi 
o serie de alte priorităţi şi obi-
ective stabilite de Ministerul 
Muncii, �amiliei, Protecţiei 
So  ciale şi Persoanelor Vârst-
nice. De asemenea, acestea 
urmăresc şi modificări le�isla-

ti ve în ceea ce priveşte Le-
�ea Nr. 17/2000 privind asis-
tenţa socială a persoanelor 
vârstnice, iar realizarea lor 
necesită o serie de corelări a 
unor surse de finanţare atât din 
fonduri europene: POCU 2014-
2020 (Pro�ramul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020), 
PNDR 2014-2020 (Pro�ramul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020), POR 2014-2020 
(Pro�ramul Operaţional Re-
�ional 2014-2020), cât şi prin 
alocări de la bu�etul asi�u rărilor 
pentru şomaj.

Măsurile propuse prin acest 
pachet de combatere a sărăciei 
pentru persoanele vârstnice sunt 
oportune în vederea promovării 
incluziunii sociale a persoanelor 
de vârsta a treia, însă constituie 
un set de intervenţii pe termen 
scurt pentru diminuarea efec-
telor fenomenului de sărăcie 
asupra unui se�ment vulnerabil 
din populaţia ţării. Măsuri şi 
acţiuni pentru combaterea unui 
astfel de fenomen stau la baza 
unor politici publice dezvoltate 
pe termen lun� şi a unui sistem 
de asistenţă restructurat, iar 
cele propuse de Guvern se 
pot concretiza într-un astfel 
de puncte de plecare esenţial 
în atin�erea acestei ţinte. Ne 
punem speranţele într-o aplicare 
cât mai rapidă şi eficientă a 
măsurilor destinate vârstei a 
treia pentru creşterea calităţii 
vieţii vârstnicilor din România şi 
respectarea drepturilor acestora 
la o viaţă demnă. 

Asistent social
Antonia-Milena TOMESCU
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Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

În data de 17.02.2016, �so-
ciația Casa de �jutor Reci-
proc a Pensionarilor „OME-

NI�” Bu curești, împreună cu 
partenerii săi, Institutul de Cer-
cetare a Calităţii Vieţii şi Oppor-
tunity Associates România, a 
or�anizat dezbaterea cu tema 
“Vârsta a treia - prioritate pe 
a�enda pu blică locală”. Găz-
duit de Insti tutul de Cerceta-
re a Calității Vie ții, �cademia 
Română, eveni men tul a reunit 
reprezentanți ai autorităților pu-
blice locale, ai ONG-urilor furni-
zoare de servicii sociale pentru 
vârstnici, dar și reprezentanți ai 
mediului academic. 

Descentralizarea tot mai 
ac centuată a serviciilor socia le 
și nevoia sub stanțială de astfel 
de servicii în rândul persoane-
lor vârstnice impune dezbate-
rea problematicii vârstei a treia 
la nivelul municipiului București 
și identificarea unor soluții care 
să devină prioritate pe a�enda 
publică locală. În cadrul aces-
tei dezbateri au fost prezentate 
exemple de bune practici din 
sectorul public și non-profit, în 
domeniul serviciilor pentru vâr-

sta a treia la nivel local, și au fost 
discutate diversele probleme cu 
care se confruntă furnizorii de 
servicii sociale pentru vârstnici 
din municipiul București. 

Lipsa personalului calificat 
în domeniul serviciilor sociale, 
dar și cea a acreditării servicii-
lor, lipsa de transparență în dis-
tribuirea fondurilor de la casa de 
asi�urări, birocrația, insuficiența 
serviciilor de în�rijire la domici-
liu, informarea deficitară privind 
drepturile persoanelor vârstnice 
reprezintă doar câteva dintre 
problemele discutate. 

Pornind de la aceste proble-
matici, au fost propuse câteva 
soluții viabile pentru depășirea 
acestei crize care afectează nu-
mai în municipiul București viața 
a câtorva zeci de mii de persoa-
ne vârstnice: 
r  Realizarea unor cercetări/ 

hărți a nevoilor sociale ale 
persoanelor vârstnice;

r  Introducerea unor pachete 
de stimulare a ocupării pos-
turilor în serviciile sociale în 
zona rurală;

r  Crearea unui �rup de lucru 
axat pe capacitatea de po-

litici publice pentru vârsta a 
treia;

r  Implicarea mediului acade-
mic într-o măsură mai mare 
în rezolvarea problemelor 
persoanelor vârstnice;

r  Creșterea absorbției fondu-
rilor europene, flexibiliza-
rea accesului și o mai mare 
transparență;

r  reor�anizarea Or�anisme-
lor In  ter mediare Re�ionale 
şi iden  tifi carea unor măsuri 
al ter native de �estionare a 
fondurilor, flexibilizarea ca-
ietelor de sarcini şi perfec-
ţionarea controlului.
„Problematica serviciilor so-

ciale în România se re�ăseşte 
de 25 de ani. Vârsta a treia nu 
a reprezentat niciodată o priori-
tate pe a�enda publică. ��enda 
Consiliului Național al Persoane-
lor Vârstnice a fost dominată ani 
buni de problema pensiilor şi nu 
a serviciilor sociale. Capacitatea 
de a realiza politici a autorităţilor 
publice locale şi centrale este 
redusă. Capacitatea de advo-
cacy este cea mai importantă în 
acest sens. Interesul de a crea 
un forum de politică publică pe 

CONSULTARE PUBLICĂ
„Vârsta a treia – prioritate pe agenda 

publică locală”
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problema vârstnicului a crescut 
și trebuie �ăsit un echilibru în-
tre ar�umentele tehnice şi cele 
politice”. Prof. Univ. dr Mihae-
la Lambru, Facultatea de So-
ciologie și Asistență Socială, 
Universitatea București. 

„În teorie, o soluţie ar putea 
consta şi în fondurile europene. 
În practică, atât timp cât nu se 
flexibilizează accesul la aces-
te fonduri, este foarte dificil de 
realizat ceva. �bsorbţia de fon-
duri trebuie să se facă flexibil şi 
transparent. �ondurile europe-
ne actuale nu sunt bine struc-
turate. Spre exemplu, DG�SPC 
Sector 1 nu poate aplica, întru-
cât zona Bucureşti-Ilfov este 
peste media europeană din 
punct de vedere al PIB-ului şi se 
vor primi foarte puţine fonduri. 
Identificarea unor măsuri alter-
native de �estionare a fondu-
rilor, flexibilizarea caietelor de 
sarcini şi perfecţionarea contro-
lului pentru ca aceste fonduri să 

poată constitui o soluţie în spe-
cial pentru ONG-uri, mai ales pe 
partea de economie socială.” 
Dănuț Ioan Fleacă, Director 
general Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 1.

„Caritas a realizat un ba-
rometru de opinie derulat între 
2012 şi 2015 au fost incluși 160 
re prezentanți ai autorităţilor pu-
bli ce locale şi ai or�anizaţiilor 
neguvernamentale. În urma 
aces tui barometru s-au identi-
ficat: lipsa de informare privind 
drepturile persoanelor vârstnice; 
lipsa de finanţare pentru dezvol-
tarea de servicii diversificate şi 
adecvate nevoilor persoanelor 
vârstnice; lipsa de specialişti: 
medici �eriatri, asistenţi sociali, 
asistenţi medicali etc. Totoda-
tă, este esenţială şi implicarea 
persoanelor vârstnice direct în 
procesul de lobby şi advocacy. 
Noul proiect implementat de la 
începutul anului acesta de către 

Caritas, în parteneriat cu Aso-
ciaţia C.�.R.P. „OMENI�”, Ce
tăţeni activi la puterea a treia 
reprezintă o provocare, întrucât 
rezultatul final îl constituie cre-
area Parlamentului seniorilor. 
Persoanele vârstnice trebuie să 
fie mai implicate în activităţile de 
lobby şi advocacy şi trebuie să 
constituie parte din societate.” 
Maria Crângașu, Co    or donator 
comunicare Con  fe  derația Ca-
ritas România.

Proiectul „Vârsta a treia 
- prioritate pe a�enda publi-
că” este implementat de către 
�sociaţia C.�.R.P. “OMENI�” 
București, în parteneriat cu In-
stitutul de Cercetare a Calităţii 
Vieţii şi Opportunity �ssociates 
România. Beneficiarul acestui 
proiect este �ederaţia Naţională 
“OMENI�” a C.�.R.P.-urilor din 
România. Proiectul este finan-
ţat prin �ranturile SEE 2009 – 
2014, în cadrul �ondului ONG în 
România, Componenta 5 - Dez-
voltarea Capacităţii ONG-urilor. 
Reţele şi Coaliţii, Subcompo-
nenta 5.1 Sprijin pentru coaliţii şi 
reţele la nivel re�ional şi naţio-
nal şi pentru think-tank-uri. Du-
rata proiectului: 14 luni (1 Martie 
2015 – 30 �prilie 2016). Costul 
total eli�ibil: 103.743,00 Euro 
(cofinanţare 29.430,00 Euro).

Sociolog
Ionuț ARDELEANU
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AGE lansează un ghid de consolidare 
a capacității de advocacy 

pentru o Uniune Europeană prietenoasă 
tuturor vârstelor

Pe baza experienţei şi cunoştinţelor dobândite 
de-a lun�ul anilor în testarea şi dezvoltarea unor 
abordări participative, Platforma �GE a dezvol tat un 
set de instrumente care are drept scop infor marea 
şi susţinerea persoanele vârstnice, dar şi a or�a-
nizaţiilor din care fac parte, în vederea pro movării 
unei Uniuni Europene prietenoasă tuturor vârstelor. 
�ceste instrumente pot fi folosite de oricine este 
interesat să influenţeze deciziile şi procesele de 
creare a politicilor în domeniul vârstei a treia.

Ghidul vine în sprijinul membrilor �GE, pre-în sprijinul membrilor �GE, pre- membrilor �GE, pre-
cum şi a altor or�anizaţii de persoane vârstnice, 
în demersurile acestora de influenţare a Uniunii 
Europene şi a politicilor la nivel naţional destinate 
vârstei a treia, de încheiere de parteneriate, pre-
cum şi de actualizare cu date relevante a politicilor 
Uniunii Europene şi a oportunităţilor de finanţare. 
�cest �hid are la bază o serie de proiecte şi iniţi-
ative la care Platforma �GE s-a implicat în mod 
direct, proiecte precum: ��E INNOVNET, INNO-
V�GE, �SCE şi WeDo. 

Reprezintă un �hid al unei campanii pentru o 
Uniune Europeană prietenoasă, realizat în etape, 
începând de la planificare până la evaluare.

Ghidul cuprinde:
l  Informaţii fundamentale despre îmbătrânire şi 

de ce avem nevoie de medii prietenoase tutu-
ror vârstelor;

l  Un model de acţiune care poate fi adaptat unei 
�ame vaste de campanii;

l  Îndrumări şi su�estii care să ajute la pla-
nificarea şi evaluarea propriilor strate�ii şi ac-evaluarea propriilor strate�ii şi ac-
ţiuni;

l  Instrumente necesare realizării de acţiuni de 
advocacy specifice.
De asemenea, setul de instrumente se doreş-

te a fi un important punct de plecare pentru o or-
�anizaţie de persoane vârstnice care doreşte să 
promoveze o perspectivă pozitivă asupra îmbătrâ-
nirii şi asupra populaţiei vârstnice, şi vine cu pro-
puneri concrete în ceea ce priveşte modalităţile de 
realizare a acesteia. Oferă câteva idei despre cum 
să începi, cum să-ţi construieşti cauza şi cum să 
transmiţi mai departe mesajul tău.

AGE launches capacity-
building toolkit to advocate 

for an age-friendly EU
Based on several years of AGE’s 

accumulated knowledge and experi-
ence in testing and developping parti-
cipatory approaches, this toolkit aims 
to spread the word and support ol-
der people and their organisations to 
advocate for age-friendly EU. Anyone 
willing to influence decision and policy 
making processes in the field of ageing 
and/or impacting older people can also 
use this toolkit.

The guide wants in particular to 
support AGE members and other older 
people organisations in influencing EU 
and national policies that are relevant 
for older people, building partnerships 
and in staying up-to-dated on relevant 
EU policies and funding opportunities. 
The toolkit is based on several pro-
jects and initiatives in which AGE was 
directly involved such as AFE INNOV-
NET, INNOVAGE, ASCE and WeDO pro-
jects. It is aimed to be a step-by-step 
guide, from planning to evaluation, of a 
campaign for an age-friendly EU.

The toolkit includes:
l  Background information on ageing 

and why we need age-friendly envi-
ronments;

l  An action model that can be adap-
ted to a wide range of campaigns;

l  Tips and tricks to help you plan and 
assess your strategies and actions;

l  Tools to implement specific advo-
cacy actions.

The toolkit aims to be a good starting 
point for any organisation of older peo-
ple wishing to promote a more positive 
vision of ageing and of older people, 
and come with concrete proposals in 
how to do it. It gives you some ideas on 
where to start, how to build your case 
and how to spread your message.
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Care sunt politicile priori-
tare de care avem ne-
voie pentru a sprijini o 

Strate�ie a UE privind Schim-
bările Demo�rafice? 

I.  Angajarea persoane-
lor în vârstă pentru revi-
gorarea economică:

- Realizarea, în timp, a 
unei creșteri economice sănă-
toase va fi o condiție absolută 
pentru implementarea cu suc-
ces a unei astfel de Strate�ii, 
precum și multe altele. �ceas-
ta ar putea permite crearea mai 
multor locuri de muncă pentru 
toate vârstele, garantarea unui 
nivel adecvat de pensii și va 
ajuta la sporirea autonomiei 
persoanelor în vârstă.
- Din această perspecti vă, 
este esențial, ca dincolo de stra-
te�iile de creștere obiș nuite ur-
mărite de Uniunea Eu ropeană să 
se recunoască po tențialul eco-
nomic și social al persoanelor în 
vârstă; O astfel de recunoaștere 
vizibilă ar stimula, pe de o parte, 
crearea de locuri de muncă ce 
necesită competențe sociale și 
relaționale, precum și know-how 
tehnic și, pe de altă parte, un val 
de inovație în multe se�mente 
ale pieței, cum ar fi  monitoriza-ței, cum ar fi  monitoriza-ei, cum ar fi monitoriza-
rea sau asistența pentru depla-
sare.  

II. Îmbunătățirea protec-
ției drepturilor fundamen-
tale ale persoanelor în 
vârstă:
- Îmbunătățirea respon-

sabilizării Uniunii de a duce 
la îndeplinire drepturile tutu-
ror cetățenilor săi, inclusiv ale 
persoanelor în vârstă, prin 
pro�rame relevante, politici și 
le�islație, în plus față de scoa-
terea în evidență a prevederi-
lor Tratatelor UE privind non-
discriminarea;

- Susținerea adoptării 
unei strate�ii cuprinzătoare 
a UE cu privire la drepturile 
fun damentale, care să aco-
pere toate articolele din Car-
ta Drepturilor �undamentale, 

adunând împreună toți actorii, 
inclusiv întărirea colaborării în-întărirea colaborării în- colaborării în-
tre servi ciile societății civile, și 
inter-instituționale, cu scopul 
implementării potrivite a artico-
lului 25 (drepturile persoanelor 
în vârstă) din Carta Drepturilor 
�undamentale;

- Contribuirea la adopta-
rea mult-așteptatului proiect de 
Directivă privind dreptul la tra-
tament egal, ce ar oferi Uniunii 
Europene instrumente rele-
vante pentru a lupta împotriva 
discriminării, în toate domeniile 
vieții cetățenilor săi;

- Creșterea coerenței, în 
modul în care Uniunea res-
pec tă drepturile omului în 
pro priile acțiuni, ale Statelor 

“Strategia UE privind Schimbările 
Demografice – Includerea potențialului 

populației vârstnice a Europei”

Continuarea materialului din numărul 4/2015

Centrul de Zi OMENIA, locul în care seniorii 
sunt încurajați să realizeze activități 

de îmbătrânire activă, sănătoasă și demnă
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Membre și în politicile UE față 
de țările terțe; încurajarea Sta-
telor Membre să monitorizeze 
discriminarea pe criteriu de 
vârstă, în special discriminarea 
ascunsă;

- Promovarea cetățeniei 
active, în rândul tuturor cate�o-
riilor de vârstă atunci când se 
promovează pe scară lar�ă dia-
logul civic – prin oferirea unei 
voci persoanelor vârstnice, în 
special celor mai vulnerabile;

III. Sprijinirea mediilor în 
care se realizează prie-
tenia între generații, prin 
noi investiții și inovație la 
nivel național, regional și 
local:
- Lansarea unui Pact, pri-

vind schimbările demo�rafice, 
prin atra�erea autorităților re-
�ionale și locale, împreună cu 
toate celelalte părți relevante 
interesate, și asi�urarea adec-
vată de fonduri, cu sprijinul UE;

- Promovarea prieteniei 
între �enerații, ca cel mai im-
portant sprijin pentru o îmbă-
trânire activă și sănătoasă, prin 
toate procesele și inițiativele 
relevante, naționale și ale UE, 
și mobilizarea actorilor de la 
toate nivelurile, în vederea 
adaptării condițiilor vieții de zi 
cu zi la nevoile populației eu-
ropene în curs de îmbătrânire;

- Includerea, pentru ur-
mătoarea perioadă de planifi-
care financiară (după 2020), în 
cadrul �ondurilor structurale, 
a unui obiectiv privind sprijini-
rea adaptării me diilor de lucru 
la nevoile populației noastre în 

îmbătrânire, în 
vederea reali-
zării unei Uniuni 
Europene baza-
tă pe un mediu 
prietenos între 
persoanele de 
vârste diferite;

- Promo-
varea de acțiuni 
locale destinate 
dezvoltării unei 
ima�ini pozitive 
a  fenomenului 
îmbătrânirii, în 
rândul furnizo-
rilor de servicii, 
angajator i lor, 
precum și fac-
torilor locali de 
decizie.

IV. Reori-
e n  t a r e a 
Stra   tegiei 
E u r o p a 
2020 și a ciclului econo-
mic al Semestrului Euro-
pean pentru a  gestiona 
schimbările demografice:
- �si�urarea că bu�etele 

naționale și politica fiscală sunt 
în conformitate cu clauza soci-
ală, prevăzută în �rt. 9, T�UE 
(Tratatul �inanciar al UE) și 
cerințele sale, pentru a �aranta 
o protecție socială adecvată și 
lupta împotriva sărăciei și ex-
cluziunii sociale;

- Reechilibrarea prio rități-
lor economice cu dimensiunea 
socială, în implementarea re-
formelor naționale, prin inte-
�rarea obiectivelor sociale din 
Europa 2020 în procesul Se-

mestrului European;
- Continuarea reformelor 

sistemelor de protecție socială, 
pentru a se asi�ura că venitul 
minim al persoanelor în vârstă 
este suficient pentru a le per-
mite un trai în demnitate, și că 
accesul lor la serviciile sociale 
este universal;

- Crearea unor condiții de 
muncă prielnice pentru toate 
vârstele, și care să valorifice 
experiența și abilitățile practice 
ale lucrătorilor mai în vârstă;

- �si�urarea că reformele 
piețelor forței de muncă, efec-
tuate prin intermediul Semes-
trului European, protejează 
lucrătorii mai în vârstă împotri-
va discriminării, pe criteriu de 

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ oferă 
seniorilor posibilitatea de a lucra pentru 

o perioadă mai lungă cu facilități 
de formare și condiții de muncă adaptate 

lor, și de a se bucura de o viață demnă
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vârstă, la locul de muncă, prin 
salarii mici, exploatare econo-
mică, contracte de muncă pre-
care sau condiții de muncă ne-
prietenoase;

- �urnizarea de servicii de 
în�rijire adecvate, care să ajute 
la reconcilierea vieții de familie 
și a celei petrecute la muncă;

- Monitorizarea, în cadrul 
Strate�iei Europa 2020 și a 
Semestrului European, a pro-
�reselor înre�istrate de către 
Statele Membre, în asi�urarea 
îndeplinirii obiectivelor sociale 
ale UE;

- Integrarea conceptului 
de e�alitate de �en, indiferent 
de vârstă, în toate politicile, cu 
scopul de a diminua și de a pre-
veni lacunele de e�alitate între 
sexe, persistente de-a lun�ul 
vieții, și anume, de salarizare, 
de carieră și nivel al pensiilor 
diferit între femei și bărbați.

V. Îmbunătățirea accesi-
bilității și promovarea de-
sign-ului pentru toți:
- Elaborarea unei propu-

neri legislative pentru un Act eu-
ropean privind accesibilitatea;

- Sprijinirea desi�n-ului 
pentru toți și a standardizării, ca 
mijloace concrete de implemen-
tare a  accesibilității și de a spri-
jini serviciile și produsele desti-
nate persoanelor mai în vârstă;

- Stimularea sprijinului 
pentru economia de ar�int, 
pentru a satisface nevoile de-
terminate de creșterea rapi-
dă a numărului de persoane 
în vârstă din UE, simultan cu 
stimularea an�ajării forței de 

muncă și a economiei;
- �acilitarea introduce-

rii produselor standardizate, în 
proiectele de cercetare în dome-
niul industriei de tehnică de cal-
cul (ITC), precum și transferul 
rezultatelor cercetării în standar-
dizare, pentru a promova soluții 
ITC inovative, ușor de utilizat și 
interoperabile, care să sprijine 
îmbătrânirea activă și sănătoa-
să și viața independentă;

- Promovarea accesu-
lui la formare profesională și 
activități de învățare pe tot par-
cursul vieții, pentru persoanele 
de toate vârstele.

VI. Asigurarea accesului 
la sănătate de calitate 
și la îngrijire pe termen 
lung, pentru a trăi în dem-
nitate:
- Încurajarea Statelor 

Mem bre pentru a menține 
principiul asumării riscului de 
dependență la nivelul între�ii 
comunități, prin protecție soci-
ală obli�atorie;

- Consolidarea bunăstării 
individuale și a calității vieții la 
bătrânețe, printr-un acces uni-
versal la serviciile esențiale; 
de exemplu, ar trebui introdu-
se standarde de calitate pentru 
serviciile de sănătate și cele de 
îngrijire pe termen lung, la care 
să adere și autoritățile publice;

- �si�urarea că instru-
mentele privind drepturile omu-
lui sunt aplicate în practică, în 
întrea�a �amă de servicii de 
în�rijire existente, cum ar fi în 
instituțiile, în serviciile de în�ri-
jire la domiciliu, precum și în 

alte tipuri de servicii de în�rijire 
pentru persoanele în vârstă;

- Promovarea Cartei Eu   -
ro  pene a drepturilor și res pon-
sabilităților persoanelor în vâr-
stă care au nevoie de în�rijire și 
asistență pe termen lun�;

- Sprijinirea unei oferte 
cuprinzătoare de servicii de 
în�rijire, mer�ând de la preve-
nirea sistematică până la dez-
voltarea unui mediu prietenos 
pentru vârstnici;

- Creșterea investițiilor 
publice eficiente, în serviciile 
de în�rijire pentru persoanele 
în vârstă dependente și luarea 
în considerare a rolului lor po-
zitiv în sprijinirea ocupării forței 
de muncă (așa cum sunt pre-
vederile privind în�rijirea copi-
ilor) și nu doar ca un cost pen-
tru bu�etul public. 

Strategia UE privind schim-
bările demografice a fost lan-
sată în data de 07.12.2015, cu 
scopul de a aduce îm preună 
autoritățile publice locale, re
gionale și naționale, organizațiile 
societății civile, universitățile și 
companiile pri vate pentru a-și 
lua angajamentul de a coopera 
și implementa soluții și măsuri 
care să sprijine îmbătrânirea 
activă și sănătoasă, ca răspuns 
com prehensiv la îmbătrânirea 
po pulației.

În prezent, un număr de 
77 de organizații au afirmat 
dorința de a se implica în im
plementarea strategiei, inclusiv 
46 de autorități publice locale 
și regionale europene.

Sociolog
Ionuț ARDELEANU
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Anul 2012 a fost anul în 
care Ministerul Muncii, 
�amiliei, Protecţiei So-

ciale şi Persoanelor Vârstnice 
a adoptat un nou act normativ 
în domeniul serviciilor sociale, 
mai exact Le�ea Nr. 197/2012 
privind asi�urarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale. 
Noul act normativ, așa cum re-
iese chiar din articolul 1, vine 
să re�lementeze „procesul de 
evaluare, certificare, monitori-
zare şi control pentru asi�ura-
rea calităţii în domeniul servici-
ilor sociale”.

O schimbare din acest 
punct de vedere este conside-
rată binevenită. Or�anizaţiile 
ne�uvernamentale din Româ-
nia, societatea civilă, benefi-
ciarii de servicii sociale, �ru-
purile vulnerabile şi, mai ales, 
sistemul de asistenţă socială 
din România, aveau nevoie de 
o schimbare din acest punct de 
vedere, de o nouă orientare în 
domeniul calităţii. �vem nevo-
ie de servicii calitative pentru 
a putea crea o punte de echi-
libru în societatea actuală, în-
tre clasele sociale și pentru a 
diminua stereotipurile sau altfel 

spus, ca să putem crea o nouă 
ima�ine a societăţii actuale în 
care �rupurile vulnerabile să 
nu mai fie privite ca aspec-
te ne�ative, iar calitatea vieţii 
acestora să fie percepută ca 
o normalitate, şi nu o povară 
într-un sistem prea sufocat sau 
nedezvoltat.

Chiar dacă ne-am obişnuit 
cu o le�islaţie complexă şi cu 
norme ulterioare de aplicare 
exa�erat de complexe, nu con-
testăm necesitatea acestei noi 
viziuni asupra promovării unor 
servicii sociale calitative. Este 
esenţial însă de înţeles faptul 
că o complexitate a procesului 
în această direcţie nu trebuie 
să în�reuneze iniţiativele şi 
demersurile principalilor actori 
sociali – ONG-urile – experţii 
din teren care asi�ură prin mij-
loace diverse aceste servicii 
sociale la un alt nivel, calitativ 
superior. 

Le�ea Nr. 197 pe 2012, 
conform �rticolului 10, aline-
atul 1, prezintă ca principale 
etape ale procesului de acredi-
tare a unui furnizor: evaluarea, 
aprobarea sau respin�erea ce-
rerii de acreditare, eliberarea 

certificatului de acreditare sau 
notificarea respin�erii cererii, 
înre�istrarea furnizorului în Re-
gistrul electronic unic al servici-
ilor sociale.

Pentru or�anizaţiile care 
îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul protecţiei sociale a 
persoanelor vârstnice există, 
ca şi în le�islaţia anterioară, 
standarde minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor, 
prevăzute în Ordinul nr. 2126 
din 05 Noiembrie 2014 privind 
aprobarea Standardelor mini-
me de calitate pentru acredi-
tarea serviciilor sociale des-
tinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, ti-
nerilor care au părăsit sistemul 
de protecție a copilului și altor 
cate�orii de persoane adulte 
aflate în dificultate, precum și 
pentru serviciile acordate în 
comunitate, serviciilor acorda-
te în sistem inte�rat și cantine-
lor sociale, în anexele:
n  Standarde minime de cali-

tate pentru serviciile socia-
le cu cazare or�anizate ca 
centre rezidențiale desti-
nate persoanelor vârstnice 
– Anexa Nr. 1;

Standarde de calitate 
în domeniul serviciilor sociale 

pentru persoanele vârstnice
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n  Standarde minime de ca-
litate pentru serviciile so-
ciale cu cazare, or�anizate 
ca locuințe protejate pen-
tru persoanele vârstnice – 
Anexa Nr. 2;

n  Standarde minime de cali-
tate pentru serviciile socia-
le acordate în comunitate, 
or�anizate ca și centre de 
zi destinate persoanelor 
adulte - Anexa Nr. 6;

n  Standarde minime de ca-
litate pentru serviciile soci-
ale acordate în comunita-
te, destinate persoanelor 
adulte – Anexa Nr. 7;

n  Standarde minime de ca-
litate pentru serviciile de 
în�rijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice – Ane-
xa Nr. 8.
Noutatea le�islativă în 

acest domeniu se re�ăseşte 
în Capitolul II al Legii Nr. 197  
pe 2012, �rticolul �, unde se 
specifică faptul că furnizorii 
pot acorda servicii sociale doar 
în situaţia în care deţin certifi-
cat de acreditare, iar serviciile 
sociale dezvoltate pot fi asi�u-
rate doar în baza unei licenţe 
de funcţionare. �ceasta repre-
zintă, de altfel, şi schimbarea 
majoră adusă în domeniul ser-
viciilor sociale. Astfel, pentru 
ca un furnizor să poată asi�ura 
servicii sociale grupului vulne-
rabil pe care îl reprezintă tre-
buie mai întâi să se acrediteze 

ca furnizor de servicii sociale, 
apoi, pentru fiecare serviciu 
pe care doreşte să îl asi�ure, 
trebuie să deţină o licenţă de 
funcţionare a acestuia. Pentru 
or�anizaţiile ne�uvernamenta-
le noi, asociaţii şi fundaţii, care 
doresc să se acrediteze, pro-
cedura pare una dublă. �ces-
tea trebuie mai întâi să depună 
un dosar de acreditare ca fur-
nizor de servicii sociale, apoi 
pentru fiecare serviciu social 
pe care doreşte să-l înfiinţeze 
trebuie depus un alt dosar de 
licenţiere a serviciului social. 

Procedurile de acreditare a 
furnizorilor, respectiv licenţiere 
a serviciilor sociale, precum şi 
alte re�lementări în domeniul 
serviciilor sociale pot fi consul-
tate în actele normative în vi-
goare:
n  Legea Nr. 197 din 2012 

privind asi�urarea calităţii 
în domeniul serviciilor so-
ciale;

n  Hotărârea Nr. 118 din 
19 februarie 2014 pentru 
aprobarea Normelor meto-
dolo�ice de aplicare a pre-
vederilor Le�ii nr. 197/2012 
privind asi�urarea calităţii 
în domeniul serviciilor so-
ciale;

n  Ordinul Nr. 424 din 2014 
privind aprobarea criteriilor 
specifice care stau la baza 
acreditării furnizorilor de 
servicii sociale;

n  Ordinul Nr. 2126 din 05 
noiembrie 2014 privind 
aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor so-
ciale destinate persoane-
lor vârstnice, persoanelor 
fără adăpost, tinerilor care 
au părăsit sistemul de pro-
tecţie a copilului şi altor ca-
te�orii de persoane adulte 
aflate în dificultate, precum 
şi pentru serviciile acorda-
te în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem inte�rat 
şi cantinelor sociale;

n  Hotărârea Nr. 867/2015 
din 14 octombrie 2015 
pentru aprobarea Nomen-
clatorului serviciilor socia-
le, precum şi a re�ulamen-
telor-cadru de or�anizare 
şi funcţionare a serviciilor 
sociale.
�creditarea ca furnizor de 

servicii sociale, precum şi li-
cenţierea serviciilor sociale 
destinate persoanelor de vâr-
sta a treia constituie un pas 
esenţial în îmbunătăţirea şi 
susţinerea calităţii vieţii acestei 
cate�orii vulnerabile şi, totoda-
tă, reprezintă un element cheie 
şi deosebit de însemnat pentru 
politicile publice în domeniul 
protecţiei sociale a vârstnicilor 
din România.

Asistent social
Antonia-Milena TOMESCU
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Indiferent de forma sub care 
se manifestă, abuzul și orice 
act de violență îndreptat 

asupra unei persoane este o 
�ravă încălcare a drepturilor 
fundamentale ale omului și a 
devenit o problemă socială 
mondială. �buzul este definit 
ca un tipar sistematic de com-
portamente manifestat la ni-
vel relațional, și este folosit 
pentru a dobândi sau menține 
puterea sau controlul asupra 
unei persoane. Manifestat în 
oricare dintre formele pe care 
le poate lua, abuzul asupra 
unei persoane vârstnice adu-
ce prejudicii �rave și pe ter-
men lun� atât din punct de 
vedere fizic, al sănătății, 
cât și din punct de vedere 
psiholo�ic, conducând astfel 
la o deteriorare pro�resivă și 
accelerată a condiției umane 
și sociale a acesteia. �tenția 
asupra acestui comportament 
social negativ a crescut în 
ultimii ani și pe fondul dezvoltării 
în�rijorătoare a fenomenului 
de îmbătrânire a populației.   

�ctele de abuz sau violență 
se întâlnesc fie la nivelul 
familiei, al comunității sau chiar 
în cadru instituțional. În cazul 
situațiilor de abuz în cadrul 
fa miliei, violență domestică, 
acestea sunt �enerate de o 
serie de factori ce acționează 
fie independent unul de celălalt, 
fie simultan. Printre cel mai des 
întâlniți factori determinanți se 
numără: situația financiară 
(dificultăți financiare), stresul 
provocat de condiția socială, 
depresia, furia, sti�matizarea 

și diferențele �eneraționale, 
�elozia etc. 

Totodată, studiile arată 
fap tul că există o serie de 
factori care favorizează apa-
riţia actelor de violenţă sau 
abuzul asupra unei persoane 
vârstnice. De cele mai multe 
ori aceşti factori se raportează 
fie la nivel individual, fie la 
nivel familial sau în cadrul 
comunităţii, şi sunt strâns le�aţi 
de mediul cultural şi educaţia 
fiecărui membru al comunităţii 
în parte.  

�buzul capătă forme di-
verse în funcție de impactul pe 
care îl are asupra persoanei 
vârstnice, victimă a actului de 
violență:
l  �buzul psiholo�ic: emoțional, 

abandon, amenințări, pri-
va rea de libertate, umilire, 
condamnare, intimidare, hăr-
țuire, a�resivitate verbală, 
privarea de servicii etc.;
l  �buzul fizic: forme de violență 

fizică - lovire, pălmuire, îm-
brâncire, abuzul de medica-
mente, constrângere, pe-
depse fizice etc.;
l  �buzul de natură sexuală: 

hărțuire sexuală, expunerea 
fizică - foto�rafiere sau fil-
mare etc.; 

l  �buzul prin ne�lijență: ne-
su prave�here intenționată, 
i�norarea nevoilor de natură 
socială sau medicală, nea-
cordarea în�rijirilor sau ser-
viciilor necesare, aspect 
neîn�rijit etc.;
l  �buzul discriminatoriu: orice 

formă de discriminare – 
vârstă, sex, rasă, reli�ie etc.;
l  �buzul de natură financiară: 

furt, tâlhărie, fraudă, depose-
darea de bunuri sau de 
locuință etc.;
l  �buzul instituțional: formă 

de abuz identificată în ca-
zul persoanelor vârst ni-
ce instituționalizate – rele 
tratamente asupra per-
soa nei, privarea de hrană, 
medicamente sau în�rijire 
medicală etc.

Potrivit datelor statistice 
ale Or�anizației Mondiale a 
Sănătății (octombrie 2015), 1 
din 10 vârstnici este abuzat 
în fiecare lună. Tendinţa la 
nivel mondial indică faptul că 
populaţia cu vârsta peste 60 de 
ani se va dubla sau chiar tripla, 
de la 900.000.000 în 2015, la 
aproximativ 2 miliarde în anul 
2050, acest lucru conducând 
la o creştere alarmantă a nu-
mărului de persoane vârstnice 

Violența și abuzurile 
asupra vârstnicilor – 
generalități și prevenție
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abuzate. În această direcţie, 
adoptarea unor planuri con-
cre te şi de lun�ă durată de 
intervenţie şi prevenţie a 
violenţei şi abuzurilor în rândul 
vârstnicilor pare să fie tot mai 
strin�entă.

Multitudinea nevoilor es-
te cea care creează un me-
diu favorabil apariţiei unei 
forme de abuz sau violenţă 
îndreptată către o persoană 
vârstnică. Plecând de la acest 
punct, prevenţia în cazul abu-
zurilor sau a oricărui act de 
violenţă îndreptate către o 
persoană vârstnică este direct 
le�ată de măsuri prompte şi 
eficiente de intervenţie, con-
cretizate în servicii sociale şi 
medicale specializate, dar şi 
de o serie de acte normative în 
domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei sociale a persoanelor 
vârstnice. Intervenţiile la ni-
vel de comunitate trebuie să 
se centreze în primul rând 
pe conştientizarea de că-
tre membrii comunităţii a vul-
nerabilităţii vârstei a treia, a 
nevoilor cu care această ca-
te �orie se confruntă, dar şi 
pe acţiuni concrete de res-
ponsabilitate socială. 

Strate�ia naţională pentru 
promovarea îmbătrânirii acti ve 
şi protecţia persoanelor vârst-
nice elaborată de Ministerul 
Muncii, �amiliei, Protecției So-
ciale și Persoanelor Vârstnice 
pentru perioada 2015–2020 
a abordat o serie de măsuri 
de prevenție a abuzurilor asu-
pra persoanelor vârstnice 
ca demers important în ve-

de rea creșterii securității so-
ciale. Cele mai importante 
măsuri urmăresc în principal: 
optimizarea le�islației specifice 
în vederea prevenției cazurilor 
de abuz asupra vârstnicilor, 
extinderea și implementarea 
pro�ramelor în domeniu, cam-
panii publice or�anizate în 
scopul conștientizării impor-
tan ței prevenirii abuzurilor 
sub toate formele asupra per-
soanelor vârstnice. Pe lân-
�ă aceste măsuri, strate�ia 
aprobată mai vizează și crea-
rea unei linii telefonice în 
vederea consilierii și furnizării 
acelor servicii specializate, dar 
și formarea de pro�rame de 
instruire în domeniul prevenției 
abuzurilor asupra vârstnicilor. 

Pre�ătirea personalului 
ca lifi cat în domeniul protecţiei 
sociale a persoanelor vârstni-
ce este un prim pas important 
în pre ve nirea cazurilor de abuz 
şi violenţă împotriva vârst-
ni cilor. Rolul asistentului so-
cial devine esenţial într-un 
pro ces de prevenire a rele lor 
tratamente aplicate vârstni-
cilor. El este centrat pe eva-
lu area situaţiei sociale a unei 
persoane vârstnice, iden ti fi-
carea nevoilor şi a mă su rilor 
necesare promovării bunăs-
tării. �sistentul social sau lu-
crătorul social își utilizează 
pre�ătirea profesională, dar 
şi abilitățile pentru a asi�ura 
un plan de intervenţie optim 
într-un caz de violenţă asupra 
unei persoane vârstnice. 
Men   ţinerea contactului şi asi-
gurarea unui suport continuu 

reprezintă un avantaj major 
pentru o persoană vârstnică 
abuzată, dar şi pentru familia 
acesteia, în asigurarea unei 
în�rijiri adecvate. Intervenţiile 
asistentului social sau ale 
lucrătorului social se pot realiza 
fie individual, fie la nivel de 
�rup, prin implicarea membrilor 
familiei sau ai comunităţii în 
crearea şi menţinerea unui 
mediul protectiv. �cestea 
însă nu pot fi asi�urate cores-
punzător dacă nu există re�le-
mentări specifice în domeniu 
sau pro�rame naţionale care 
să dezvolte şi să implementeze 
măsuri actualizate de diminuare 
şi prevenire a violenţei şi abu-
zurilor pentru persoanele 
vârstnice.

Amploarea acestui feno-
men, a abuzului asupra vârst-
nicilor, a fost recunoscut şi de 
secretarul �eneral al Or�ani-
zaţiei Naţiunilor Unite, Ban 
Ki-Moon, care a declarat ziua 
de 15 iunie – �iua mondială 
de luptă împotriva relelor tra-
tamente aplicate vârstnicilor. 

În România, ziua de 15 
iunie este sărbătorită de toate 
or�anizaţiile care activează 
în domeniul protecţiei sociale 
a persoanelor vârstnice prin 
dezvoltarea a numeroase pro-
�rame de asistenţă socială, 
crearea şi furnizarea de noi 
servicii socio-medicale în sco-
pul promovării calităţii vieţii 
şi respectării drepturilor po-
pulaţiei vârstnice. 

Asistent social
Antonia-Milena TOMESCU
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Începutul lunii mai înseamnă 
sărbătorirea independenței 
României. Dacă în privința 

anului (1877) sau a lunii (mai) 
nu există diver�ențe de opinii, 
în le�ătură cu ziua există unele 
controverse. Să fi fost 9 sau 10 
mai? 

Momentul independenței 
ve  nea pe fondul războiului ru-
so-turc (1�77-1�7�), conflict ce 
mocnea de o bună bucată de 
vreme și avea la bază dorința 
Imperiului Rus de a-și extinde 
influența în Peninsula Balcani-
că. Micul stat român a văzut în 
acest conflict momentul ideal de 
care putea profita pentru a ieși 
din dependența față de Imperiul 
Otoman.

 �stfel, la 4 aprilie 1�77, 
România semna, la București, 
o convenție militară secretă cu 
Imperiul Rus prin care armata 
rusă avea dreptul de a traversa 
teritoriul țării în drumul său spre 
Balcani. În schimb, Rusia se an-. În schimb, Rusia se an-
�aja să �aranteze inte�ritatea 
teritorială a țării. Pentru Româ-
nia, ale�erea acestei soluţii n-a 
fost fără riscuri. Se renunţa ast-
fel la �aranţia celor şapte Mari 
Puteri europene, stabilită prin 
Tratatul de la Paris din 1�56. 
Rămânea doar �aranţia Ru-
siei. La 12 aprilie 1�77, odată 
cu începerea războiului, și fără 
o declarație prealabilă, trupele 
rusești in trau pe te ritoriul țării, 

urmând a se concentra la sud 
de Dunăre. România se afla în 
stare de război. Urmează, la în-
ceputul lunii mai, pro clamarea 
independenței.

La 9 mai 1877, în Parlament 
se aștepta un răspuns la inter-un răspuns la inter-
pelarea conservatoare cu privi-
re la pre�ătirea armatei în vede-
rea unui război. În discursul său, 
Mihail Ko�ălniceanu, ca minis-
tru de Externe liberal, folosea o 
frază devenită celebră „Suntem 
independenți, suntem națiune 
de sine stătătoare” (răspunsul 
lui Ko�ălniceanu a fost publicat 
în „Monitorul Oficial”, nr. 11�, din 
27 mai 1�77, pa�. 3449-3453). 
Ca urmare a acestei cuvântări, 
Parlamentul a votat o rezoluție 
prin care a proclamat deplina 
independență a țării. Era vorba 
despre un act de voință internă 

ce deschidea o nouă etapă în 
istoria României. 

Reacțiile internaționale nu 
au întârziat să apară. Dacă pe 
plan național independența a 
�enerat un val de entuziasm, 
pe plan extern reacțiile au fost 
diferite. �stfel, Imperiul Otoman 
a calificat-o drept o rebeliune și 
a anunțat că își menține drep-
turile asupra României. Marea 
Britanie a considerat-o contrară 
tratatelor; �ranța și-a manifes-
tat re�retul în fața faptului că 
România a renunțat la �aranția 
colectivă; �ustro-Un�aria avea 
o atitudine rezervată; Rusia a 
apreciat-o drept un act inopor-
tun. Italia, în schimb, a aprobat 
�estul autorităților române, con-
siderând actul ca fiind curajos.

Momentul proclamării inde-
pendenței este descris plastic 

Independența României 
- 9 sau 10 mai?
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și în memoriile re�elui Carol I: 
„Sărbătoarea Naţională de as-
tăzi se celebrează de astă dată 
cu deosebire, ca fiind ziua in-
dependenţei. După Tedeum la 
Mitropolie, într-un lun� discurs, 
primul ministru Brătianu arată 
entuziasmul cu care România a 
intrat în noua ei formă de stat. 
În răspunsul său, Principele ex-
primă speranţa că Europa va 
vedea în evenimentul sărbătorit 
astăzi realizarea vechii dorinţi a 
românilor şi un pas făcut înain-
te pentru asi�urarea şi întărirea 
ideii de Stat la Dunărea de Jos.”

În cadrul Con�resului de la 
Berlin din iunie-iulie 1�7�, re-
cunoașterea internațională a in-
de pendenței României era con-
diționată de cedarea către Rusia 
a trei județe din sudul Basarabi-
ei: Cahul, Ismail și Bol�rad (Ru-
sia dorea să obțină astfel ieșirea 
la �urile Dunării), și de schimba-
re a articolului 7 din Constituție, 
privitor la obținerea cetățeniei 
române (art. 44 din Tratat). Pri-
mele state care au recunoscut 
independenţa au fost Rusia şi 
�ustro-Un�aria, încă din toamna 
anului 1�7�, ele nefiind intere-
sate în respectarea articolului 44 
din tratatul de la Berlin. Germa-
nia, în schimb, a amânat recu-
noaşterea Inde pendenţei până 
în februarie 1��0 când a fost 
adoptată de către Parlamentul 
român le�ea de răscumpărare 
a căilor ferate construite de so-
cietatea Strousber�, astfel fiind 
satisfăcute cerinţele bancherilor 
�ermani. Odată cu Germania, 
alte două importante mari puteri, 
�n�lia şi �ranţa, procedau şi ele 

la recunoaşte rea Independenţei. 
�stfel se în cheie drumul început 
în mai 1877.

Pentru data de 9 mai lu-
crurile sunt destul de clare, 
dar ziua de 10 mai are o dublă 
semnificație. Pe de o parte vor-
bim despre ziua instaurării mo-
nar hiei constituționale (la 10 
mai 1�66 intra în țară Carol I, 
mar când debutul unei domnii 
de 4� de ani, cea mai lun�ă din 
istoria țării noastre). Pe de altă 
parte, în 1�77, la aceeași dată, 
intra în vi�oare proclamația de 
independență. Constituția de la 
acea dată prevedea că orice act 
capătă putere le�islativă doar 
după votarea sa în Parlament 
și semnarea de către re�e. �rt. 
32 specifica „Puterea legislati
vă se esercită colectiv de către 
Domn și representațiunea na-
țională. Representațiunea națio-
nală se împarte în duoe Adunări: 
Senatul și Adunarea deputaților. 
Ori-ce lege cere învoirea a căror 
trele ramuri ale puterii legiuitoa
re. Nici o lege nu pote fi supusă 
sancțiunei Domnului de cât după 

ce va fi discutat și votat liber de 
majoritatea ambelor Adunări”. 

După instaurarea re�imului 
comunist, în încercarea de a 
șter�e cât mai mult din memoria 
colectivă ima�inea monarhiei, 
data sărbătoririi independenței 
era mutată pe 9 mai. �r�umentul 
principal era acela că, la aceas-
tă dată, se vorbește, pentru pri-
ma oară, despre independență 
și „Camera ia act că războiul în-
tre România şi Turcia, că rupe-
rea le�ăturilor noastre cu Poar-
ta şi independenţa absolută a 
României au primit consacrarea 
lor oficială“. 

În discursul democratic con-
temporan a fost frecvent pusă 
în discuție data oficială pentru 
sărbătorirea independenței. �r-
�umente există și de o parte și 
de alta... Indiferent ce am ale-
�e, cert este că începutul lunii 
mai înseamnă sărbătorirea unei 
etape în consolidarea statului 
român modern.

Doctor în istorie
Ana Ioana IRICIUC 
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Conferința Proiec-
tul In  clu siv la final 
desfășurată în data de 

10 decembrie 2015 în București 
a marcat încheierea unui pro-
iect, Inclusiv – Rețea de centre 
suport pentru integrarea per
soanelor vulnerabile pe piața 
muncii în 6 regiuni din Româ
nia, finanțat prin POSDRU, 
care a avut ca obiectiv principal 
depistarea și remedierea (prin 
cursuri de calificare, consiliere 
vocațională și sprijin calificat), 
pe cât posibil, a problemelor 
pe care le întâmpină cate�oriile 
vulnerabile pe piața muncii. 

Partenerii din acest proiect 
(Pactul Re�ional Nord-Vest pen-
tru Ocupare și Incluziune Soci-
ală), Universitatea Ba beș-Bolyai 
- Cluj, World Vision România, 
�undația pentru Dezvoltarea 
�sociațiilor de �jutor Mutu-
al, Mutualitatea Creștină din 
Bel�ia, au prezentat, pe rând, 
experiența avută de-a lun�ul a 
20 de luni, cu părțile bune și cele 
rele. Proiectarea unui filmuleț a 
rezumat, în doar câteva minute, 
ceea ce Inclusiv a însemnat, 
atât pentru an�ajați, cât și pen-
tru beneficiari.

De asemenea, au fost pre-
zentate, în linii mari, aspectele 
generale ale proiectului (Ioana 
Hosu), beneficiarii proiectului 
(Oana Ivașcu), procedura de 
instruire (Nicolae Prodan), me-
todele de informare și de publi-
citate (Camelia Preda), servici-
ile oferite (Romana Chioreanu) 
și nu în ultimul rând, cercetarea 
efectuată și rezultatele obținute 
(Ștefania Isăilă). �cest se�-
ment a fost aprofundat, punân-
du-se accentul pe rezultatele 
obținute pe fiecare cate�orie de 
persoane vulnerabile, în funcție 
de o serie de variabile (vâr-
stă, etnie, mediu social, �en, 
educație etc.). Rezultatele se 
încadrează în ceea ce literatu-
ra de specialitate menționează 
a fi parametri normali, deno-
tând seriozitate în aplicarea și 
interpretarea chestionarelor.

Reprezentanți ai Centrelor 
de Incluziune Socială din țară 
(Vest, Sud-Est, Bu  curești-Ilfov, 
Nord-Est și Nord-Vest), atât 
profesori, cât și cursanți, și-au 
expus ex pe ri ențele, precum 
și modul în care proiectul le-a 
schimbat perspectiva asupra 
vieții și, de ce nu, viitorul. Per-
soanele vulnerabile, fără prea 
multe șanse pe piața muncii, 
au căpătat calificarea și încre-
derea în sine necesare.  

Conferința s-a încheiat prin-
tr-o discuție/dezbatere „Cât de 
reală și de eficientă este incluzi
unea socială în România”. Prin 
aceasta s-a pus accentul pe 
concluziile rezultate după 20 de 
luni de muncă, pe impactul avut 
asupra �rupului țintă și, nu în ul-
timul rând, pe perspective.

Doctor în istorie
Ana Ioana IRICIUC

Proiectul 
INCLUSIV 

la final
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Drepturile de proprietate 
intelectuală sunt definite 
în noul Cod fiscal apro-

bat prin Le�ea nr. 227/2015, la 
titlul I “Dispoziții �enerale”, art. 
7 “Definiții ale termenilor comu-
ni”, pct. 13 astfel:

“13. Dreptul de autor și 
drepturile conexe – constituie 
obiect al acestora, operele 
ori�inale de creație intelectuală 
în domeniul literar, artistic sau 
științific, oricare ar fi  modali-, oricare ar fi modali-
tatea de creație, modul sau 
forma de exprimare și indepen-și indepen- indepen-
dent de valoarea și destinația 
lor, operele derivate care au 
fost create plecând de la una 
sau mai multe opere preexis-
tente, precum și drepturile 
conexe dreptului de autor și 
drepturile sui-generis, potrivit 
prevederilor Le�ii nr. �/1996 
privind dreptul de autor și drep-și drep- drep-
turile conexe, cu modificările și 
completările ulterioare.”

Conform art. 61 din titlul IV 
al Codului fiscal nou privind 
cate �oriile de venituri supuse 
impozitului pe venit, din cate-
goria acestor venituri, fac parte 
și veniturile din activități inde- veniturile din activități inde-
pendente, definite de art. 67, 
astfel:

“�rt. 67 (1) Veniturile din 
ac tivități independente cu-
prind veniturile din activități de 

producție, comerț, prestări de 
servicii, veniturile din profesii 
libere și veniturile din drepturi 
de proprietate intelectuală, re-
alizate în mod individual și/sau 
într-o formă de asociere, inclu--o formă de asociere, inclu-
siv din activități adiacente.”

“(3) Veniturile din valorifi-
carea sub orice formă a dreptu-
rilor de proprietate intelectuală 
provin din drepturi de autor 
și drepturi conexe dreptului 
de autor, brevete de invenție, 
desene și modele, mărci și 
indicații �eo�rafice, topo�rafii 
pentru produse semiconduc-
toare și alte asemenea.”

�ceste definiții sunt identice 
cu cele din Codul fiscal aplicat 
până la 31 decembrie 2015. Ce 
s-a schimbat în Codul/2016? 
Modul de încadrare al venitu-încadrare al venitu- al venitu-
rilor din drepturi de proprietate 
intelectuală la art. 70 față de 
art. 50, în sensul că în anul 
2016 nu este prevăzută la art. 
70 și deducerea contribuțiilor 
sociale obli�atorii plătite, cum 
era prevăzut la art. 50 și era 
corect, dar și unificarea cotei 
forfetare de cheltuieli la 40% 
pentru ambele cate�orii de 
drepturi.

Considerăm că separarea 
la titlul V “Contribuții sociale 
obli�atorii” a re�lementărilor 
pri vind contribuțiile sociale ob-

li�atorii nu justifică omisiunea 
lor la titlul IV, art. 70 alin. (1) 
unde se prevede numai dedu-
cerea cotei de 40% din venitul 
brut, cotă care devine unică și 
pentru crearea unor lucrări de 
artă monumentală.

Schimbarea intervine evi-
dent și la art. 72 față de art. 52 
din Codul vechi întrucât pentru 
reținerea la sursă a impozitului 
reprezentând plăți anticipate de 
10% nu se mai evidențiază dis
tinct drepturile de proprietate 
intelectuală de veniturile din 
activități independente, care 
se tratează separat la art. 74 în 
noul Cod, asta și pentru faptul 
că se reține și cota de 10,5% 
- vezi art. 149 – 150 din Titl. 
V - și cota de 5,5% - vezi art. 
171 din titl. V - care este tratată 
numai pentru situația de la 
art. 73, respectiv art. 52.1 care 
privește opțiunea exprimată în 
scris de stabilire a impozitului 
pe venit ca impozit final, deși 
în cazul art. 72, respectiv art. 
52, nu este necesară opțiunea 
în scris a benefi ciarului su- scris a beneficiarului su-
mei, reținerea contribuției de 
5,5% sau/și a contribuției de 
10,5%, după caz (pensionarii 
și cei asi�urați în sisteme pro- cei asi�urați în sisteme pro-în sisteme pro- sisteme pro-
prii de pensii nu plătesc con-
form art. 150), fiind făcută în 
baza actului juridic încheiat cu 

Cum se impozitează drepturile 
de proprietate intelectuală și care 

este forma juridică de contractare a lor 
potrivit Codului fiscal nou și vechi?
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an�ajatorul-plătitor de drepturi. 
Includerea distinctă a drepturi-ă a drepturi- a drepturi-
lor de proprietate intelectuală 
la art. 72 și separarea lor de 
veniturile din activități indepen-
dente la art. 74 în noul Cod, 
față de tratarea lor împreună la 
art. 52 în Codul vechi, precum 
și la art. 137 alin. (1) lit. b) și 
la art. (1) lit. c), face să dispară 
acea reglementare care scutea 
aceste venituri de la plata cotei 
de 10,5% conform titlului IX.2, 
art. 296.22 “Baza de calcul” alin. 
(1) a contribuției sociale unde 
era inclusă numai lit. e) privind 
drepturile la care impozitul se 
determină în sistem real nu și 
lit. f) care se referea la dreptu-
rile de proprietate intelectuală 
de la art. 52 alin. (1) – nu la cele 
de la art. 52.1 -, dar și de plată 
a cotei de 5,5% conform art. 
296.23 “Excepții specifice”, alin. 
(2) unde lit. a) privind drep turile 
de autor de la art. 52 alin. (1) 
era lipsă, marja taxată fiind lit. 
b) – d) de la art. 52 alin. (1).

De remarcat că în noul Cod 
se reia art. 296.23 la art. 171 
alin. (4), după ce se transpune 
textul în noul cod, dar la sfârșit 
se pune o vir�ulă și se scrie: “cu 
excepția veniturilor din drepturi 
de proprietate intelectuală”, 
creând confuzie.

Dacă în Codul vechi, pentru 
lit. f) de la art. 296.21 alin. (1) 
unde intrau veniturile de la art. 
52 alin. (1), compuse din drep
turi de proprietate intelectuală 
și din venituri din activități in- din venituri din activități in
dependente, în baza art. 52.1 
și a acordului scris al benefi - a acordului scris al benefi-
ciarului pentru fiecare raport 

juridic/contract, se reținea, la 
sursă, cota de 10,5% potrivit 
art. 296.22 alin. (4) – (5) și cea 
de 5,5% potrivit 296.24 alin. (8), 
în noul Cod această re�lemen- noul Cod această re�lemen-
tare este transpusă la art. 73, 
care se referă numai la dreptu-
rile de proprietate intelectuală, 
unde se face și mențiunea că 
se deduc contribuțiile sociale 
obli�atorii de la titl. V, dar după 
ce s-a dedus cota forfetară (de 
40%) din venitul brut, impozitul 
devenind final prin aplicarea 
cotei de 16%.

Ce se mai adau�ă însă la 
art. 73 în Codul nou și con si-
derăm că nu era cazul:

“(5) Contribuabilii nu au 
obligația de completare a Re-
gistrului de evidență fiscală și 
de conducere a evidenței con
tabile.”

Ce va verifica or�anul fis-
cal când va veni în control la 
acest contribuabil dacă nu are 
o evidență simplă ținută pe un 
document cumulativ care să 
fie transpus în Re�istrul de 
încasări și plăți care acum se 
numește Re�istrul de evidență 
fiscală?

Ce intră însă în noțiunea 
“raport juridic/contract” de la 
art. 73 din noul Cod ne spune 
art. 296.22 alin. (4) din Codul ve-
chi pentru art. 29621 alin. (1) lit. 
f) “persoanele care realizează 
venituri în regim de reținere la 
sursă a impozitului din activități 
de natura celor prevăzute la 
art. 52 alin. (1), precum și cele 
care realizează venituri din 
asocierile fără personalitate 
juridică prevăzute la art. 13 lit. 

e)”, pe care îl cităm:
“�rt. 296.22 (4) Pentru per -

soanele prevăzute la art. 296.21 
alin. (1) lit. f), baza de calcul 
a contribuțiilor sociale este 
veni tul brut stabilit și cheltuieli 
prin contractul încheiat între 
părți, diferența dintre venitul 
brut și cheltuiala deductibilă 
prevăzută la art. 50, venitul 
din asociere, valorea comisi-
oanelor sau ono rariile sta bilite 
potrivit le�ii în cazul experti-în cazul experti- cazul experti-
zelor tehnice judiciare și extra-și extra- extra-
judiciare și orice alte venituri 
obținute, indiferent de denu-
mirea acestora, pentru care se 
aplică reținerea la sursă a im-
pozitului.”

Trebuie să mai extra�em din 
Codul fiscal o anomalie pentru 
calculul contribuției so ciale de 
sănătate care se �ăsește la art. 
179 alin. (3) ce stă la baza stabili-
rii contribuției anuale datorate de 
persoanele fizice care realizează 
veniturile de la art. 170 alin. (1) 
lit. a) – f), unde la lit. a) “venituri 
din activități in de pendente”, intră 
și venituri le din drepturi de pro- venituri le din drepturi de pro-
prietate inte lectuală:

“�rt. 179 (3) Contribuția 
anuală se calculează prin apli-
carea cotei individuale asupra 
bazei de calcul, determinată ca 
sumă a bazelor lunare de cal-
cul asupra cărora se datorează 
contribuția de asi�urări sociale 
de sănătate, aferente venituri-
lor prevăzute la alin. (1). Baza 
anuală de calcul nu poate fi 
mai mică decât valoarea a 
douăsprezece salarii de bază 
minime brute pe țară (care în 
anul 2016 este de 1.250 de lei 
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de la 1 mai 2016 față de 1.050 
de lei/sem.II 2015) și nici mai 
mare decât valoarea a de 5 
ori câști�ul salarial mediu brut 
înmulțit cu 12 luni. În cazul per- cu 12 luni. În cazul per-În cazul per- cazul per-
soanelor fizice care realizează 
atât venituri din salarii sau asim-
ilate salariilor, baza anuală de 
calcul a contribuției de asi�urări 
soci ale de sănătate utilizată la 
în ca drarea în plafonul minim 
pre văzut se determină ca sumă 
a tuturor bazelor lunare de cal-
cul asupra cărora se datorează 
contribuția de asi�urări sociale 
de sănătate.”

Ca dovadă a faptului că cei 
care au elaborat Codul fiscal 
nou nu folosesc aceeași unitate 
de calcul a bazei la cele două 
contribuții de la articolele tit. V 
avem ca exemplu art. 149 unde 

se stabilește ca bază ma ximă 
de calcul lunară a con tri buției 
de asi�urări sociale pentru 
veniturile din drepturi de pro-
prietate intelectuală echivalen-
tul a de 5 ori câștigul salarial 
mediu brut utilizat la funda-
mentarea bu�etului asi�urărilor 
sociale de stat, prevăzut la 
art. 139 alin. (3), în vigoare în 
luna pentru care se datorează 
contribuția, iar la contribuția 
de sănătate se ia în conside-
rare limita anuală obținută prin 
înmulțirea câști�ului pe 12 luni. 
Dar acest câști� nu este sta-
bilit lună de lună, ci anual prin 
le�ea bu�etului asi�urărilor 
sociale de stat și pentru anul 
2016 este de 2.681 lei (față de 
2.415 lei/2015, cu o creștere 
de  111%). Cu ce fel de acte 

juridice se face contracta-
rea drepturilor de proprietate 
intelectuală? Cu contract civil 
de prestări de lucrări sau ser-
vicii, cu contract cu timp parțial 
de muncă încheiat în baza cap. 
VIII art. 101-104 sau cu munca 
la domiciliu în baza art. 105-
107 din Codul muncii aprobat 
prin Le�ea nr. 53/2003, cu 
contract de mandat sau con-
tract de comision. În cazul con-În cazul con- cazul con-
tractelor care au la bază CM 
și a contractul de mandat se 
rețin și obli�ațiile datorate de 
an�ajator de 15,8% și 5,2%, 
după caz, cu excepția pensio-
narilor (art. 150). Toate aceste 
precizări trebuiau făcute și în 
cuprinsul Codului fiscal nou.

Expert contabil
Virginia Greceanu COCOȘ

n ȘTIRI ECONOMICE n ȘTIRI ECONOMICE n ȘTIRI ECONOMICE n ȘTIRI ECONOMICE n
Băncile - profit la finalul anului 2015 
și previziuni pentru 2016
Finalul anului 2015 a fost unul pozitiv pentru 
sistemul bancar românesc. Dacă anul 2014 
s-a încheiat cu pierderi importante, în 2015 
s-a înregistrat un profit ce depăşea 1 miliard 
de euro la jumătatea anului trecut. Acest rezul
tat pozitiv îl putem considera un succes în faţa 
efectelor crizei din ultimii ani. Evoluţia pozitivă 
a marcat şi băncile româneşti precum Banca 
Transilvania care, în urma preluării Volksbank, 
a înregistrat un plus cumulat de peste 2 mi
liarde de lei. În topul băncilor s-au clasat şi 
Banca Comercială Română cu un profit de 
603 milioane lei, BRD cu 270 milioane lei şi 
Raiffeisen Bank cu 225 milioane lei. 
Ce rezervă anul 2016? Guvernatorul Băncii 
Naţionale a României, Mugur Isărescu declara 
faptul că „anul 2016 se anunţă un an tumultu
os.” Dacă va fi aşa sau nu, rămâne de văzut. 
Sperăm însă ca impactul pe care îl vor avea 

schimbările şi evenimentele ce se anunţă să 
nu genereze o presiune excesivă asupra po
pulaţiei şi consumului.  

Bursele din China anunță 
o nouă criză mondială?
Anul 2016 a debutat cu dezechilibru surprin
zător pe piaţa burselor. Pe 7 ianuarie 2016, 
bursele din Shanghai şi Shenzen (China) se 
închid brusc după ce înregistrează o prăbuşire 
de 7% în primele 30 de minute de tranzacţio
nare. Efectele acestei scăderi dramatice s-au 
resimţit în scurt timp şi în ţările europene unde 
s-au înregistrat scăderi importante ale burselor 
de la Paris (scădere de 2,5%), Frankfurt (scă
dere de 3%), Milano (scădere de 3%) şi Lon
dra (scădere de aproximativ 2%). Pentru un 
spaţiu european în care unele ţări încă resimt 
efectele recesiunii, evenimentele din China 
trag un puternic semnal de alarmă cu privire la 
noua criză economică.  
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În Monitorul Oficial nr. 
941/19.12.2015 a fost pu-
blicată Le�ea bu�etului asi-

�urărilor sociale de stat pe anul 
2016 cu nr. 339/19.12.2015.

Ce prevede această le�e 
vom sintetiza în continuare.

1. �ceastă le�e prevede și 
autorizează veniturile pe capi-
tole și subcapitole și cheltuieli-
le, pe destinații și pe ordonatori 
principali de credite pentru:

-  Bu�etul asi�urărilor so-
ciale de stat;

-  Bu�etul asi�urărilor so-
ciale pentru șomaj;

-  Bu�etele instituțiilor pu-
blice finanțate parțial din 
venituri proprii;

-  Re�lementări specifice 
exercițiului bu�etar al 
anului 2016.

Bu�etul asi�urărilor soci-
ale de stat aferent sistemului 
public de pensii este pe anul 
2016 echilibrat, veniturile fiind 
e�ale cu cheltuielile.

Bu�etul sistemului de asi-
�urare pentru accidente de 
muncă și boli profesionale pre-
zintă în anul 2016 un excedent 
de 22�,9 milioane de lei.

Bu�etul asi�urărilor pentru 
șomaj, aferent sistemului asi-

�urărilor pentru șomaj prezintă 
în anul 2016 un excedent de 
229,2 milioane de lei.

Bu�etul fondului de �aran-
tare pentru plata creanțelor 
salariale instituit prin Legea 
nr. 200/2006, prezintă în anul 
2012 un excedent de 279,2 mi-
lioane de lei.

Pentru fundamentarea bu-
�etului asi�urărilor sociale de 
stat pe anul 2016 s-a utilizat 
câști�ul salarial mediu brut de 
2.6�1 de lei față de 2.415/2015, 
conform  art. 15 din le�e, cu o 
creștere de 111%.

La art. 16 se stabilește 
cuantumul ajutorului de deces 
în cazul:
a)  Asiguratului sau pensiona-

rului, la 2.6�1 lei;
b)  Unui membru de familie al 

asiguratului sau al pensio-
narului, la 1.341 lei.
În anul 2016 valoarea punc-

tului de pensie este de �71,7 
lei, față de �30,2 lei/2015, con-
form art. 17, deci indexat cu 
5%. Pentru calculul cotei de 
5,5% se rotunjește la �72 (vezi 
OUG nr. 57/2015 – MO nr. 
923/11.12.2015, art. 44 pct. 2). 
Indicele de corecție prevăzut la 
art. 170 din Le�ea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 

publice, este de 1,09.
Nivelul indemnizației socia-

le pentru pensionarii prevăzuți 
de OUG nr. 6/2009 privind in-
stituirea pensiei sociale mini-
me �arantate, aprobată prin 
Le�ea nr. 196/2010, este de 
400 de lei (art. 1�).

Conform art. 19 din Le-
�ea nr. 339/2015, în cota de 
contribuție individuală de asi-
�urări sociale prevăzută la art. 
13� din Le�ea nr. 227/2015 pri-
vind Codul fiscal este inclusă 
și cota de 5,1% (față de 5% în 
2015 și de 5,5% prevăzută în 
proiectul de bu�et inițial) afe-
rentă fondurilor de pensii ad-
ministrate privat, prevăzută de 
Le�ea nr. 411/2004 privind fon-
durile de pensii administrate 
privat, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare.

Prin art. 19 se indică art. 
13� din Codul fiscal ca bază 
le�ală de stabilire a cotelor de 
contribuții obli�atorii fără să se 
menționeze care sunt acestea. 
Deci, cotele de contribuție de 
asi�urări sociale obli�atorii, de 
stat și de șomaj, pentru anul 
2016, sunt cele stabilite prin 
art. 13� lit. a), b), c) din Le�ea 
nr. 227/2015 privind Codul fis-
cal, astfel:

Ce prevede Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat nr. 339/2015 

(MO nr. 941/19.12.2015) și Legea bugetului 
de stat nr. 340/2015 (MO nr. 942/2015)
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Concluzie: Pentru toate 
condițiile nu s-au majorat în 
anul 2016 cotele față de anul 
2015.

Cotele prevăzute mai sus 
se aplică începând cu venituri-
le lunii ianuarie 2016. 

În baza prevederilor art. 
29 din Le�ea nr. 76/2002 pri-
vind sistemul asi�urărilor 
pen tru șomaj și stimularea 
ocu pării forței de muncă, cu 
modificările și completările 
ulte rioare, ale art. 7 din Le�ea 
nr. 200/2006, cu modificările 
ulterioare și a art. 1�6 din Co-
dul fiscal aprobat prin Le�ea 
nr. 227/2015, pentru anul 2016 
se stabilesc următoarele cote 
ale contribuțiilor:
a)  Contribuția datorată de an-Contribuția datorată de an-

�ajatori este de 0,5%;
b)  Contribuția individuală da-Contribuția individuală da-

torată de an�ajat este de 
0,5%.

Art. 203:
�lin. (1): 0,15% - 0,�5% 

aplicate asupra sumei venituri-
lor brute realizate lunar, pentru 
contribuția datorată de an�a-

jatori, diferențiată în funcție de 
clasa de risc, potrivit prevede-
rilor Le�ii nr. 346/2002 privind 
asi�urarea pentru  accidente 
de risc și boli profesionale, cu 
modificările și completările ul-
terioare;

�lin. (2): 1% în cazul șo-
merilor pe toată durata efectu-
ării practicii profesionale în ca-
drul cursurilor potrivit le�ii.

Art. 211:
f) 0,25% pentru contribuția 

datorată de an�ajator la �on-
dul de �arantare pentru plata 
creanțelor salariale conform 
art. 7 alin. (1) din Le�ea nr. 
200/2006, cu modificările ulte-
rioare.

Cotele prevăzute mai sus 
se aplică începând cu venituri-
le aferente lunii ianuarie 2016.

2. Vom vorbi în continuare 
și de Le�ea nr. 340/19.12.2015 
– MO nr. 942.12.2015 cu ane-
xa la bu�etul �ondului național 
unic de asi�urări sociale de să-
nătate pe anul 2016 care pre-
vede la art. � alin. (2) comple-

tarea deficitului acestui bu�et 
cu suma de 1.067,9 milioane 
lei alocată de la bu�etul de 
stat prin Ministerul Sănătății, în 
baza art. 256 (4) din Le�ea nr. 
95/2006.

Suma de 1.067,9 milioane 
lei cuprinde și contribuția tri-
mestrială a furnizorilor de me-
dicamente prevăzută de OUG 
nr. 77/2011, aprobată prin Le-
�ea nr. 1�4/2015 și cea pro-
venită din art. 5 și 6 din OG 
nr. 17/2012, aprobată prin Le-
�ea nr. 2�0/2013 și reflectată 
în rezultatele exercițiului bu-
�etar/2015, reportate în anul 
2016. Veniturile și cheltuielile 
administrate în baza OUG nr. 
77/2011 sunt constituite și ve-
nituri și cheltuieli ale �NU�-
SS/2016.

Conform art. � alin. (5) din 
prezenta le�e, pentru anul 
2016, cotele de contribuții pen-
tru asi�urările de sănătate, 
prevăzute de art. 156 din Le-
�ea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, sunt:
a)  5,5% pentru contribuția indi-

viduală datorată de an�ajat 
și de celelalte cate�orii de 
persoane care au obli�ația 
plății contribuției direct sau 
cu plata din alte surse;

b)  5,2% pentru cota datorată 
de an�ajatori.

Art. 194:
- 0,�5% contribuția pen-

tru concedii și indemnizații de 
asi�urări sociale de sănătate.

O sursă nouă a bu�etului 
acestui fond este cea prove-
nită din contribuția trimestrială 

 TOT�L 
01.01.2015 

Din care: TOT�L 
01.01.2016 

Din care: 
Angajator Angajat Angajator angajat 

a) Pentru 
condiții 
normale 
de muncă 

26,3 15,8 10,5 26,3 15,8 10,5 

a) Pentru 
condiții 
deosebite 
de muncă 

31,3 20,� 10,5 31,3 20,� 10,5 

b) Pentru 
condiții 
speciale 
de muncă 

36,3 25,� 10,5 36,3 25,� 10,5 

 

Art. 138
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a furnizorilor de medicamente 
prevăzută de OUG nr. 77/2011 
care se constituie ca venituri și 
se reflectă trimestrial în bu�e-
tul fondului, atât ca venituri, cât 
și cheltuieli.

Prin le�ea bu�etului 
de stat, începând cu anul 
2012, în bu�etul MS, la cap. 
“�si�urări și asistență socială”, 
sunt prevăzute și sumele 
reprezentând contribuția de 
asi�urări sociale de sănătate 
datorată de pensionarii cu 
venituri din pensii mai mici de 
740 de lei, care se suportă 
din bu�etul de stat, conform 
art. 224 alin. (2) din Le�ea nr. 
95/2006, republicată în MO nr. 
652/2015, dar și a celorlalte 
cate�orii sociale prevăzute la 
alin. (1) și (2) ale art. 224 care 
sunt asi�urate fără plata con-
tribuției sau din alte surse.

În le�ea bu�etului de stat pe 
anul 2016 nu se menționează 
creșterea salariului minim brut 
pe economie prevăzută inițial 
de 1.200 de lei/sem. I 2016 
și 1.300 de lei/sem. II, față de 
1.050 de lei/sem. II 2015, deci 
nu se va avea în vedere alt 
salariu mediu pe economie la 
stabilirea contribuțiilor sociale 
obli�atorii la anumite cate�orii 
sociale, inclusiv la cele care 
nu realizează venituri, dar sunt 
obli�ate să se asi�ure prin 
Codul fiscal (vezi art. 145 alin. 
(1) lit. b) pentru contribuțiile 
sociale de stat și art. 179 alin. 
(3) pentru contribuțiile so-
ciale de sănătate din Codul 
fiscal aplicabil din 2016). Din 
restricțiile puse pentru justifi-
carea creșterii fondului de sa-
larii/2016, care nu poate depăși 
fondul de salarii al anului 2015, 

reîntre�it la an cu creșterile de 
salarii aplicate în 2015 pentru 
medici (25%) și profesori (15%) 
de la 1 octombrie și personalul 
bu�etar (10%) de la 1 decem-
brie, rezultă tocmai faptul că nu 
se are în vedere o creștere de 
salariu minim brut pe econo-
mie în 2016.

Produsul intern brut este 
de 746 miliarde de lei, iar de-
ficitul este de 2,95% din PIB. 
Creșterea economică prog-
nozată este de 4,1%.

Recomandăm le�iuitoru-
lui ca pe viitor să nu mai facă 
tri  miteri la Codul fiscal pentru 
cotele de contribuții datorate la 
bu�etul asi�urărilor sociale de 
stat, de șomaj, de sănătate și 
celelalte fonduri speciale, ci să 
le includă în le�ile respective.

Expert contabil
Virginia Greceanu COCOȘ

n ȘTIRI ECONOMICE n ȘTIRI ECONOMICE n ȘTIRI ECONOMICE n ȘTIRI ECONOMICE n
România - creştere economică 
de 3,6% în 2015
Potrivit datelor Institutului Naţional de 
Statistică, România a înregistrat o creştere 
economică de 3,6% în al treilea trimestru 
al anului 2015. O analiză din punct de vedere 
al utilizării Produsului Intern Brut  arată că 
această creştere s-a datorat în principal 
consumului înregistrat în gospodării, 
din punct de vedere al cheltuielilor, această 
creştere aducând un plus de 3,5% la PIB. Pe 
de altă parte, formarea brută de capital fix a 
adus un plus de 1,5%. Domeniile majore care 
au contribuit într-o maniera pozitivă la dez
voltarea Produsului Intern Brut s-au regăsit în 
zonele: comerţ, informaţii şi comunicaţii, indus
trie, impozitele nete pe produs. 
Aprecierile Comisiei Europene în ceea ce 
priveşte creşterea economică înregistrată 

de ţara noastră se apropie de cifra declarată, 
estimând astfel un procent de 3,5%.

Piața de leasing din România 
– trend pozitiv în 2015
Finalul anului 2015 a adus un real succes 
pentru piaţa de leasing din România care 
a înregistrat o creştere în procente de 21% 
comparativ cu aceeaşi perioada din anul 2014. 
Zonele cu cel mai crescut interes le-au 
reprezentat autoturismele, echipamentele 
şi imobiliarele. Celelalte zone au urmat 
însă un curs constant în ceea ce priveşte fi
nanţarea. Potrivit Agerpres, companiile de 
leasing complementare băncilor ating cea mai 
mare cotă de piaţă, respectiv 80%. În prezent, 
piaţa de leasing este reprezentată 
printr-un procent majoritar de 86% de Asocia
ţia Societăţilor Financiare - ALB România.
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În Monitorul Oficial nr. 
910/9.12.2015 a fost pu-
blicat Ordinul M�P nr. 

2.634/2015 privind do cu men-
tele financiar-contabile care 
abro�ă de la 1 ianuarie 2016 
Ordinul ME� nr. 3.512/200�-
MO nr. �70 bis/200�.

�cest ordin cuprinde ur-
mătoarele anexe:

1. �nexa nr. 1 privind Nor-
me le �enerale de întocmire și 
utilizare a documentelor finan-
ciar-contabile;

2. �nexa nr. 2 privind Nor-
me le specifice de utilizare a 
documentelor financiar-conta-
bile;

3. �nexa nr. 3 privind mo-
de lele documentelor financiar-
contabile;

4. �nexa nr. 4 privind No-
menclatorul documentelor fi-
nan ciar-contabile care se 
păs   trează timp de 5 ani, cu 
începere de la data încheierii 
exercițiului financiar în cursul 
căruia au fost întocmite.

Modificările noi introduse 
prin ordin se referă la:

1) Precizarea nouă făcută 
la art. 3 din ordin este ca docu-
mentele financiar-contabile 
să conțină elementele obli�a-
torii prevăzute la pct. 2 și 10 
din �nexa nr. 1, adică la pct. 
2 aceleași elemente, dar cu 
eliminarea de la ultima condiție 
a textului înclinat, plus a ultimei 

liniuțe, iar la pct. 10, fost pct. 7, 
prin introducerea a două liniuțe 
noi, cu textul înclinat:

“Pct. 2. Documentele jus-
tificative trebuie să cuprindă 
următoarele elemente princi-
pale:
r Denumirea documentului;
r  Denumirea/numele și prenu-Denumirea/numele și prenu-

mele și, după caz, sediul per-
soanei juridice/adresa per-
soanei fizice care întocmește 
documentul;

r  Numărul documentului și 
data întocmirii acestuia;

r  Menționarea părților care 
par ticipă la efectuarea ope-
rațiunii economico-financia-
re (când este cazul);

r  Conținutul operațiunii eco-Conținutul operațiunii eco-
nomico-financiare și, atunci 
când este necesar, termenul 
le�al al efectuării acesteia;

r  Datele cantitative și valorice 
aferente operațiunii econo-
mico-financiare, după caz;

r  Numele și prenumele, pre-Numele și prenumele, pre-
cum și semnăturile persoa-
nelor care răspund de 
efec tuarea operațiunii eco-
nomico-financiare, (ale per-
soanelor cu atribuții de con
trol financiar preventiv și 
ale persoanelor în drept să 
aprobe operațiunile respec
tive, după caz);

r  (alte elemente menite să a si-
gure con semnarea com pletă 
a operațiunilor efectuate.”)

…
Pct. 10. (fost pct. 7) Docu-

mentele contabile (re�istre, 
jurnale, file, note etc.) care 
servesc la prelucrarea, centra-
lizarea și înre�istrarea în con-
tabilitate a operațiunilor eco-
nomico-financiare consemnate 
în documentele justificative, în-
tocmite manual sau prin utiliza-
rea sistemelor informatice de 
prelucrare automată a datelor, 
trebuie să cuprindă elemente 
cu privire la:
r Denumirea entității;
r  Data întocmirii documentu

lui contabil;
r  �elul, numărul și data docu-�elul, numărul și data docu-

mentului justificativ;
r  Sumele corespunzătoare 

operațiunilor efectuate;
r  Conturile sintetice și analiti-Conturile sintetice și analiti-

ce debitoare și creditoare;
r  Semnătura persoanelor 

responsabile cu întocmirea 
documentelor contabile.

Observație: Dispare viza 
de control preventiv propriu 
și avizul persoanelor în drep-
tă țite să aprobe efectuarea 
ope rațiunii, ceea ce era mai 
important în stoparea cheltuie-
lilor neoportune și ineficiente. 
Externalizarea vizei de control 
preventiv prin efectuarea ei de 
persoane specializate din afara 
unității nu justifică eliminarea 
acesteia de pe documente.

Ce modificări noi se aduc prin Ordinul 
nr. 2634/2015 la Ordinul nr. 3512/2008 

privind documentele financiar-contabile
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2) Pentru viză și aprobare 
s-a introdus un punct nou 5:

“5. Documentele justifi-
ca tive care stau la baza în-
re�istrărilor în contabilitate 
an  �ajează răspunderea per-
soanelor care le-au întocmit, 
vizat și aprobat, precum și ce-
lor care le-au înregistrat în con-
tabilitate.”

3) La punctul 6 s-a intro-
dus baza le�ală a carnetului 
de comercializare a produselor 
din sectorul a�ricol: Le�ea nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de re�lementare a pieței 
produselor din sectorul a�ricol.

4) �lt rabat la controlul 
o pe rațiunii și asumarea răs-
punderii o constituie punctul 
11 care elimină obli�ativitatea 
sem năturii celui care a întoc-
mit documentul, în condițiile în 
care s-a introdus și semnătura 
electronică:

“11. În condițiile în care do-
cumentele financiar-contabile 
(documentele justificative și 
docu  mentele contabile) sunt 
în tocmite și preluate în conta-
bili tate prin utilizarea siste-
melor informatice de prelucrare 
automată a datelor, semnătura 
nu constituie element obli�ato-
riu. În astfel de situații trebuie 
să se stabilească prin proceduri 
proprii modalități de identificare 
a persoanelor care au inițiat, dis-
pus și aprobat, după caz, efec-
tuarea operațiunilor respective.”

Ca expert contabil întreb 
cum se mai poate stabili respon-
sabilitatea celui care a în tocmit, 
avizat și aprobat sau înre�istrat 
documentul respectiv?

�ac excepție documen-
tele justificative în care se 
consemnează operațiuni de 
predare-primire a valorilor ma-
teriale și a mijloacelor fixe, unde 
la corectare, punctul 15 pre-
vede necesitatea confirmării, 
“prin semnătură, atât a preda-
torului, cât și a primitorului.”

Și la punctul 12 se defi-
nește documentul electronic:

“12. Prin document în for
mat electronic se înțele�e do-
cu mentul care conține infor-
mațiile prevăzute de prezentele 
norme și care a fost emis și 
primit în format electronic.”

5) La punctul 20, s-a elimi-
nat o prevedere importantă din 
vechiul ordin, punctul 14:

“Corectarea înre�istrărilor 
făcute în contabilitate se face 
numai pe baza notelor de con-
tabilitate întocmite în acest 
scop.”

6) S-a schimbat ordinea de 
tratare a problemelor și la litera 
B s-a introdus “Reconstituirea 
documentelor financiar-conta-
bile pierdute, sustrase sau dis-
truse.” (fostă literă E).

�ici s-au eliminat toate de-
taliile utile precum punctul 46 ul-
tima frază, punctul 47-4� prima 
frază, care preciza că “vinovații 
suportă paguba adusă unității, 
salariaților sau altor unități, su-
mele respective recuperându-se 
potrivit pre vederilor legale.”

7) Următoarea problemă 
tra  tată este litera C “Păstrarea 
și arhivarea (nu “arhivarea și 
păs trarea”) re�istrelor de conta-
bili tate și a celorlalte documen te 
financiar-contabile” unde s-a re-

dus durata de viață de la 10 ani 
la 5 ani pentru bunurile la care 
termenul de păstrare a docu-
mentelor financiar-conta bile 
care atestă proveniența aces-
tora este perioada cores pun-
zătoare duratei de viață utilă.

În cazul păstrării pe suport 
electronic a documentelor fi-
nanciar-contabile, inclusiv a 
celor care au fost convertite 
din format hârtie în format 
electronic, nu este obli�atorie 
aplicarea prevederilor Le�ii 
nr. 135/2007 privind arhiva-
rea documentelor în formă 
electronică, republicată.

În cazul în care evidența 
contabilă este ținută cu ajutorul 
pro�ramelor informatice, docu-
mentele financiar-contabile se 
pot păstra pe suporturi tehnice, 
pe durata termenelor pre vă-
zute de le�islația în vi�oare, 
cu condiția să poată fi listate 
în orice moment, în funcție 
de ne cesitățile entității sau la 
cererea or�anelor de control. 
Termenul de “arhivare” s-a 
înlocuit cu cel de “păstrare” 
la punctul 37 din ordinul nou 
unde s-a prevăzut ca operatorii 
economici la care se vor da în 
păstrare pe bază de contracte 
de prestări de servicii, cu titlu 
oneros, să fie autorizați, potrivit 
le�ii, în servicii arhivistice.

Evidența documentelor în 
arhivă se ține cu ajutorul Re-
�istrului de evidență, potrivit 
Le�ii �rhivelor Naționale nr. 
16/1996, republicată, în care 
sunt consemnate și documen-
tele intrate în arhivă, precum și 
mișcarea acestora în decursul 
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timpului.
�) Urmează litera D “Re

gistrele de contabilitate” care 
era litera C.

�cestea se divid acum în:
D.1. Re�istrele de contabi-

litate obli�atorii pentru entitățile 
care conduc evidența contabilă 
pe baza re�ulilor contabilității 
în partidă dublă și folosesc 
aceleași re�istre ca în vechiul 
ordin:
r Re�istru jurnal (cod 14-1-1);
r  Re�istrul inventar (cod 14-

1-2);
r  Cartea mare (cod 14-1-3), 

care poate fi înlocuită cu fișa 
de cont pentru operațiuni di-
verse.
D.2. Re�istrele de conta-

bilitate obli�atorii pentru per-
soanele care conduc evidența 
contabilă în baza re�ulilor 
contabilității în partidă simplă, 
în sistem real, care este un 
capitol nou fiindcă în ordinul 
vechi era numai un punct 20 
dedicat persoanelor fizice care 
desfășoară activități indepen-
dente și folosesc Re�istrul jur-
nal de încasări și plăți (cod 14-
1-1/b), unde se face trimitere la 
Ordinul nr. 170/2015 și Codul 
fiscal:
r  Re�istrul jurnal de încasări 

și plăți (cod 14-1-1/b);
r  Re�istrul inventar (cod 14-

1-2/b).
Tot în baza Ordinului nr. 

170/2015, dar pentru persoa-
nele de la art. 2 lit. a) din ordin 
care se referă la “persoanele 
fizice și asocierile fără perso-
nalitate juridică ale căror veni-
turi sunt supuse impozitului pe 

venit” și optează să țină conta-
bilitatea în partidă dublă se 
prevăd ca re�istre:
r  Re�istrul jurnal (cod 14-1-1);
r  Re�istrul inventar (cod 14-

1-2).
�ceste re�istre sunt și la 

capitolul D.1., unde mai este 
în plus Cartea mare (cod 14-1-
3), care noi considerăm că era 
necesară și aici fiindcă aces-
te persoane aplică Ordinul nr. 
1�02/2014 pentru operatorii 
eco nomici, ordin neindicat în or-
dinul de față și sunt obli�ate să 
întocmească balanța de verifica-
re, fără bilanț și cont de profit și 
pierdere. Cartea mare care stă 
la baza întocmirii balanței de ve-
rificare se poate înlocui cu fișa 
de cont pentru operațiuni diver-
se (cod 14-6-22 sau 12-6-22/a).

Nu se menționează nimic 
la acest capitol despre Re�is-
trul de evidență fiscală indicat 
în Codul fiscal la titlul IV “Im-“Im-
pozitul pe venit”, art. 6� alin. 
(8) – (9) (sau 86 alin. (1) pentru 
veniturile de chirii):

“(�) Contribuabilii pen-
tru care determinarea venitului 
anual se efectuează în sistem 
real au obli�ația să completeze 
Registrul de evidență fiscal, 
în vederea stabilirii venitului 
net anual.

(9) Modelul și conținutul 
Re�istrului de evidență fiscală 
se aprobă prin ordin al minis-
trului �inanțelor Publice.” 

Dacă Ordinul M�P nr. 
170/2015 pentru aprobarea 
Re �lementărilor contabile pri-
vind contabilitatea în partidă 
simplă – MO nr. 139/24-2.2015, 

dat în baza OG nr. 79/2014 de 
modificare a le�ii contabilității 
nu prevedea nimic, ca și OG nr. 
�0/2014 de modificare a Co-
dului fiscal care îl introduce în 
Cod, ne așteptam ca în acest 
ordin să se menționeze acest 
re�istru și care este acest 
model, dar nu se face. Pentru 
cine s-a introdus atunci acest 
re�istru și când se va da ordi-
nul așteptat?

9) Urmează lit. E “Formele 
de înregistrare în contabilitate”, 
care nu au suferit modificări 
esențiale (s-au înlocuit terme-
nii “elemente de activități pa-
siv” cu “elemente de natura ac-
tivelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii”).

10) Urmează lit. � “Criteriile 
minimale privind programele 
informatice utilizate în activi
tatea financiar-contabilă”, care 
erau la lit. G și unde nu s-au 
făcut modificări, dar s-a elimi-
nat răspunderea unităților de 
informatică/persoanelor care 
efec tuează lucrări cu ajutorul 
sistemului informatic pen-
tru prelucrarea cu exactitate 
a informațiilor din documente, 
iar beneficiarii răspund pentru 
exactitatea și realitatea date-
lor transmise la prelucrare. 
S-a introdus la pct. 59 condiția 
ca să se prevadă în contracte 
“clauze care să ateste că pro
gramele informatice nu permit 
modificarea procedurilor de 
prelucrare automată a datelor 
de către utilizatori.”

Expert contabil
Virginia Greceanu COCOȘ
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Vrăjitoarea cea rea nu era 
tocmai rea și în nici un 
caz nu era vrăjitoare... 

acesta a fost primul meu exer-
cițiu lăuntric de schimbare a 
opi niei personale. Asistasem în 
clasa a-IV-a la o piesă de tea-
tru împreună cu un văr, care 
acceptase ulterior să îl însoțesc 
la o întâlnire cu o fostă cole�ă de 
școală... care, spre surprinderea 
mea, era tocmai vrăjitoarea cea 
rea din piesa de teatru. Timp de 
2 ore - cât a durat reprezentația 
– a reușit să mă convin�ă că 
este unul dintre cei mai malefici 
oameni. �m privit-o uluită alte 
3-4 ore încercând să îmi explic 
o așa transformare a unei z�rip-
țuroaice într-o doamnă distinsă.

�celași exercițiu ne propune 
un poem, �ăsit asupra unui 
vârstnic ce a murit în secția de 
�eriatrie a unui azil dintr-un oraș 
australian. Calitatea și conținutul 
său au impresionat atât de tare 
personalul, încât acesta a făcut 
copii care au fost distribuite fie-
cărei asistente din spital. �ceasta 
este sin�ura moștenire lăsată 
ome nirii de un om și care a făcut 
înconjurul lumii pe Internet.

Subiectul poemului este per   -
cepția persoanelor vârst ni ce, în 
care predomină aspec te  le ne-
�a tive cum sunt cele de: de-
pen dență, de�radare, inu ti    li   tate, 
lipsa de perspectivă, a pa  riția 
sau accentuarea tul bu    rărilor de 
personalitate... În special percepția 

ce influ en țea ză comportamentul 
per so nalului de în�rijire. �utorul 
descrie trăirile sale în raport cu 
acțiunile cotidiene a celor din 
jur și contrazice con vin�erea că 
specialiștii din domeniul social 
reacționează cel mai rațional, 
deoarece analizează fiecare per-
soană sau eveniment și ajun� 
cu usurință la esența lu crurilor. 
În realitate, această ana liză soli-
cită ener�ie, iar cei mai mulți 
ale� să reacționeze instinctiv, 
într-o manieră pri mitivă. �șadar, 
pasiunea pentru a cunoaște 
na tura umană nu reprezintă o 
�aranție a unui comportament 
adecvat.

Vă prezint o traducere a 
aces tui poem: 

O schimbare de percepție

�mintește-ți acest poem 
atunci când întâlnești o persoană 
în vârstă și acceptă provocarea 
de a-l �ăsi pe tânărul din interior. 
Percepția dumneavoastră poate 
marca relația cu el.

La final am să vă propun 
un exercițiu, care pentru mulți 

ar părea sinistru. Vă ro� să vă 
puneți în locul autorului acestui 
poem și să căutați în buzunare 
și să scoateți tot ce �ăsiți în ele, 
priviți cu atenție: asta e tot ce va fi 
declarat că ați lăsat în urmă dacă 
v-ar �ăsi o persoană fără suflare. 
�cum extindeți-vă căutarea: în 

�eantă, în mașină, în noptieră, 
la locul de muncă, în locuință, în 
toată lumea... scotociți cu atenție 
și identificați lucrurile importante 
ce le lăsați în urma existenței 
dumneavoastră. Ce percepție ați 
schimbat prin ele?
Asistent social, Olimpia IACOB

Ce vezi, doamnă asistentă? Ce vezi? 
La ce te �ândești când te uiți la mine? 
Un bătrân ciudat nu foarte înțelept, 
Nesi�ur de obicei cu ochii îndepărtați? 
Care încearcă să evite mâncarea; și nu-ți răspunde… 
Care nu pare să observe lucrurile pe care le faci 
Sunt ceea ce �ândești? Sunt ceea ce vezi? 
Deschide ochii doamnă asistentă: tu nu te uiți la mine. 
O să-ți spun cine sunt; așa cum stau aici nemișcat, 
�șa cum ascult de porunca ta, cum mănânc la voia ta. 
Sunt acum un om bătrân căci natura este crudă. 
Este o �lumă pe care ți-o face vârsta, te face să pari un 
prost. 

Corpul se destramă, harul și vi�oarea, pleacă. 
Există acum o piatră unde o dată am avut o inimă. 
Dar în interiorul acestei carcase vechi - un tânăr încă 
locuiește, 
Îmi amintesc de bucurii. Îmi amintesc de durere. 
Și eu iubesc și trăiesc viața din nou. 
Mă �andesc la anii prea puțini, care au trecut prea 
repede. 
Și accept realitatea, nimic nu poate dura. 
Deci, deschide-ți ochii, deschide-i și vezi. 
Nu sunt un bătrân ciudat. 
Uită-te mai aproape să mă vezi ……. pe mine !

UN BĂTRÂNEL CIUDAT
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Sunt aproape sigur că se-
natorii României sunt de 
pe planeta Marte. Ei, ve- Ei, ve-

nind dintr-un alt spațiu, se adap-
tează �reu pe Pământ, au nevo-
ie de mașini pentru deplasare, 
de șoferi care să le conducă, de 
secretare și consilieri, de condiții 
speciale de odihnă și de lucru. Și 
toate acestea „le�al” obținute.

Noi i-am ales pentru că 
oa menii de pe Marte, adică 
marțienii, având în ei... ceva “ex-“ex-
traterestru”, ne influențează �ân-
durile când mer�em la vot.

Dar, ceea ce este tare de 
tot, marțienii, adică senatorii, nu 
au părinți și bunici. De exemplu, 
doam na senator Cristiana �n�hel 
vorbind cu alți marțieni, pardon 
senatori, vreo cincizeci la număr, 
după ce a primit un studiu pri-
vind I�N-urile or�anizate ca so-
cietăți și înregistrate la registrul 
comerțului, s-a �ândit la aplica rea 
unei pedepse colective popo rului 
român. Pe Marte aceste pedepse 
sunt interzise, dar pe Pământ, la 
români, se aplică în numele “di-în numele “di- numele “di-
rectivelor europene”.

Și, uite așa, au votat elimi-, uite așa, au votat elimi-
narea articolului 52 din Le�ea 
nr. 93 din anul 2009 privind I�N-
urile, radiind pur și simplu titlul 
executoriu pentru contractele 
de împrumut și �aranțiile reale 
și personale aferente.

Unde dai și unde crapă. 
Vrând să pedepsească cele 
apro ximativ 200 de I�N-uri men-
ționate au lovit, prin ricoșeu, în 
aproape 2.000 de case de ajutor 
reciproc ale salariaților și 193 de 
case de ajutor  reciproc ale pen-
sionarilor care  totalizează un 
număr de 1.030.000 de salariați 

și, respectiv peste 1.400.000 de 
pensionari.

Prin aplicarea măsurilor o vei 
vedea pe bunica �dela de 93 de 
ani, care a garantat un împrumut 
al fratelui de �5 de ani, venind 
de la �0 de km depărtare, la 
judecătorie pentru că i se va im-
pune sau nu poprire pe pensie. 
Va suporta cheltuielile de depla-
sare și de judecată, apoi pe cele 
cu executorul judecătoresc.

De unde vine necazul? La 
elaborarea Le�ii nr. 122 din anul 
1996 privind casele de ajutor 
reciproc ale salariaților și a Le-și a Le- a Le-
�ii nr. 540 din anul 2002 privind 
casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, nu făceam parte 
din Uniunea Europeană și nu 
aveam marțieni senatori, așa că 
nu s-au avut în vedere �aranțiile 
reale și personale.

Le�ea nr. 93/2009 privind 
instituțiile financiare nebancare, 
apărută după aderarea la UE a 
venit să completeze și pentru 
casele de ajutor reciproc care 
sunt ONG-uri, cadrul le�islativ și 
în același timp le-a inclus în “re-
�istrul de evidență” al BNR.

Dacă până în anul 2011 exe-
cutarea silită se făcea la casele 
de ajutor reciproc ale pensiona-
rilor, direct prin casele de pen sii, 
prin Le�ea nr. 2�7/2011 pri vind 
creanțele și Le�ea nr. 134/2010 
privind codul de pro ce dură civilă, 
cu modificările și completările ul-și completările ul- completările ul-
terioare se face prin executorul 
judecătoresc și instanța de ex-și instanța de ex- instanța de ex-

ecutare, acum procedura s-a 
extins prin eliminarea art. 52 din 
Le�ea nr. 93/2009.

Marțienii au hotărât să dea 
foc la toată livada pentru că un 
pom avea omizi. Se pare că pe 
Marte nu sunt pomi și nici părinți 
și bunici. Dar, au auzit de direc- bunici. Dar, au auzit de direc-
tivele europene pe care le aplică 
uneori exa�erat.

Marțienii, dacă tot au venit 
pe Pământ, în România, ar tre-ământ, în România, ar tre-mânt, în România, ar tre-ânt, în România, ar tre-nt, în România, ar tre-în România, ar tre- România, ar tre-
bui întâi să se documenteze la 
parlamentul suedez să vadă cât 
cheltuie acesta din banii poporu-
lui și cum se fac legile.

Dra�i senatori marțieni, se 
apropie cutremurul cel mare, 
pardon ale�erile. Dacă nu aveți 
pă rinți și bunici, nu aveți rădăcini 
la noi, ar fi bine să plecați pe altă 
planetă. Salarii vă luați, pensii și 
mai și, așa că vă ru�ăm aban-
donați-ne. Un pen sio nar prie ten 
de-al meu îmi spune că nu toți 
senatorii sunt mar țieni, ci numai 
vreo 50 care au susținut pro-
iectul, iar pe cei lalți care au votat 
să-i ierte Dum  nezeu. Dar, dacă 
sunt tot marțieni înseamnă că 
nu au nici pă rinți, nici bunici, nici 
Dumnezeu?

Hai să ne mutăm în altă 
țară, îi zic eu. Unde, mă? La 75 
de ani și cu 1.000 de lei pensie 
unde să mă duc? Dar știi ceva? 
Eu mai am o speranță – copiii și 
nepoții! Crezi că-i pot învinge pe 
marțieni? Da!

Pensionar
Gheorghe ALEXANDRU

Senatorii sunt 
de pe Marte
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Eu, pensionar român, nu 
știu cu cine să votez. 
Dacă în cei 26 de ani 

post revoluționari mă vedeam, 
de cele mai multe ori, alături de 
partidele politice de stân�a și 
centru stânga, acum sunt com-
plet dezorientat. De ce?

Codul fiscal este un cod 
mult prea “liberal”, în care nu 
�ăsesc avantaje sau mai bine 
zis o minimă protecție socială 
pentru pensionari, pierzând și 
unele facilități acordate ante-
rior.

Strate�ia națională pri vind 
îmbătrânirea activă pentru pe-
ri oada 2015-2020 a rămas 
doar o copie a studiului Băncii 
Mondiale pe aceeași temă, 
fără aplicabilitate.

Strate�ia națională pentru 
combaterea sărăciei nu ajută 
marea masă a pensionarilor cu 

nimic.
Ultimele coa liții �uverna-

mentale, fie că era vorba de 
USL, fie fără liberali, mi-au 
aplicat lovituri răutăcioase, în 
perioada 2012-2015.

Creșterea diferenței în-
tre pensia socială și sala-
riul minim net pe economie, 
m-a �ăsit pe mine, pensionar 
român nebancat, nebancabil 
și fără posibilitatea de a face 
un împrumut la o casă de aju-
tor re ciproc a pensionarilor 
de oarece prevede rile codului 
de procedură civilă nu îmi mai 
dau nicio șansă.

Executarea silită prin in sti-
tuția executorului judecă to resc, 
o procedură le�ală, eu ropeană 
aplicată instituțiilor de credit, 
s-a extins și la casele de ajutor 
reciproc ale pensiona rilor.

Sute de mii de pensionari 

care “beneficiau” de execu-
tarea silită direct prin casele 
județene de pensii, printr-un 
protocol din anul 2001, au 
ajuns să plătească exe cutorilor 
judecătorești sume apropiate 
uneori de valoarea împrumutu-
lui contractat.

Ceea ce �uvernul Năstase 
a dat, �uvernul Ponta a luat.

Eu pensionar, nu aveam un 
depozit la bancă, dar aveam un 
fond la casa de ajutor reci proc 
a pensionarilor. �cești bani, 
împreună cu ai altora (membri 
asociați și ei), erau depuși în 
depozite la bănci, dar prin le-
�ea privind schema de �aran-
tare a depozitelor bancare nu 
mai sunt garantate.

Dar, cum un lucru rău nu vine 
sin�ur, la pachet cu a ceastă 
le�e ni s-a livrat și le�ea priv-
ind rezoluția bancară, prin 

care oricând 
o bancă ajun-
să în situația 
critică, poate 
“confisca” de-
po  zitul, depus 
în numele unui 
�rup de pen-
sionari.

�șa că ba-
nii depuși de 
C.�.R.-uri și 
C.A.R.P. -ur i , 
ală turi de fon-
durile de pen-
sii, au devenit 
vulnerabili.

Cele două 

Eu, pensionar, cu cine votez?

EU, CU CINE VOTEZ?

URNĂ 
DE VOT
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le�i menționate au fost cadoul 
de Crăciun pentru pensionari. 
�pariția lor din necesitatea 
alinierii la le�islația europeană 
este corectă. Dar, românii nu 
au știut să ne�ocieze la Brux-
elles pentru a-și apăra 25% din 
populația țării.

Banca Națională a Ro mâ-
niei era interesată să ape-
re băncile, dar Guvernul Ro-
mâniei, trebuia să-și apere 
pensionarii României și lucrul 
acesta nu l-a făcut.

�, uitasem să menționez 
cadoul făcut de Guvernul Ro-
mâniei acelor pensionari apo-
litici, care își exprimă opțiunea 
doar în ziua votului.

Comisia Permanentă a Con-
siliului Național al Persoanelor 
Vârstnice, cu știință și cu acor-
dul MM�PSPV, a repartizat ba-
nii destinați sărbătoririi zilei de 1 
Octombrie, �iua in ter națională 
a Persoanelor Vâr  stnice pe 

criterii politice, federațiilor de 
pensionari cu partide politice 
aflate la putere în suflet. �st-
fel, 4 milioane de pensionari 
fără apartenență po litică au fost 
“pedepsiți” pentru îndrăzneala 
de a fi “apolitici”.

Scrisorile transmise în peri-
oada februarie – octombrie 
2015 de �ederația Națională 
“OMENI�” primului ministru, 
ministrului muncii, ministrului 
finanțelor publice, liderilor PSD 
și UNPR s-au lovit de un zid.

�cești lideri politici nu știu 
ce înseamnă părinți și bunici 
pensionari. Când au ajuns la 
putere au fost loviți de autism.

Dar, și cei plecați de la pu-
tere, liberalii, au rămas în con-
tinuare loviți de autism. Mesajul 
lor de partid de dreapta, ar tre-
bui să fie unul clar, corect, dar 
până în prezent nu l-am văzut.

Vocea străzii, după tra�edia 
de la Colectiv, inițial m-a spe-

riat. Credeam că îndeamnă la 
anarhie. Dar, disperarea acelor 
tineri era întemeiată. Partidele 
politice mari, cunoscute – nu 
mai reprezintă nici tinerii, nici 
adulții, nici pensionarii. Ele 
reprezintă interese meschine, 
de �rup. S-au rupt de popor.

Partidele politice au scos 
în față permanent “re�ii și re-
�i nele tupeului” care au reușit 
să păcălească și să adune vo-
turi. În afară de tupeul lor a in-
tervenit și “�reșeala” celui care 
s-a lăsat mituit cu un pachet, o 
�ăleată, sau o ti�aie, 100 de lei 
ziua sau 50 de lei după ce se 
lasă întunericul.

Acum, cu patru luni înainte 
de ale�erile locale, eu, pensio-
nar român, nu am cu cine să 
votez. �ștept oferte serioase, 
nu minciuni electorale.

Pensionar
George RĂDEȘTEANU

URNĂ 
DE VOT
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Seara parșivă se prelin�e 
în umbre murdare și 
muce�ăite pe lân�ă pe-

reți, peste tablouri și mobile, 
aș ternut și pernă, pe sub 
pleoape și piele, încercând să 
se strecoare perfid în �ândurile 
și inima ei.

Vine încă o noapte! O 
noapte încă lun�ă, de început 
de primăvară. Rece și jilavă. 
�ri�ul începe să bântuie prin 
apartament ca la el aca să, 
fan tomă ce stârnește reu ma-
tisme, sinuzite i�norate, oa-
rece bronșită, încercând să-și 
impună cu tot dinadinsul vo-
ința peste sufletul bătrânei 
doamne. Țipă cum îl duce capul 
și puterile, voind să o convin�ă 
că e bătrână, neputincioasă, 
sin�ură și că timpul ei a trecut! 
�biară ca nebunul un adevăr 
de necontestat, dar... ca orice 
adevăr, este unul relativ! 
Doam na din povestea noastră, 
consideră că adevărul este 
asemenea cu privitul printr-o 
macaroană! Drept care, a 
lansat „teoria macaroanei”!

Teoria ei spune că, fiind în 
aceeași încăpere, dacă privești 
prin respectiva macaroană de 
la un capăt, vezi o ima�ine. 
Buuun... Ceea ce vezi e re al. 
Dacă mai apoi, lăsând ma-
ca roana nemișcată, privești 
de la celălat capăt, vei vedea 
altceva! Tot real, dar cu totul 
diferit de prima ima�ine! 
Deci??? �devărul, nu poate 
fi cuprins în totalitatea lui, și 
este dat de punctul de vedere 
al privitorului! �șa că, bătrâna 
doamnă se hotărăște să „dea un 

pic mai mare” centrala termică. 
Se panichează oarecum la 
�ândul facturii ce va veni, dar 
factura e o problemă viitoare, 
care va fi prezentă abia peste 
trei săptămâni, iar reumatismul 
cu toate mofturile lui, este o 
mare problemă actuală!

Nițică căldurică, este în-
totdeauna o mare  binecuvân-
tare... �lun�ă deci fără remuș-
cări fantoma fri�ului. �poi cu 
paharul de apă în mână și 
pas cumpănit, se îndreaptă 
spre noptiera de lân�ă pat, 
unde, rânduite fiecare după 
rostul și priceperea lor, se află 
toate „minciunelele” care o 
aju tă să nu uite că viața este 
încă aici, acum, și este totuși 
frumoasă! Gata! Și-a luat toa te 
bombonelele de seară, in clu-
siv somniferul, aruncă o privire 
vinovată spre icoană (nu s-a 
mai ru�at de nu mai ține minte!) 
și, înarmată cu rebusul, pixul, 
un măr și pisica, se strecoară 
binișor în așternut cu un mic 
oftat de ușurare. Iată! � mai 
trecut o zi...

În casă aerul s-a încălzit și 
bătrâna îl percepe ca pe un voal 
blând și liniștitor, aducător de 
pace și timp pentru speranță. 
Ochelarii îi necăjesc ochii, care 
vor să stea închiși! Un �ând 
nebun îi spune că nu mai e 
mult și vor sta proștii de ochi 

doar închiși... �cum însă vrea 
să termine careul început, să 
asculte cum murmură mâțuca 
cântecelul ei de bine și liniște, 
să retrăiască ziua ce tocmai s-a 
sfârșit. Un val de re�ret îi spală 
sufletul... ziua care a trecut... 
a trecut... Ei, da! � trecut, dar 
ce amintire minunată a lăsat 
în albumul �ândului!  �u venit 
„nepoțelele ei” să vadă ce mai 
face! Bine, nu sunt nepoate de-
adevăratelea! Sunt niște tinere 
minunate, care se îngrijesc 
de ea și nu numai! Până nu 
demult nu știa că asemenea 
lucruri sunt posibile... Plecarea 
copiilor la treaba lor, tocmai 
în Canada, îi cam înne�urase 
sufletul... Voia să fie mai tare, 
să-și spună că așa este mai 
bine pentru ei, deci... Dar tot o 
rodea sin�urătatea!

La ei nu voia să plece, aici 
trebuia să trăiască fără ei! Grea 
ecuație, la care cinstit vorbind, 
nici acum nu a aflat răspunsul 
pe deplin, dar... Pe lume există 
minuni! � venit la ușa ei într-
o zi o vecină să o roa�e să îi 
acorde �irul pentru un împru-
mut C.�.R.P. Nu era obișnuită 
cu împrumuturi și datorii, însă 
vecinica, era o veche priete-
nă, cu care înfruntase multe! 
Se ajutaseră în multe situații și 
mai nou, era cam singura care 
îi deschidea ușa să o întrebe 

BATRÂNA 
DOAMNĂ



OMENIA 37

CENACLUL OMENIA

ce mai face! �dică venea, doar 
așa... de�eaba! Mai veneau 
desi�ur câte unul, sau alții(!), 
care voiau ceva! Că dacă are 
copiii în străinătate, si�ur are 
ori bani ori o relație acolo! În-
cepuse să îi evite și cinstit se 
cam temea de ei... �uzise fel 
de fel de cazuri în care... Nu-i 
mai primea și �ata! Dar, cum 
spuneam, s-a dus la C.�.R.P. 
să-i acorde �irul vecinei. Și 
pentru că a trebuit să aștepte 
puțin, a vorbit ca omul cu unul, 
cu altul... Și așa, a intrat aproa-
pe fără să știe în marea familie 
a C.�.R.P. OMENI�!

La început s-a înscris, pen-
tru că tot era acolo! Pe urmă, 
a văzut că în cadrul C.�.R.P., 
se desfășoară diverse activități 
creative și de interes! �uzi, să 
înveți en�leza! Sau să înveți să 
umbli cu calculatorul?! �sta da! 
�sta o putea interesa! Dacă ar 
fi știut să se descurce pe năz-
drăvănia aia de calculator, ar 
fi putut să vorbească cu copiii. 
�ără bani în plus să îi vezi ca 
la televizor. �sta da minune! 
Și s-a dus. �colo, alte minuni! 
Oamenii pe care i-a cunos-
cut, erau pe măsura locului 
unde se aflau. Omenia era la 
ea acasă! Da, a intrat în casa 
OMENIEI.. După aia, totul a 
fost simplu și ușor! �ânele de 
la Centrul de �i, au început să 
o viziteze, să vadă ce face, au 
venit cu medicul când a fost un 
pic bolnavă, și azi au venit să 
îi aducă �hiocei și să îi spună 
să se pre�ătească, pentru că 
acum, când ea va împlini fru-
moasa vârstă de optzeci de 

ani, Centrul de �i, dorea să o 
sărbătorească și să îi acorde 
o diplomă de merit, pentru că 
a înfruntat viața, cu bunele și 
relele ei, ca o luptătoare cura-
joasă! Ce dar mai mare poate 
să îți dea Dumnezeu, decât o 
mare familie care să te iubeas-
că și pe care să o poți iubi? Și 
așa, a fost binecuvântată bă-
trâna doamnă cu „nepoțelele” 
care sunt o nesfârșită sursă de 
bucurie, speranță și iubire... Ea 
nu mai e sin�ură, copiii sunt 
mai liniștiți acolo, departe, totul 
e bine...

�drențe de zăpezi în a�o-
nie, rămase pe acoperiș, își bo-
cesc țârâit din toate streșinile 
splendoarea diamantină de 
astă iarnă. Seara de iarnă-pri-
măvară se topește-n noapte și 
somniferul s-a pus pe treabă. 
De-acum, cioburi de �ând vor-
besc bătrânei doamne despre 
multe, foarte multe, poate prea 
multe, piedici așezate în calea 
ei de-a lun�ul vieții, dar...

Dar așa cum zăpada se 
topește-n viață, tot așa, ea 
simte că toate necazurile ei 
s-au transformat miraculos în 
bucurii! S-au plămădit în tim-
pul copiilor și al nepoților, iar 
�reutățile au fost de fapt reușite 
depline, pentru că a învins! Co-
pii ei, au la rându-le copii. Sunt 
oameni buni. �oarte buni. Ei 
da! Viața i-a mai dat o încer-
care: puii ei sunt departe... În 
străinătate... Normal, vor tot 
ce e mai bun pentru copiii lor... 
�u ru�at-o să mear�ă să stea 
cu ei, dar nu a putut pleca de 
lân�ă „el”, de lân�ă bunii ei, de 

lân�ă castanul din fața casei... 
Nu! �r fi fost o �rijă în plus pen-
tru puii ei! Ea se descurcă! �re 
toate foto�rafiile lor de când 
s-au născut! �re poze mai noi 
de pe acolo de unde locuiesc 
ei acum... �re telefon și poate 
vorbi cu ei oricând dorește... 
Este.. ca și când ar fi alături de 
ei, doar că în altă cameră!

Mă ro�, ca și când ar locui în 
alt cartier... Și toți sunt în inima 
ei! TOȚI! Sunt cu ea, și ea cu 
ei... Cu �ândul îi ve�hează cli-
pă de clipă. Sunt viața ei! Toată 
viața ei trecută și viitoare! Pen-
tru că viața ei nu s-a sfârșit... 
Și nici nu se va sfârși! Nuuu... 
E mai clocotitoare ca nicioda-
tă! Când era tânără, era doar 
un fir de �hiocel abia încolțit. 
�cum este o pajiște întrea�ă! 
O pajiște verde, smălțată cu 
flori, cu fluturi și binecuvântată 
de soarele speranței și azi și 
mâine și poimâine și...

Bătrâna a adormit, visând 
ziua de mâine care si�ur va 
veni la ea cu alte daruri de 
iubire și speranță. Copiii și 
„nepoțelele” ei dra�i îi apar 
în vis. O mân�âie pe fruntea 
șifonată de timp, iar fruntea se 
netezește de bucurie. 

Și, în vis se roa�ă! „Of 
Doamne! �du mai iute ziua 
de mâine. �du-o cu soarele 
primăverii, cu mirosul florilor, 
cu telefonul copiilor, și cu 
zâmbetele nepoatelor mele! 
Și așa cum iarna se topește-n 
primăvară, timpul renaște-l în 
viață. �min!”

Lucia Bădiță SECOȘANU
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DRAGOSTEA MAMEI
Mamă, tu mi-ai fost dra�ostea dintâi,
Şi mâna-ţi caldă - primul căpătâi,
Mi-ai dat cu dra�oste primul sărut,
�l iubirii tale primul început.

�iua în care am venit pe lume,
Era Capricornul spre sfârşit,
Lumea atunci era în spume,
Pământul nu era liniştit!

Pentru cei din jur eram micuţ,
Venisem să încerc un zbor,
În braţele mamei eram puiuţ,
Simţindu-mă ca pe un ful�uşor.

                                           Mihai LEONTE
                              Volumul Armonii Majere

SEMNUL DE MĂRTISOR

�m un dar pentru tine
Este mic, dar pentru mine
Reprezintă tot ce-i bun
Inima ți-o pun la șnur
S-o porți mereu cu tine,
Primăvara care vine
Și-ți doresc sănătate
Șnurul să-l porți mai departe.
Peste sută și mai bine
Dragostea mea pentru tine
Pentru tine mamă, soră
Pentru tine scumpă noră
�iice și dra�i soții,
Pentru voi șnurul întâi.
Să-l purtați ca amintire
Și la anul care vine
Vă aduc vouă în dar
Tot un șnur și mai dra�.
În tradiția străbună
Șnurul este și cunună
Împletit din mătase
Să aveți zile frumoase!

Marin Mangu
�sociația �jutorul Total

Mu�ur copt spar�e-n petale foame de viaţă.
Truda iernii ce-n �eruri coace pita în �lie
Odihna-şi �ăseşte... Şi-n raze de soare a�aţă
Slava noului rod în triluri de ciocârlie...

Simt cum inima-mi bate-n fioruri fierbinţi
Clocotindu-mi în carne forţe noi, armonie
Pentru ziua de mâine zămislesc noi dorinţi
Şi iert ziua de ieri, înfășând-o-n iubire şi bucurie

M-amestec cu zarea-mbălsămată în flori
Şi mă-mbăt cu lumina ce tremură-n rouă.
Renasc cu pământul, îmbrăcând noi culori,
Şi semăn cu cerul, licărind lună nouă

Totu-i nou, totu-i bun şi învie speranţa.
Este timpul schimbării pentru alt început.
Primăvară, tu eşti temelia, eşti viaţa
Ce revine când crezi că totu-i pierdut.
 
Eşti crăiasa născută în �eruri târzii
Ce revii, biruind viscolirea, cu-o floare
Te aştept, te doresc, şi-mi ești sensul de-a fi,
Când rabd arşiţi şi toamne şi ierni trecătoare...

Că pe toţi şi pe toate îţi aşterni nou veşmânt
�runcând în uitare lacrimi, spaime, dureri!
Eşti ma�ia ce-mi schimbă  suspinul în cânt
Ce slăveşte-mplinirea în noi primăveri!

Lucia Bădiță SECOȘANU

PRIMĂVARA

, ,
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FEMEIA DE LÂNGĂ MINE

Înainte de plecare
Eu aș da o sărutare
Pe care s-o ții minte
Că e dulce și fierbinte
Plec, și plec în lumea mea
Întâlnesc acum o floare
Nu o floare adevărată
Din hârtie creponată
�sta o știu bine
Că înflorește pentru mine
E purtată pe cărări
Umblă prin multe țări
Dar floarea ce-o doresc
Lân�ă mine o-ntâlnesc
Îi vorbesc și o ador,
O privesc cu ardoare,
N-am curaj de-ncercare,
Că să-i simt aroma, fructul.
Mă topește doar �ândul
Că într-o bună zi
Visul se va împlini.
De tu crezi că am păcat
Pe facebook de am intrat
Și din suta de femei
Cu care socializez
Doar atât să mă distrez.
Timpul, viața-i mai ușoară
Câte una de ocară
Cu vorbe meșteșu�ite
Dar rămân neîmplinite
Tu poți fi o ființă care
Înțele�e de mă doare
Știi totul despre mine
Ce zici, mer�i cu mine?
Diferența dintre ani
Las-o dar la dușmani
Poate într-o bună zi
Răspunsul îl voi primi
Un accept cum se cuvine
�ece, cinsprezece ani cu mine
Mai mult nu se știe
Ce vrea Dumnezeu sau soarta

Destinul poate e dat
Tu sau eu n-am căutat  
Clipa aceea de-nceput
Teama aceea ce o are
La început fiecare.
Lasă inima să spună
Sufletul să hotărască
Poți să fii tu nevastă?
Și de scris n-am terminat,
Prea multe am întrebat,
Dar răspunsul n-am aflat.
Sper cu dra� că-l voi primi
Ai curaj spune curat
De tu vrei cu adevărat
Subiectul să-l tratăm
Împreună să vedem
Ce ne-ar apropia
Și de ce n-ai vrea
Să fii a mea stăpână
Sufletul să-l încălzești
Inima s-o potolești
De este un Dumnezeu
Ce va împlini visul meu.
Că de la venirea ta,
Soarta, viața s-a schimbat
Ce-ai făcut sufletul l-ai luat!
Inima n-are putere
De nevastă a te cere.   
Poate tu n-ai cugetat
Să-ți iei alt bărbat.
Dar situația o cere
Rămâi cu avere.
Conturi în străinătate
Ți le dăruiesc pe toate
Să fii lân�ă mine,
�zi și în ziua de mâine.
Când nu mai pot.

Marin Mangu
�sociația �jutorul Total
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l  Oamenii remarcabili au pierit  adesea din 
cauza trântorilor.

l  Înțelepciunea precară e adesea sclava 
prostiei bo�ate.

l  Dacă vorbele ascuțite ar lăsa urme, 
cu toții am umbla 
plini de semne. (William Shakespeare)

l  Când pe tron vine un re�e bun, e timpul să 
se dea le�i împotriva fărădele�ilor puterii.

l  Tăcerea este uneori mai plină de înțeles 
și mai nobilă decât cea mai ele�antă și 
expresivă elocință și, în multe cazuri, e 
dovada unei minți elevate.

l  Sensul prieteniei adevărate stă în aceea 
că dublează bucuria, iar suferința 
o dă pe din două.

l  Omul deștept e fericit doar când 
primește personal o laudă; prostul 
însă se mulțumește și cu aplauzele celor 
de lân�ă el. (Joseph Addison)

l  Când porți o discuție sau când te cerți, fă-o 
ca și cum ai juca șah.

l  Nu aștepta până apa îți ajun�e la �ât, pleacă 
mai devreme; preîntâmpină cruzimea lovitu-
rilor printr-o judecată matură. 

l  Unii apreciează cărțile după �rosime, de 
parcă ar fi fost scrise pentru exerciții manu-
ale, și nu mentale.

l  Niciodată să nu lupți cu cel care 
nu are nimic de pierdut: e o luptă ine�ală. 
(Baltasar Gracian y Morales)

l  Teme-te de furia omului răbdător.

l  Omul nu e suficient de înțelept să se 
mulțumească cu ce are. (Daniel Defoe)

l  O nouă poruncă spunea: cei fericiți nu 
așteaptă nimic, ca să nu fie dezamă�iți. 

l  Opiniile noastre sunt ca ceasurile: fiecare 
arată o oră diferită, dar fiecare om are încre-
dere în al său. 

l  � încerca să-l influențezi pe omul vul�ar 
cu cuvinte blânde și rafinate e totuna 
cu a încerca să cioplești cu briciul 
un bloc de piatră. (Blaise Pascal)

l  Multitudinea de le�i într-un stat înseamnă 
același lucru ca numărul mare de doctori: 
semn de boală și de neputință.

l  La nicio vârstă nu poate fi dobândit un talent 
de care suntem lipsiți, dar la orice vârstă ne 
putem îndrepta �reșelile.

l  Când citim pentru prima dată o carte bună, 
încercăm același sentiment ca atunci 
când ne facem un prieten nou. � reciti 
aceeași carte înseamnă a ne revedea 
cu un prieten vechi.

l  Se poate ca eu să nu fiu de acord 
cu ar�umentele voastre, dar sunt �ata 
să-mi dau viața pentru dreptul vostru 
de a vi le exprima. (Voltaire)

l  �iecare soldat poartă în ranița sa un baston 
de mareșal.

l  �rta conducerii constă în a permite 
oamenilor să îmbătrânească în funcțiile pe 
care le au. 

l  Învin�ător nu este acela care a dat un sfat 
bun, ci acela care și-a asumat responsabili-
tatea îndeplinirii lui și a dat ordinul executării 
acestuia. (Napoleon Bonaparte)

l  Culmea nebuniei e să-ți fixezi drept scop dis-
trugerea pasiunilor.

l  Omul inteli�ent este o îmbinare a celor mai 
nebune molecule. (Denis Diderot)

l  Cât de înfricoșătoare poate fi mintea, dacă 
nu servește omului. (Sofocle)
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