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LA MULȚI ANI!

Iată că, încet, încet, ne apropiem și de fi
na lul anului 2016, un an greu, dar căruia Fe
derația Națională “OMENIA” a Caselor de 
Aju tor Reciproc ale Pensionarilor din Ro mâ
nia ia făcut față cu brio, dezvoltânduse pe 
plan național menținân duși locul de cea mai 
mare și importantă or gani zație a persoanelor 
vârstnice din Ro mânia. Am încheiat cu succes 
în acest an ambițiosul proiect “Vârsta a treia 
 prioritate pe agenda publică” prin înființarea 
la nivelul Federației Naționale “OMENIA” a 
Centrului de Management și Advocacy și 
dezvoltarea primei Strategii de advocacy, fiind 
singura organizație de pensionari din țară 
care are astfel de resurse pe care le pune la 
dispoziția organizațiilor membre. 

Totodată, pe lângă realizările pe plan in
tern, neam consolidat poziția și pe plan ex
tern, proiectând o dimensiune europeană a 
federației fiind, alături de Federația Națională 
“Solidaritatea” a Pensionarilor, singurele or
ga  ni zații românești reprezentate în marea fa
milie europeană a vârstnicilor, prestigioasa 
Platformă AGE Europe. 

Acestea sunt doar câteva puncte din agen
da anului parcurse cu succes. Fără ajutorul 
dumneavoastră, colegi, prieteni, colaboratori 
și parteneri, nu am fi reușit.  

Anul 2016 a fost unul deosebit de activ și cu 
rezultate bune, iar asta ne motivează să ducem 
mai departe misiunea noastră și să ne propu
nem obiective cel puțin la fel de ambițioase în 
scopul protecției sociale a persoanelor vârstni
ce din România și pentru anul ce vine. �mi do�mi do do
resc ca în 2017 să continuăm să ne dezvoltăm 
și să consolidăm parteneriatele și programele 
începute, să realizăm împreună proiecte noi, 
importante pentru întreaga societate civilă, și 
să dezvoltăm un dialog permanent și construc
tiv cu autoritățile publice centrale și locale dar 
și alți actori sociali. 

  Vă mulțumesc pentru colaborare și pentru 
sprijinul dumneavoastră și vă doresc sărbători 
cât mai liniștite și frumoase, multe bucurii și 
împliniri pe plan profesional și familial, și toată 
sănătatea din lume. 

Crăciun Fericit! La Mulți Ani și un an 2017 
îmbelșugat!

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

Dragi prieteni 
și colaboratori!

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



Nr 4 (32) anul 82

PLATFORMA AGE EUROPE

A fi vârstnic în Europa este 
în continuare o mare provoca-
re, iar reprezentanții celor pes-
te 40 de milioane de seniori ai 
Platformei Europene AGE au 
atras atenția că numai o viziu-
ne bazată pe drepturile omului, 
cu mecanisme care să permită 
o atentă implementare și mo-
nitorizare a cadrelor legale și 
a politicilor, va fi în măsură să 
conducă la progrese în ceea 
ce privește problematica vârs
tei a treia la nivelul Uniunii Eu-
ropene. 

Declarația membrilor AGE, 
reuniți la Bruxelles în perioada 
1618 noiembrie 2016 în cadrul 
Adunării Generale anuale, este 
în esență un manifest care re-
flectă înțelegerea și așteptările 
de protecție a drepturilor omu-
lui în 7 principii de bază ale 
promovării drepturilor persoa-
nelor vârstnice:
l  Vârstnicii au aceleași 

drepturi ca și toți ceilalți;
l  Persoanele vârstnice nu 

ar trebui să fie tratate dife

rit doar pentru că sunt în 
vârstă;

l  Respectarea drepturilor 
persoanelor vârstnice re
prezintă un beneficiu pen
tru întreaga societate;

l  Statele membre trebu
ie să ia măsuri pentru 
asigurarea drepturilor 
egale ale cetă țe nilor lor;

l  Persoanele vârstnice tre
buie să fie în centrul pro
ceselor care au impact 

asupra vieților lor;
l  O nouă convenție a Na ți 

unilor Unite poate ajuta per
soanele vârstnice să con
tribuie, să prospere și să se 
bucure de drepturile lor;

l  Angajamentele asumate 
privind drepturile omului 
trebuie să se aplice la nivel 
regional, național și local;

Care este situația 
drepturilor persoanelor 
vârstnice în România?

Președintele Federației Na
ționale „OMENIA” a C.A.R.P.
urilor din România, domnul 
Gheorghe Chioaru, reprezen-
tantul României la acest fo-
rum, declară pentru seniori că: 
„Fără o implicare a noastră, a 
organizațiilor de/și pentru per-
soane vârstnice, în tot ceea ce 
înseamnă dezvoltarea politici-
lor publice pentru vârsta a treia, 

Respectarea drepturilor 
persoanelor vârstnice – beneficii 

pentru întreaga societate
ersoanele vârstnice nu cer drepturi noi, și nici une-
le specifice. Deși în principiu instrumentele pri-
vind drepturile omului se aplică egal pentru oame-

nii de toate vârstele, în realitate oamenii întâmpină diverse 
inegalități pe măsură ce îmbătrânesc. Aceste provocări ce 
apar la vârsta a treia, dar și faptul că nu se regăsesc în instru-
mentele internaționale de drepturile omului creează bariere 
pentru persoanele vârstnice, iar aceștia nu se pot bucura de 
drepturi egale pe măsură ce avansează în vârstă.” Declarația 
membrilor Platformei Europene a Seniorilor AGE, Bruxelles, no-
iembrie 2016. 

„P

Președintele Federației 
Naționale “OMENIA“ a 

C.A.R.P.urilor din România
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nu poate genera schimbare”. 
Forumul european din 

acest an a pus accentul pe 
acele instrumente care pot fi 
utilizate de către organizațiile 
persoanelor vârstnice pentru a 
lucra la nivel local, regional și 
național cu autoritățile pentru 
politici publice adecvate per-
soanelor vârstnice.

Unul dintre aceste instru-
mente este Planul Internaţi-
onal de Acţiuni de la Madrid 
privind Îmbătrânirea Activă 
(MIPAA) din anul 2002, docu-
ment ce prevede recomandări 
pentru creșterea calității vieții 
persoanelor vârstnice, dar și 
modalități de a aborda fenome-
nul accentuat de îmbătrânire a 
populației la nivel internațional. 
România a aderat la Strategia 
Regională pentru Implementa-
rea MIPAA încă din anul 2002, 
luânduși un angajament pen-
tru a le oferi cetățenilor seniori 
dreptul la o viață decentă. Au 
trecut 14 ani, însă vârstnicii din 
România sunt printre cei mai 
afectați de sărăcie, izolare și 
nepăsare. 

Federația Națională „OME-
NIA” a Caselor de Ajutor Reci-
proc ale Pensionarilor a transmis 
de nenumărate ori prin mijloace-
le proprii de informare (Revista 
Omenia, siteul www.fnome-

nia.ro, www.
omeniatv.ro), 
dar și prin 
part i  c i  păr i le 
la în  tâl niri cu 
repre zentanți 
ai Guvernu-
lui Români ei, 
Parlamen tu lui, 
massmedia, 
con fe rințe și 
se  mi  narii fap 
tul că aproxi-
mativ 70% din 
cei 1.400.000 de membrii sunt 
reprezentați de acei vârstnici ale 
căror venituri sunt sub pragul de 
700 de lei. Mai mult decât atât, 
componenta economică este 
doar unul dintre aspectele care 
le afectează viața. Lipsa unor 
servicii sociomedicale de calita-
te, a oportunităților de participare 
la viața socială și discriminarea 
sunt cele mai întâlnite realități 
ale vârstnicilor. 

Recenta Strategie Națională 
pentru Promovarea Îmbătrâni-
rii Active și Protecția Persoa-
nelor Vârstnice, adoptată de 
către Guvernul României în 
anul 2015, este un document 
strategic căruia îi lipseau meîi lipseau me me-
canismele de evaluare și moni-
torizare. Pe data de 16 noiem-
brie 2016, Guvernul a aprobat 
Planul operațional 20162020 

care vizează implementarea 
Strategiei naționale până în 
2020 pentru promovarea îmbă-
trânirii active și protecția per
soanelor vârstnice, în  locuind 
Planul stra tegic anterior. Strate-
gia a fost completată cu o ane-
xă suplimentară care detaliază 
mecanismul de monitorizare și 
evaluare a implementării Stra-
tegiei naționale și a Planului 
operațional pentru perioada 
20162020. Planul operațional 
nu a fost încă publicat pe 
siteul ministerului de resort, și 
nici nu a fost lansat dezbaterii 
publice, însă așteptăm cu inte-
res includerea propunerilor și 
soluțiilor organizațiilor de per-
soane vârstnice.

Ionuț ARDELEANU



Nr 4 (32) anul 84
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Sunt organizațiile nongu
vernamentale o soluție și 
un partener pentru auto
rități în rezolvarea proble
melor cu care se confrun
tă persoanele vârstnice?
Categoric. Politicienii sunt 

aleși de cetățeni pentru ai ser-
vi și nu pentru a se servi pe ei 
înșiși. ONGurile sunt foarte 
importante pentru factorii de 
decizie politică. ONGurile nu 
reprezintă opoziția, ci sunt for-
mate din voluntari care încear-
că să schimbe lucrurile întrun 
mod pozitiv pentru întreaga 
populație. Din acest motiv, o 
cooperare puternică și de în-

credere este importantă. Din 
cele câteva vizite pe care leam 
desfășurat la C.A.R.P.uri până 
acum, observ că nici unul nu se 
bucură de suportul deplin al unei 
bune cooperări cu administrația 
locală. Este ciudat, din punc-
tul meu de vedere, deoarece 
C.A.R.P.urile fac, în parte, 
treaba pe care administrația lo-
cală ar trebui să o facă gratuit. 
Rezultate mult mai bune ar pu-
tea fi atinse printro colaborare 
eficientă între C.A.R.P.uri și 
administrația locală.

ONGurile știu exact proble-
mele cu care se confruntă mem-
brii lor. Ca atare, C.A.R.P.ul este 
cel mai bun pur tător de cuvânt 
pentru problemele vârstnicilor 
în relațiile cu administrațiile lo-

cale și cea națională, iar Fede
rația Națională „OMENIA” în 
relațiile cu Guvernul și ministe-
rele. După cei 26 de ani de ac 26 de ani de ac de ani de ac-
tivitate și proiecte în România, 
am o idee destul de bună 
asupra a ceea ce se întâmplă. 
Grav este că nimeni nu ascultă 
ONGurile și nu le iau în serios. 
Pe de altă parte, românii nu au 
încredere în politicienii lor. Ca 
nivel de încredere, politicienii și 
instituțiile publice sunt codașe. 
ONGurile sunt o școală a de
mocrației. Problemele cu care 
se confruntă au fost deja discu-
tate și soluțiile posibile au fost 
formulate înainte de a contacta 
factorii de decizie politică. Este 
o muncă importantă care ar 
trebui să fie recompensată și 

«Federația Națională 
„OMENIA” este cel mai 
bun purtător de 
cuvânt al vârstnicilor»

�n numărul trecut al revistei noastre am întrecut al revistei noastre am în
ceput o discuție cu domnul Jozef Goebels, 

președintele ADR Flandra și al Fundației 
T.O.N. Domnia sa desfășoară, de peste 26 
de ani, o vastă activitate de voluntariat în 
diverse domenii cu și pentru români. Este, 
astfel, un bun cunoscător al mediului social 
din țara noastră, oferind un punct de vede
re pertinent atât în ceea ce privește situația 
vârstnicilor, cât și a rolului C.A.R.Purilor în 
viața lor. �n partea a doua a interviului vom 
aborda aspecte legate de experiența româ
nească a domniei sale, precum și perspectiva 
sa asupra viitorului.

INTERVIU
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apreciată. ONGurile nu tratea-
ză numai probleme individuale, 
ci și probleme comune care au 
nevoie de o soluție.

Mai important, legat de orga
nizațiile pentru vârstnici, este 
faptul că membrii se bucură de 
o vastă experiență venită din 
profesiile avute anterior. Aceas-
ta este o mină de aur care ar tre-
bui să fie valorificată pe deplin. 
Persoanele în vârstă reprezintă 
o pătură în dezvoltare. Este im în dezvoltare. Este im. Este im-
portant ca, după perioada acti-
vă, având în vedere contribuțiile 
plătite, să poată avea un trai de-
cent și sănătos.

Prima dată ați pășit pe pă
mânt românesc în 1990, 
imediat după prăbușirea 
comunismului. Cum ați 
găsit România atunci și 
cum o vedeți astăzi, după 
26 de ani?
Când am venit prima dată 

în România, în 1990, am fă-
cut o călătorie umanitară la 
SlatinaTimiș, localitate care 
a fost adop tată de orașul meu 
natal din Belgia, Geel. Dacă 
suntem încă acolo, după 26 
de ani de voluntariat, înseam-
nă că există posibilități de a 
schimba lucrurile. Crescând 
ca cercetaș, am urmat motto
ul lui Baden Powell «încearcă 
să lași lumea puțin mai bună 
față de cum ai gă sito», iar 

acest lucru mi sa întipărit în 
minte și am încercat să aduc 
schimbări pentru oameni. Am 
realizat foarte multe în această 
perioadă, am întâlnit mulți oa întâlnit mulți oa mulți oa-
meni interesanți și promițători 
pe care iam pregătit și anga-
jat. Mam bucurat de ospitalita-
tea românilor și am descoperit 
o mulțime de oportunități. Ro-
mânia este o parte a Europei și 
ar trebui să acționeze ca atare. 
Așa stau lucrurile din punct de 
vedere economic, al mediului, 
al turismului etc. România are 
multe oportunități interesante 
pentru a progresa. Deci, vom 
în cerca să concepem bune 
practici împreună cu oamenii 
din România. Important este ca 
aceștia să învețe să coopereze 
și să lase un pic la o parte indi-
vidualismul. Părerea mea este 
că factorii de decizie trebuie să 
fie instruiți în domeniul lor de 
activitate și să coopereze cu 
oamenii (ONGurile).

Va marcat ideea lui Ceau
șescu de sistematizare 
care, fără drept de apel, a 
dis trus o structură, adu
când pe foarte mulți oa
meni de la sate la orașe, 
întrun fel privândui de 
potențialele resurse și de 
suportul copiilor, devenind 
dependenți de stat. Cum 
comentați?

Un sat este o comunitate 
locală, cu o istorie importantă 
și un patrimoniu. Strămoșii au 
trăit acolo secole și acolo au 
fost înmormântați. Rădăcinile 
oamenilor sunt în pământul pe 
care locuiesc. Este ceva ce nu 
se poate distruge întro clipă. 
Desigur, lucrurile puteau fi mai 
bine organizate în aceste sate, 
dar acesta nu este un motiv 
pentru a le distruge și pentru a 
muta oamenii întrun oraș, iar 
acolo ce să facă? Pe de altă 
parte, în calitate de președinte 
al unei organizații ce a încercat 
să salveze sate la acel moment, 
uneori îmi pun întrebarea: „Am 
reușit în misiunea noastră?”. 
Răspunsul nu este pe deplin 
pozitiv din moment ce multe 
amenințări sunt încă prezen-
te: tineri care părăsesc satele 
pentru orașele mari sau care 
pleacă în străi nă ta te, nivelul de 
educație în scădere, lipsa de loîn scădere, lipsa de lo, lipsa de lo-
curi de mun că sau a unei eco-
nomii sociale, lipsa sau slaba 
prezență a asistenței medicale 
de primă linie, cultura și patrimo-
niul în scădere, factorii de deciîn scădere, factorii de deci, factorii de deci-
zie în politica locală slab instruiți 
și lipsa de stimulare pentru cei 
bine pregătiți, lipsa cooperării 
în agricultură, con diții dure de 
viață etc. Acestea sunt direcții 
pe care trebuie să se lucreze 
cu prioritate, deoarece jumăta-
te din populația țării trăiește în 
mediul rural.

Ne apropie 175 de ani de 
relații diplomatice ro mâ
nobelgiene, avem o Con
stituție după model belgi
an și de 26 de ani sunteți 
alături de noi. Concret, 
cum vedeți evoluția aces
tor relații?
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Eu văd situația ca fiind 
foarte importantă și pozitivă. 
În ultimii 26 de ani sa desa de-
monstrat că există întrade-
văr similitudini între populațiile 
noastre și că, cel puțin, am fi 
avut parte de aceleași diver-
se ocupații străine în istorie. 
O mulțime de lucruri pe care 
le facem în România, au o 
valoare suplimentară datorită 
acestei relații românobelgie-
ne. După cum ambasadorul 
Belgiei, Excelența Sa Thomas 
Baekelandt, spunea: „este vor-
ba de o cooperare între po-
poare, de jos în sus, cu scopul 
de a influența politica”. Văd 
că românii preiau acțiunile și 
proiectele noastre și așa ar 
trebui să fie. Suntem o rețea 
în continuă creștere și acest 
lucru reprezintă un mijloc de 

promovare. Un bun exemplu, 
sunt diferitele forumuri privind 
cooperarea descentralizată în
tre Belgia și România din treelgia și România din tre-
cut la care au luat parte factorii 
de decizie politică, ONGuri și 
oameni din ambele țări, fă-
când schimb de bune practici 
și încercând să transforme luîncercând să transforme lutransforme lu-
crurile întrun mod construcîntrun mod construc mod construc-
tiv. Deci, încă există un viitor 
promițător pentru cooperarea 
românobelgiană, deși sunt de 
părere că politicienii din ambe-
le țări și din UE ar trebui să se 
trezească la realitate.

Promițător este faptul că tot 
mai mulți tineri români se satu-
ră și sunt dispuși să schimbe 
ceva. Mă bucur să văd modul 
în care încearcă săși ia vii-
torul în propriile mâini, exact 
ceea ce noi încercăm să re-

alizăm de aproape 26 de ani. 
Exemple bune au fost alegerile 
prezidențiale din 2014 și pro-
testele din urma incendiului de 
la club Colectiv din 2015. În 
ambele cazuri, tinerii au ieșit 
în stradă pentru schimbare. În 
cadrul T.O.N., avem cea mai 
mare organizație de tineret din 
România, A.G.L.T., și grupul de 
tineri voluntari și lideri. Acest 
lucru va face diferența în viitor 
și trebuie să aducem laolaltă 
tineri și vârstnici pentru o soci pentru o soci-
etate mai puternică.

Cât de dezvoltate sunt ser
viciile sociale pentru per
soanele vârstnice? Cât de 
respectate și aplicate sunt 
legile care le privesc?
Problema în România este că 

cea mai mare parte a legilor sunt 
printre cele mai bune din Euro-
pa, dar slab sau deloc puse în 
aplicare sau concepute fără a se 
prevedea mijloace de a le pune 
în aplicare. Deci, sunt încă multe 
de făcut în această privință. Atât 
din punct de vedere social, cât 
și medical, persoanele în vârstă 
sunt afectate și expuse riscu-
lui de sărăcie. În studiile recent 
efectuate, am demonstrat că o 
persoană care are peste 65 de 
ani și este singură, se află la limi-
ta riscului de sărăcie. Deci, ar tre-
bui făcut un salt mare cu scopul 
de a oferi vârstnicilor traiul dea oferi vârstnicilor traiul de-
cent pentru care au muncit și au 
contribuit toată viața. Politicienii 
ar trebui să încerce să trăiască 
un an cu banii pe care îi primește 
o persoană cu pensia medie din 
România și abia după aceea pot 
vorbi și lucra ca experți.

Ana Ioana IRICIUC
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“OMENIA” National 
Federation is the 
best spokesman 
for elderly

In the previous number of our magazine we 
started a conversation with Mr. Jozef Goe

bels, president of ADR Flanders and T.O.N 
Foundation. He has been doing for over 26 
years an extensive volunteer work in various 
fields, with and for the Romanian people. He 
has a good knowledge of the social environ
ment in our country, offering a relevant point 
of view regarding the situation of elderly and 
the role P.M.H.H. associations in their lives. In 
this second part of the interview we will debate 
over his Romanian experience and his future 
perspective.

INTERVIEW

(continued from previous number)
Are NGOs a solution and a 
partner for the authorities 
in solving the pro blems 
faced by the elderly?
Definitely. Politicians are 

elected by the citizens to serve 
them and not themselves. 
NGO’s are very important for 
policymakers. NGO’s are not 
the opposition, they are volun-
teers who try to change things 
in a positive way for the entire 
population. For that reason, a 
strong cooperation and trust is 
important. From my few visits 
to P.M.H.H.’s till now, I noted 
that none of them have the full 
support of a good cooperation 
with local governments. This is 
something strange to me since 
local P.M.H.H.’s are doing the 

job that local governments 
should do for free. Much bet-
ter results could be achieved 
through a good collaboration 
between P.M.H.H. and the lo-
cal authoring. 

NGO’s know exactly the 
problems their members are 
facing. As such, P.M.H.H. is 
the best spokesman for elderly 
problems to local and regional 
authointies and the “OMENIA” 
National Federation to the na-
tional government and min-
istries. During my 26 years of 
activities and projects in Ro-
mania, I have a rather good 
idea on what is going on. The 
worst part is that nobody takes 
serious NGO’s politicians. 
Therefore, the level of confi-
dence in politicians and public 

institutions is very low. NGO’s 
are a school of democracy. The 
problems have already been 
discussed and possible solu-
tions were formulated before 
contacting policymakers. This 
is an important job that should 
be rewarded and appreciated. 
NGO’s are not dealing only 
with proper individual prob-
lems, but also with common 
problems that need a solution.

More important, related to 
elderly organizations, is the 
fact they have lot of experi-
ence in house from individual 
professions in the past. This is 
a goldmine that should be fully 
valued. Elderly people are a 
growing generation. It’s impor-
tant that after their active pe-
riod, where they all contri buted 
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a lot to the country, they should 
have a decent and healthy life.

The first time you came 
in Romania in 1990, right 
after the collapse of the 
communism, how did you 
find it in those moments 
and how do you see it to
day, after 26 years?

When I first came to 
Romania in 1990, it was a hu-
manitarian trip to SlatinaTimis, 
which was adopted by my home 
city Geel in Belgium. If I’m still 
here after 26 years of voluntary 
work, it means that there are 
possibilities to change things. 
Since I grew up as a scout and 
I followed the motto of Baden 
Powell: “try to leave the world 
a little bit better than you found 
it”. This is something I always 
keep in mind and I tried to 
change things for people. We 
achieved a lot during that pe-
riod, we’ve found a lot of inter-
esting and promising people 
that we trained and employed. 
Also we enjoyed the hospital-
ity of Romanians and saw a 
lot of opportunities. Romania 
is a country with a lot of pos-
sibilities in different ways. It’s 

part of Europe and should act 
as such. Romania has lot of in-
teresting opportunities to move 
forward. So, as told before, we 
try to set up good practices 
with Romanian people. It is im-
portant that people learn how 
ta cooperate and how to put 
aside the individualism. In my 
opinion policymakers need to 
be trained in their domain and 
to coope rate with the people 
(NGO’s).

You were impressed by 
Ceausescu’s idea of sys
tematization which, un
questionably, destroyed 
a structure, bringing on a 
lot of people from villages 
to cities, depriving them 
of some resources and 
family support and made 
them dependend upon 
state measurres. How do 
you comment?

A village is a local com-
munity with an important his-
tory and heritage. Since cen-
turies ancestors have lived 
there and  have been buried. 
Their roots are in the soil they 
live on. This is something you 
cannot destroy from one mo-

ment on another. Of course, 
things could be better and or-
ganized in these rural villages, 
but that’s not a reason to de-
stroy them and move people 
to a city, to do what? On the 
other hand, as a president 
of an organization who tried 
to save those villages at that 
time, sometimes I ask myself 
“did we succeed in our mission 
to save the villages”. The an-
swer is not at all fully positive 
since there are a lot of threats: 
youngsters that leave villages 
for big cities or going abroad, 
education level is going down, 
no jobs or service economy, 
lack or poor first line health-
care, culture and heritage is 
going down, low trained local 
policymakers and no stimu-
lus for the good ones, lack of 
agriculture cooperations, hard 
living conditions etc. So these 
are the things we have to work 
on with priority since half of the 
Romanian population is living 
in rural area.

We are approaching 175 
years of RomanianBel
gian diplomatic relations, 
we have a Constitution by 
Belgian model and for 26 
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years you are here. Ex
actly, how do you see the 
evolution of these rela
tions?
I see this as very important 

and positive. The past 26 years 
has shown that there are in-
deed similarities in our popula-
tions and at least we have had 
the same diverse occupations 
of other nations in our history. 
A lot of things that we are doing 
in Romania have an extra val-
ue due to this BelgianRoma-
nian relation. As the Belgium 
ambassador Thomas Baeke-
landt says, this is a “people to 
people” movement and coop-
eration from bottom to top in 
order to influence politics. I see 
that Romanians take over our 
actions and projects and this 
is how it should be. We are a 

still growing network and this 
is a promoting fact. A good ex-
ample are the different Forums 
on decentralized cooperation 
between Belgium and Roma-
nia in the past, where policy-
makers, NGO’s and people of 
both countries exchange best 
practices and try to change 
things on a constructive way. 
So there is still an important fu-
ture for the BelgianRomanian 
cooperation although, I agree, 
we have to wake up our politi-
cians from both countries and 
from the EU.

Promising is the fact that 
more and more young Roma-
nians are fed up and willing to 
change. It is nice to see how 
they try to take their future in 
their own hands, and that’s 
exactly what we are trying to 
achieve for 26 years. A good 

example was the president 
elections in 2014 and the pro-
tests after the fire incident at 
nightclub Colectiv in Bucharest 
in 2015. In both cases, young-
sters made the difference and 
demonstrated for a change. 
Also within T.O.N., we have 
the biggest youth organization 
of Romania A.G.L.T. and lot of 
young volunteers and leaders. 
This will make the difference 
in the future and we have to 
bring youngsters and elderly 
together for a stronger society.

In your opinion, how de
veloped are the social 
services for older people 
in Romania and how are 
enforced laws concern
ing them?

The problem in Romania is that 
most of the laws are amongst 
the best of Europe, but poor or 
not implemented or there are 
no means foresee to imple-
ment them. So there is still a 
lot to do on this. As well social 
as medical, elderly people are 
deprived and at risk of poverty. 
In recent studies, we demon-
strated that if you are above 65 
years old and alone, you are at 
the border of risk of poverty. So 
there should be a huge catch 
up move in order to give elderly 
people a decent life, something 
they worked and contributed 
for their whole life. Politicians 
should try to live one year with 
the money an average retired 
person in Romania gets; after-
wards they can speak and han-
dle as an experienced expert.

Ana Ioana IRICIUC
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Domnule Ivan Patzaichin, 
în primăvara anului viitor 
se împlinesc 50 de ani de 
când ați plecat din satul 
natal, pe drumul afirmării. 
A fost lung acest drum de 
la Mila 23 și până pe so
clul statuii din fața stadio
nului Dinamo?

Da, așa este, în martie fac 
exact jumătate de secol de 
când am intrat în familia spor-
tului românesc și am plecat cu 
gândul să devin campion. Am 
reușit lucrul acesta chiar de mai 
multe ori, dar foarte puțină lume 
știe că eu nimic nam început 
cu dreptul. De fapt, și începu-

turile mele și prima competiție 
internațională, chiar și la Olimși la Olimi la Olim-
piada din 1968 din Mexic, pri-
ma cursă a fost ratată. Miam 
făcut un obicei din a începe cu 
stângul și să lupt pentru a de-
monstra că ceea ce miam pro-
pus se poate câștiga, dar asta 
printro ambiție extraordinară, 
printro muncă și o dăruire spe-
cifică unui câștigător, unui lup-
tător. Da, drumul a fost foarte 
interesant pentru că eu până 
să mă apuc de performanță 
nu am mers decât cu vapo-
rul până la Sulina și până la 
Tulcea. Primul drum al meu 
către clubul Dinamo, acesta 
fiind primul contact al meu cu 

sportul, a fost cu trenul. Ajun-
gând în București, totul pentru 
mine era necunoscut. Văzând 
orașul, asemenea blocuri, clă 
diri, tramvaie și mașini și aglo
merație, am rămas fascinat. 

Recent, în palmaresul 
dum neavoastră de dis
tinc ții și medalii sa mai 
adăugat și titlul de Doc
tor Honoris Causa al Uni
versității de Educație Fizi
că și Sport. Cum ați primit 
această recunoaștere? 

Cu emoție și cu onoare, 
pentru că la orice maș fi gân-
dit, dar nu la acest titlu, și ma 
onorat faptul că am fost in-

Peste câteva luni sărbătorește jumătate de 
secol de carieră sportivă, cel care a intrat 
în legendă vâslind cu pagaia ruptă spre 

aurul olimpic. Este cvadruplu laureat cu aur la 
Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 

și 1984 și triplu laureat cu argint, iar la cei 67 de 
ani, vârsta la care mulți sau resemnat, contiârsta la care mulți sau resemnat, contisau resemnat, conti
nuă să fie activ  și mereu deschis la provocări. 
Este campionul absolut pentru care, alături de 
Hagi, Nadia și Năstase, sa cântat imnul țării.

Interviu cu Ivan Patzaichin

“Când am plecat din Deltă, 
am plecat cu gândul 

să devin campion”
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clus în lumea academică. Nu 
știu în ce măsură merit lucrul 
acesta. Nu mam gândit nici-
odată la o asemenea onoare. 
Întotdeauna miam dorit să fac 
lucrurile mai bune, întotdeaule mai bune, întotdeau-
na am pășit în lumea acestui 
sport, în familia sportului româ-
nesc, și am dăruit ceea ce am 
considerat eu că sunt în stare 
să fac și mereu am zis că nu e 
suficient cât am făcut. 

Spunețimi, maestre eme
rit al sportului, trei cuvin
te care îl caracterizează 
pe Ivan Patzaichin?

În primul rând ambiția, 
voința și, aș pune pe al treilea 
loc, prietenia, și mai ales cea 
legată cu cei care mau încon-
jurat dea lungul vieții mele. În-
totdeauna am zis că Dumnezeu 
ma iubit și mia dat acest har 
de ami alege prietenii, de ami 
atrage oamenii lângă mine și 
fiecare dintre ei a contribuit la 
ascensiunea mea. Mereu am 
avut de învățat câte ceva de 
la fiecare. Chiar și dea lungul 
anilor, chiar dacă eram campi-
on, îmi făceam noi prieteni și 
întotdeauna luptam și aveam 
acea ambiție de a demonstra 
și de a arăta acelor prieteni noi 
că nu au dobândit un prieten 
care săi facă de rușine. 

Cum se vede sportul ro
mânesc de azi și specia
litatea kaiaccanoe prin 
ochii lui Ivan Patzaichin? 

Sportul de specialitate nu 
aș vrea săl comentez pentru 
că eu opt ani nam mai activat 
și nu cred că mai sunt în măsu-
ră. Sunt alte personaje care ar 
putea să analizeze și să vadă 

care este viitorul acestui sport. 
Sportul, în general, nu prea 
a fost apreciat sau pus la un 
nivel de prioritate de cei care 
au condus România în cei 26 
de ani. Sportul românesc avea 
școli, strategii, avea proiecte 
pe termen lung, existau niște 
campionate școlare sau uni-
versitare: sportul de masă, 
chiar și acea Daciadă care a 
adunat lumea la mișcare. La 
ora actuală, în sport, nu exis-
tă decât cei care își permit 
să facă sport. Am spuso în-
totdeauna că statul sa impli-
cat foarte puțin și foarte mulți 
copii din țară nuși permit să 
facă sport. Acum, cei care fac 
sport au părinți care își permit 
să le cumpere echipament, 
să le creeze cantonamente 
și eventual să le plătească și 
profesori. Trebuie regândit tot 
sistemul, trebuie să ne adu-
năm și să încercăm să găsim 

soluții pentru unele strategii 
pe termen lung. Nu cred că se 
poate recupera întrun an sau 
doi ceea ce sa pierdut în ulti-
mii 26 de ani. Cu puțină voință 
din partea tuturor am putea 
face aceste strategii. Nu trebu-
ie neapărat, chiar în toată țara, 
să dezvoltăm anumite sporturi. 
Trebuie să ne gândim și pe 
zone, și pe specificul zonelor 
și, mai ales la nivel școlar ar 
trebui să găsim soluții. Cu 
toții neam luptat ca să mărim 
numărul de ore de educație 
fizică și sport. Asta înseamnă 
bani investiți, dar din păcate 
sportul în școli nu prea se 
practică, ba mai mult, există 
și o educație falsînțeleasă 
de a nu practica mișcare în 
școli. Mulți tineri ar dori să 
facă sport de performanță, 
dar nu au această posibilitate. 
Întotdeauna sportul de mare 
performanță lau făcut copiii 
nevoiași, copii ca mine și ca 
mulți alții. 

Cât de bună este mișcarea 
la vârsta a treia?  

Sportul este bine să fie prac-
ticat de orice persoană și indi-
ferent de vârstă. Acum am un 
proiect foarte frumos – „Desco-
peră România din barcă”, unde 
mergem din oraș în oraș; ideea 
este să invit oameni de toate 
vârstele, mai ales bunicii, care 
vin cu nepoții și se urcă întro 
barcă. Copiii au atunci mult mai 
mare curaj să vâslească și sunt 
foarte entuziasmați. Important 
este săi atragem în cât mai 
multe locuri, și lucrul acesta se 
întâmplă și în România, unde 
sunt foarte multe inițiative de 
genul acesta. 

Dumnezeu 
m-a iubit 

si mi-a dat 
acest har

“
”
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Cum sa născut proiectul 
dumneavoastră de suflet, 
„Rowmania”?

Foarte simplu. Atunci când 
am plecat din Deltă, am plecat 
cu gândul să devin campion, 
iar oamenilor de acolo leam 
rămas cumva dator, pentru că 
tot ceea ce am realizat eu, am 
realizat datorită educației primi-
te de la părinții mei, bunicii mei 
și localnicii din satul meu. Acolo 
am învățat să am respect față 
de muncă, față de cei din jurul 
meu și cred că lucrul acesta ma 
făcut, dea lungul carierei mele, 
să mă întorc cumva și către ei, 
să încerc săi ajut întro formă 
sau alta. Această dorință am 
avuto mereu în minte, iar în 
2009, când mam retras din ac-
tivitatea sportivă, mam ocupat 
de aceste proiecte. În ultimii ani 
miam dat seama că în Deltă 
sau dezvoltat foarte multe lu
cruri, dar după urma cărora lo, dar după urma cărora lo-
calnicii nau avut foarte mult de 
câștigat. Din această cauză, 
toate proiectele mele se lea-
gă de a face în așa fel încât 
Delta să fie mult mai cunoscută, 
economia locală să înceapă să 
crească, iar oamenii din Deltă 
să trăiască ceva mai bine. Dar 
între oameni și natură trebuie 
să existe un echilibru, pentru 
că oamenii de acum 50 de ani 
erau mult mai responsabili față 
de natură, iar acum sunt foarte 
agresivi, nu neapărat voit. Ei nu 
au fost în dru mați, nu a fost cine-
va care să le arate că se poate 
face și altfel. 

Sunteți atât de mare în
cât românii vau ridicat o 
statuie în fața stadionului 
Dinamo...

Nu prea îmi place să vor-
besc despre statuie, dar am 
acceptato și sunt onorat prin 
faptul că reprezentanții Clubu-
lui Dinamo șiau dorit să aibă 
un model pentru copiii care vin 
să facă sport de performanță, 
să vadă un model, să se inspi-
re din ceea ce am făcut și eu 
dea lungul vremii. 

Cum vă înțelegeți cu cele
lalte trei glorii ale Români
ei: Năstase, Nadia și Hagi?

Foarte bine și cu mare bu-
curie, ori de câte ori ne întâl-
nim. Ne respectăm pentru că 
suntem oameni în primul rând 
și fiecare la rândul nostru am 
făcut câte ceva special pentru 
România, iar asta ne unește 
și trebuie să fim în continuare 
așa cum am fost și până acum.  

Ce regrete aveți?

Poate dacă aș fi fost puțin mai 
înțelept, sau dacă aș fi fost la 
nivelul de acum, naș fi avut și 
medalii de argint și de bronz. 
Miar plăcea să am această 
planoplie a mea cu toate me-
daliile din aur.

Dacă ați avea un mesaj 
pentru poporul român, 
care ar fi acesta?

Ar trebui să existe acea 
unitate, înțelegere și mai ales 
colaborare. Să fim în stare să 
apreciem oamenii care fac lu-
cruri bune, să fim în stare să 
le strângem mâna celor care 
chiar fac ceva pentru noi. Și 
avem foarte multe personalități 
în țară în diverse domenii. Ar 
trebui să fim mai atenți, să 
avem grijă de ei, pentru că ei 
sunt simbolurile.  

Ionuț CRIVĂȚ

Palmaresul unui campion
l  A participat la 5 ediții ale 

Jocurilor Olimpice unde 
a cucerit  7 medalii dintre 
care 4 de aur;

l  A câștigat 22 de titluri la 
11 ediții ale Campiona telor 
Mondiale unde a cucerit 9 
medalii de aur și 4 medalii 
de argint; 

l  Este Maestru Emerit al 
Sportului, Maestru Inter
național al Sportului și An
trenor Emerit;

l  Este decorat cu Ordinul 
Olimpic „Colanul de Plati-
nă”, Ordinul Național “Ser-
viciul Credincios” în gradul 
de Ofițer și cu Decorația 
Regală “Nihil Sine Deo”.
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Dezvoltarea de politici 
pu blice este unul din 
obi ec tivele majore 

ale Gu vernului și au drept 
scop crearea unui echilibru 
social și economic. Acestea 
sunt orientate exclusiv pe 
indivizi și problemele cu care 
aceștia se confruntă. Politicile 
publice se nasc ca urmare a 
existenței unei probleme (pro
blema de politică publică) care 
în majoritatea cazurilor este 
generată de o situație rezultată 
în urma unor indicatori sau date 
statistice cu implicații sociale și 
economice solide. În România, 
politicile publice au cunoscut 
un proces sistematic și amplu 
de dezvoltare în strânsă legă
tură cu modernizarea/reo rien
ta rea administrației pu blice. 
Necesitatea unor astfel de 
schimbări sa regăsit în im
por tanța asigurării unui mana
gement coerent și sustenabil 
care să poată determina dez
vol tarea întro manieră cât mai 
eficientă a politicilor publice, 
dar și un parcurs performant 
de implementare a acestora.

Când spunem politică pu
blică ne referim, în fapt, la o 
serie de intervenții (acțiuni, 
măsuri) ale autorităților publi ce 
centrale cuprinse întrun pa
chet de norme și care au drept 
scop soluționarea di ver selor 
probleme de natură socială, 
eco nomică, culturală sau de 
me diu cu care se confruntă so

cie tatea. 
Orice politică publică are 

la bază nu numai acțiuni sau 
măsuri de punere în practică, 
ci și documente de politică pu
blică precum strategii, planuri, 
propuneri de politică publică. 
Potrivit Hotărârii Nr. 870 din 
2006 privind aprobarea Stra
tegiei pentru îmbunătățirea sis
te mului de elaborare, coordo
nare și planificare a politicilor 
publice la nivelul administrației 
publice centrale, strategia este 
un document de politici publice 
pe termen mediu și lung care 
definește, în principiu, politica 
Guvernului cu privire la un 
anumit domeniu de politici pu
blice în care se impune luarea 
unor decizii privind o gamă 
largă de aspecte. Planul, în 
sensul actului menționat, este 
un document realizat fie pe 
termen scurt, fie pe termen 
me diu și în raport cu scopul și 
perioada de derulare a po liticii 
prin care se asigură imple men
tarea acesteia. Propunerea 
de politici publice urmărește 
so lu ționarea problemelor de 
politici publice specifice, cum 
ar fi existența altor alternative 
în rezolvarea acestora sau în 
situația în care se impune un 
acord conceptual în ceea ce 
privește fondul reglementării 
normative. 

Pentru a crea o politică pu
blică trebuie să avem în vedere 
o serie de pași importanți pentru 

buna dezvoltare a acesteia și a 
procesului de implementare. 
Aceș ti pași se concretizează 
prin:
l  identificarea problemei 

(denumită problemă de 
politică publică);

l crearea agendei;
l  stabilirea cadrului de politică 

publică;
l aprobarea politicii publice;
l  implementarea politicii 

publice;
l  monitorizarea politicii 

publice;
l evaluarea politicii publice.

Aceste etape în procesul de 
realizare a unei politici publice, 
precum și documentele ce 
stau la baza acesteia revin în 
sarcina autorităților publice, 
precum: ministere, organisme 
aflate în subordinea Guvernului 
și a ministerelor, consilii ju de
țene etc.

Pentru a crea politici publice 
și pentru a asigura o coerență 
a procesului de implementare 
a acestora, actorii implicați 
trebuie să țină cont nu numai de 
contextul legislativ actual, ci și 
de perceperea reală a nevoilor 
și de o perfecționare a bunelor 
practici în domeniu, iar în 
aceas tă direcție consolidarea 
parte neriatelor și a consultărilor 
publice cu organizațiile negu
ver na mentale constituie un 
ele ment fundamental.

AntoniaMilena TOMESCU

Politicile publice 
aspecte generale
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Expoziția itinerantă „Lumini 
și umbre în viața seniorilor” a 
debutat cu un vernisaj, pe data 
de 27.10.2016, și a fost găzdui-
tă până pe data de 6 noiembrie 
2016, la Biblioteca Națională a 
României. În prezent, expoziția 
este afișată la Facultatea de 
Sociologie și Asistență Socială 
(str. Schitu Măgureanu, nr. 9, 
București) iar până în luna apri-
lie 2017 va fi replicată și în alte 
spații publice din București.

 Organizată de Confederația 
Caritas România, în parteneriat 
cu Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București în cadrul proiec-
tului „Cetățeni Activi la Puterea 
a Treia”, expoziția cuprinde 20 
de fotografii emoționante care 
surprind ipostazele diverse ale 
vieții la vârsta a treia: 

„Expoziția Lumini și Umbre 
în viața seniorilor este o imagine 
de ansamblu asupra vieții vârst-
nicilor din toată România, atât 
din mediu urban, cât și din cel 
rural. Imaginile impresionante 
prezintă dreptul la o bătrânețe 
demnă și activă prin exemple 
pozitive, însă fără a neglija și 
situația dramatică în care mili-
oane de vârstnici se află în Ro-
mânia, o realitate a singurătății 
și a nesiguranței. Prin această 
expoziție atragem atenția opini-
ei publice că acolo unde umbre-

le tristeții șiau pus amprenta la 
vârste înaintate, trebuie să fim 
solidari și să aducem lumină și 
demnitate în viața vârstnicilor 
noștri.” Maria Crângașu, Mana-
ger proiect, Confederația Cari-
tas România.

 Pentru ca poveștile impre-
sionante ale seniorilor să fie 
cunoscute unui număr cât mai 
mare de persoane, expoziția 
a găzduit un vernisaj în data 
de 27.10.2016, ce sa bucu-
rat de un număr impresionant 
de vizitatori, seniori și tineri, 
reprezentanți ONG și autorități 
publice, massmedia. Eveni-
mentul a constituit un prilej bun 
de a discuta despre problema-

tica vârstei a treia, dar și de a 
celebra îmbătrânirea activă 
și solidaritatea între generații 
printro festivitate de premiere 
a participanților la primul fla-
shmob intergenerațional din 
România. Vă reamintim că pe 
data de 1 Octombrie 2016, de 
Ziua Internațională a Persoa-
nelor Vârstnice, 15 seniori și 15 
tineri au dansat pentru a trans-
mite un mesaj important senio-
rilor din țară: „Seniorii și tinerii 
sunt Cetățeni Activi la Puterea 
a Treia”, iar din anul 2017, Ro-
mânia va avea un Parlament 
al Seniorilor. Materialul video 
este disponibil pe websiteul 
www.caritasromania.ro

DIALOG CU TIMPUL:
Persoanele vârstnice își spun 

povestea prin intermediul unor 
expoziții fotografice emoționante
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Alături de celelalte activități 
ale proiectului Cetățeni Activi la 
Puterea a Treia, expoziția tra-
ge un semnal de alarmă re pre
zentanților autorităților publice, 
massmediei, opiniei publice, 
asupra problemelor reale cu 
care se confruntă persoane-
le vârstnice, dar și asupra po
tențialului pe care aceștia îl 
au din punct de vedere al ex
perienței personale, profesio-
nale și sociale: 

„Împreună cu colegii mei se-
niori, dar și cu cei mai tineri, am 
creat o comunitate activă, care 
sprijină potențialul extraordinar 
al persoanelor de vârsta a treia. 
Și miaș dori ca acest mesaj să 
ajungă la cât mai mulți seniori, 
iar aceste poze colorate care re-
flectă o îmătrânire activă dem-

nă să devină o realitate din ce 
în ce mai posibilă dacă ne vom 
implica mai mult.” Gheorghe 
Chioaru, președintele Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA” București. 

Proiectul „Cetățeni Activi 

la Puterea a Treia” este cofi
nan țat printrun grant din par-
tea Elveției prin intermediul 
Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă. 

Ionuț ARDELEANU
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Forumului Societății Civile 
din Europa Centrală și de Est 
sa aflat în acest an la cea 
dea doua ediție și a avut 
loc la București, pe data de 
25 noiembrie. Evenimentul, 
organizat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societăți Civile 
în cadrul Fondului ONG în 
România  parte a granturilor 
Spațiului Economic European, 
sa dorit a fi o oportunitate 
pentru consolidarea relațiilor 
organizațiilor societății civile 
din Europa Centrală și de Est 
cu scopul de a promova buna 
cooperare și de a contura 
obi ec tive generale comune în 
ceea ce privește democrația și 
respectarea drepturilor și valo
rilor europene.

Federația Națională ”OME
NIA” a Caselor de Ajutor Reci
proc ale Pensionarilor din Ro 
mâ nia a fost prezentă la această 
ediție, promovând drep turile și 
interesele persoa nelor vârst
nice, atât la nivel național, cât 
și european,  ca simbol al unei 
democrații unitare.

Evenimentul sa bucurat 
de o prezență numeroasă a 
reprezentanților societății ci
vi le din Europa Centrală și 
de Est, dar și de invitați de 
marcă precum: Dacian Cio
loș (Primministru al Guver
nului României), Viole ta 
Ale xandru (Ministrul pentru 
Consultare Publică și Dia
log Civic), domnul Ulrike 
Lunacek (Vicepreședinte al 

Parlamentului European), 
Victor Negrescu (Membru al 
Grupului Alianței Progresiste a 
Socialiștilor și Democraților din 
Parlamentul European), Yves 
Leterme (Secretar General al 
Institutul Internațional pentru 
Democrație și Asistență Elec
torală – International IDEA) etc.

Forumul a venit ca răspuns 
la o serie de amenințări, provo
cări cu care se confruntă în 
prezent statele din Europa 
Centrală și de Est ca urmare 
a instabilității politice, creșterii 
lente a economiei, menținerii 
măsurilor de austeritate, imi
gră rii, crizei refugiaților, am
ploării populismului etc.  

Pe parcursul programului 
sau organizat două sesiuni 
paralele de workshopuri (ate
li ere de lucru) în cadrul că
rora au fost prezentate pro
iecte și practici de succes 
implementate în țări europene. 
Atelierele derulate în prima 
sesiune au avut ca teme:
l Dialoguri între stakeholderi 
(părți interesate) pe tema 
democrației
l Participare politică și 
reprezentare. Care este rolul 
societății civile?
l Combaterea populismului: 
lecții învățate.
l Ce poate face Uniunea 
Europeană pentru a susține 
democrația în statele membre? 
Care este rolul societății civile?

Cea dea doua sesiune de 
ateliere sa axat pe subiecte 

precum:
l Cum se pot mobiliza cetățenii 
mai eficient?
l Care sunt modalitățile de 
suport pentru inițiativele so
cietății civile cu privire la 
democrație în Europa?
l Promovăm împreună: 
ce lecții au fost învățate în 
urma combaterii discursului 
împotriva urii în Europa?
l Care sunt oportunitățile so
cietății civile prin președințiile 
Uniunii Europene?

Concluziile rezultate în 
urma acestor ateliere de lucru 
au fost prezentate în sesiunea 
plenară finală de către Karen 
Fogg, membru al Consiliului, 
Fundația pentru Dezvoltarea 
Societății Civile, România/
Marea Britanie: ”Este foarte 
clar că dialogurile cu cetățenii 
trebuie să fie reinventate sub 
mai multe forme, adaptate 
schimbărilor din societatea 
noastră. Purtând discuții față-
în-față este un lucru foarte util, 
dar trebuie să ne asigurăm 
că orice fel de discuții purtate 
față-în-față constituie un dia-
log care va permite acelor 
voci care nu sunt de multe ori 
ascultate să vină și să ia parte, 
să fie ascultate cu demnitate. 
Acest lucru nu este ușor pentru 
societatea civilă. Trebuie să 
fim foarte atenți atunci când 
vorbim despre dialogul cu 
cetățenii. Avem exemple foarte 
interesante din diferite țări, în 
special din Islanda și Estonia, 

Forumul Societății Civile 
din Europa Centrală și de Est 2016
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dar nu numai acestea. Am 
auzit din partea Olandei despre 
importanța democrației locale 
în cadrul căreia participarea 
cetățenească poate fi facilitată. 
Practic, vorbim despre mo-
dalitatea în care construim o 
nouă formă de comunicare în 
spațiul public, care poate deveni 
mai inclusivă. Ne-am dori ca 
la nivelul Uniunii Europene să 
se acorde o mai mare atenție 
asupra importanței acțiunii 
civile la nivel național.” 

De asemenea, în cadrul 
intervenției sale din această 
parte finală a forumului, 
domnul Dacian Cioloș, 
Primministru al Guvernului 
României afirma: ”Trecem 
printr-o perioadă un pic aparte, 
aș spune, pentru Uniunea 
Europeană, pentru că după 
o perioadă de prosperitate, 
de creștere care a permis și 
extinderea Uniunii Europene, 
masiva extindere de la 15 la 
28 de state membre astăzi, 
cunoaștem un fenomen de 
populism care capătă și câștigă 
tot mai mult teren, din pă ca-
te și cred că trebuie să privim 
într-un mod foarte pragmatic și 
rea list acest fenomen și să nu 
cădem în capcana aceasta a 
negativismului și a antagonizării 
societății din cauza sau datorită 
acestui fenomen. Aș nota 
această falie între societate și 
leadership, și mai ales între 
societate și leadershipul politic, 
care se adâncește, din păcate, 
în ultimii ani, această divizare 
care este exploatată de unii, 
construind aceste curente po-
puliste... se speculează di fe-
ren țele de așteptări între di-
feritele categorii sociale din 

partea instituțiilor statului, din 
partea decidenților. Pe de 
altă parte, se compensează 
anumite neajunsuri în reforma 
unor instituții sau politici ale sta-
tului, incapacitatea de a duce 
la bun sfârșit aceste reforme 
este compensată în discursuri 
populiste cu provocarea fricii, 
provocarea de teamă, de ură, 
care duce apoi la manipulare....
Ce putem face împreună, și 
când spun împreună mă gân-
desc la guverne și orga nizații 
neguvernamentale: cred că, 
în primul rând, avem nevoie 
să dezvoltăm și mai mult me-
canismele de conlucrare între 
societatea civilă și instituțiile 
guvernamentale, să dezvoltăm 
un dialog bazat pe un interes 
comun și să identificăm mai 
bine interesul comun din 
punct de vedere al instituțiilor 
guvernamentale care au ca 
prin cipală sarcină să pună în 
aplicare un program de gu-
vernare reieșit dintr-un proces 
electiv democratic și pe de 
altă parte societatea civilă 
care dorește să se asigure că 
implementarea acestor pro-
grame de guvernare nu se 
realizează în favoarea unor 
categorii sociale și în detri-
mentul altor categorii sociale. 
Avem nevoie să ne bazăm 
dialogul în primul rând pe 
ones titate și transparență... 
Cred că dincolo de relația 
dintre Guvern și organizații ale 
societății civile avem nevoie de 
o mai consistentă democrație 
participativă și la nivel local.”

În încheiere, reprezentantul 
permanent al Norvegiei la 
Con siliul Europei, doamna 
H.E. Astrid E. Helle a vor bit 

despre importanța continen
tului european, despre eveni
mentele istorice și consecințele 
acestora care au condus la 
imaginea actuală a democrației 
în Europa: ”Adevărul este 
că lumea nu a fost niciodată 
un loc mai bun decât este 
astăzi. Sărăcia extremă a fost 
redusă cu 15%, educația este 
la un nivel de aproape 100%. 
Este extrem de important ca 
politicienii să vorbească despre 
ce a realizat continentul nostru 
și continentul nostru are de 
ce să fie mândru. Continentul 
nostru a experimentat con-
tra riul democrației. Am ex pe-
rimentat holocaustul, uci de-
rea a 17 milioane de oa meni, 
am experimentat ge no ci-
dul romilor, genocidul mino-
rităților sexuale, genocidul 
persoanelor cu handicap. Noi 
am trecut prin toate acestea. 
De aici a apărut Uniunea 
Europeană, de aici a apărut 
Consiliul Europei și nu trebuie 
să uităm asta pentru că de aici 
provenim și noi. Am renăscut 
din propria cenusă, deci opu-
sul democrației. Europa a 
cunoscut o democrație fără 
libertate și drepturi, așa că 
provocarea momentului este 
o democrație care nu se ba-
zează pe decizia majorității, 
ci se bazează pe drepturile și 
libertățile individuale.”

AntoniaMilena Tomescu
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Unirea Principatelor Ro
mâ ne, cunoscută ca 
Mica Unire, a avut loc 

prin unirea celor două țări ro
mâ nești sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza, ales ca 
domnitor al ambelor principate 
la 5 ianuarie 1859 în Moldova 
și la 24 ianuarie 1859 în Țara 
Românească. Această idee, 
avansată încă din secolul al 
XVIIIlea a devenit, după răz-
boiul Crimeii (1853  1856), 
o temă de interes a dezbate-
rii politice, atât în cele două 
Principate, cât și pe plan 
internațional. Situația externă 
se arăta favorabilă, oferind un 
context prielnic proiectului, cu 
atât mai mult cu cât Napole-
on al IIIlea, împăratul francez, 
dorea o zonă care să contraba-
lanseze expansiunea rusească 
și să contribuie la subminarea 
monarhiei austroungare.

Un rol important la jucat 
propaganda unionistă între
prin să atât în cele două țări, 
cât și peste hotare. Activitatea 
desfășurată de emigrație, în-
deosebi în Franța, a cunoscut 
diverse forme: apeluri către 
opinia publică europeană; afir-
marea programului politic în 
publicații ca România viitoare 
(1850, Paris), Junimea româ-
nă (1851), Republica română 
(Paris, 1851, Bruxelles, 1853); 

afilierea la „Comitetul Cen-
tral Democratic European”, 
cu sediul la Londra, care ur-
mărea declanșarea unei noi 
revoluții europene; memorii că-
tre Napoleon al IIIlea și către 
Palmerston, premierul brita-
nic; constituirea la Paris a unui 
Comitet cu deviza „Dreptate! 
Fraternitate! Unitate!”; sprijinul 
unor personalități marcante 
(Paul Bataillard, Edgar Quinet 
etc.). În țară, acțiunile unionis-
te sau desfășurat în noul con-
text determinat de prevederile 
Convenției de la Balta Liman 
prin: constituirea Comitete-
lor Unirii la Iași și la București 
(1856); editarea unor organe 
de presă ca România Literară, 
Steaua Dunării (Iași), Românul 
(București); revenirea în țară a 
unor revoluționari pașoptisti.

Deciziile adoptate prin Tra-
tatul de Pace de la Paris (18/30 
martie 1856), prevedeau intra-
rea Principatelor Române sub 
garanția colectivă a puterilor 
europene, alegerea Adunărilor 
adhoc, trimiterea în Principa-
te a unei Comisii Europene cu 
misiunea de a propune „bazele 
viitoarei lor organizări”, liberta-
tea navigației pe Dunăre, ș.a.

Astfel, adunările adhoc 
aveau caracter consultativ, și 
erau alcătuite din reprezentanți 
ai bisericii, marii boierimi, bur-

gheziei, țărănimii clăcașe. Ale-
gerile pentru adunările adhoc 
au fost marcate de mari tensi-
uni. Din dorința de ași realiza 
visul de domnie, Nicolae Vogo-
ride, aspirant la tronul Moldo-
vei, a falsificat listele electora-
le de reprezentare în Divanul 
adhoc, prin înlocuirea listelor 
electorale ale unioniștilor cu 
cele ale antiunioniștilor. La 
9 august, la Osborne, a avut 
loc o întâlnire între Napoleon 
al IIIlea și Regina Victoria în 
urma căreia alegerile falsifica-
te de Vogoride au fost anulate. 
În schimbul anulării alegeri-
lor din Moldova, Napoleon al 
IIIlea accepta varianta unei 
uniri parțiale a Principatelor, 
acestea urmând a avea doi 
domni, două guverne, două 
Adunări Legislative (parlamen-
te). Instituțiile comune urmau 
a fi Înalta Curte de Casație 
și Justiție, Comisia Centrală 
de la Focșani, ce avea să se 
ocupe cu elaborarea legilor de 
interes comun pentru ambele 
Principate și armata.

Au avut loc noi alegeri, ast-
fel încât la 22 septembrie 1857 
sa adunat Divanul Adhoc al 
Moldovei, iar la 30 septem-
brie cel al Valahiei. În 7 și 9 
octombrie 1857 sunt elaborate 
Rezoluțiile pentru cele două 
Principate prin care se cerea: 

Mica Unire – primul pas 
pe calea României Mari



OMENIA 19

COLȚUL DE ISTORIE

respectarea drepturilor Princi-
patelor și îndeosebi a autono-
miei lor în cuprinderea vechilor 
capitulații încheiate cu Înalta 
Poartă; unirea Principatelor 
întrun stat sub numele de Ro-
mânia; prinț străin ales dintro 
dinastie domnitoare dintre cele 
europene și ai cărui moștenitori 
să fie crescuți în religia țării; 
neutralitatea pământului Prin-
cipatelor; puterea legiuitoare 
încredințată Adunării Obștești, 
în care să fie reprezentate toa-
te interesele nației.

După încheierea Convenției 
de la Paris, ca urmare a unei 
întruniri a puterilor europene 
în capitala Franței între 10/22 
mai și 7/19 august 1858, care 
avea să joace rolul unei veri-
tabile Constituții a Principate-

lor, sau desfășurat alegerile 
pentru Adunările Elective, care 
urmau să îi desemneze pe cei 
doi domni.

În Moldova a fost ales în 
unanimitate, la 5/17 ianuarie 
1859, Alexandru Ioan Cuza, 
reprezentantul „Partidei Națio
na le” ce avea ca obiectiv uni
rea Moldovei cu Țara Româ-
nească. La adunarea electivă 
propriuzisă, Cuza fusese pre-
zentat drept variantă de com-
promis între conservatorii filo
ruși și liberalii prooccidentali 
(francofili). 

Întrucât în textul Convenției 
nu se stipula ca domnii aleși 
în cele două Principate să fie 
diferiți, liderii unioniști au de-
cis ca alesul Moldovei să fie 
desemnat și în Țara Româ-

nească. Acolo însă, Cuza era 
susținut doar de liberali, în 
timp ce conservatorii dețineau 
46 din cele 72 mandate. În 
această situație, liberalii ra-
dicali au inițiat, prin interme-
diul tribunilor, o vie agitație în 
rândul populației Capitalei și 
al țăranilor din împrejurimi. 
Întro ședință secretă a Adu-
nării, deputatul Vasile Boe-
rescu a propus la 24 ianuarie 
1859 alegerea lui Alexandru I. 
Cuza, aceasta fiind acceptată 
în unanimitate. Astfel, sa făcut 
primul pas către definitivarea 
Unirii Principatelor Române. 
Țările au intrat de atunci întro 
uniune personală. 

Cea mai stringentă proble-
mă era recunoașterea inter
națională a alegerilor. Faptul 
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împlinit la 24 ianuarie 1859 
era considerat de Poartă și 
de Austria drept o încălcare a 
Convenției de la Paris. Situația 
creată în cele două Princi-
pate urma să facă, de altfel, 
obiectul unei noi Conferințe in
ternaționale, care se deschidea 
la Paris, la 26 martie/7 aprilie  
25 aug./6 sept. Misiuni specia-
le, conduse de persoane apro-
piate lui Alexandru I. Cuza, au 
vizitat capitalele Marilor Puteri 
garante și au reușit să câștige 
sprijin pentru cauza româneas-
că. Încă din a doua ședință 
a Conferinței (1/13 aprilie) 
Franța, Rusia, Anglia, Prusia și 
Sardinia au recunoscut dubla 
alegere. Imperiul Otoman și 
Austria însă tergiversau. Sub 
presiunea celorlalte puteri ga-
rante, Poarta a fost nevoită să 
accepte și să recunoască ofi-
cial, odată cu Austria, în a 3a 
ședință a Conferinței de la Pa-
ris (25 august/6 septembrie), 
dubla alegere. 

Astfel împlinită recunoaș
terea situației de fapt, impusă 
la 24 ianuarie, obiectivul ime-
diat următor era acceptarea de 
către puterile garante a Unirii 
depline. Fără a aștepta verdic-
tul altor reuniuni internaționale, 
Alexandru I. Cuza a trecut la 
unificarea aparatului de stat, re-
mediind din mers consecințele 
hotărârilor adoptate prin Con
ven ția de la Paris. Misiunile 
diplomatice ale Principatelor 
la Constantinopol erau reuni-
te încă în cursul anului 1859 
(martie), cu Costache Ne-
gri, recunoscut chiar de către 

Poartă, drept unic reprezentant 
al celor două țări. Unificarea ar-
matei începea cu deplasări de 
unități militare moldovene, la 
București și muntene, la Iași. În 
cursul anului 1860, statele ma-
jore, instrucția, administrația 
și intendența au fost așezate 
sub o singură autoritate, iar 
aceeași persoană a fost numită 
în funcția de ministru de război 
în ambele țări. La serviciul tele-
grafului moldovean și muntean 
este numit ca inspector gene-
ral Cezar Librecht, cel care nu 
doar că a pus bazele unui sis-
tem poștal eficient, dar ar pu-
tea fi considerat, cu ușurință, 
și părintele serviciilor secrete 
românești. La Focșani, nu fără 
dificultăți, își începuse activi-

tatea Comisia Centrală care, 
potrivit Convenției de la Paris, 
trebuia să elaboreze legile co-
mune celor două țări. Aceasta 
nu sa dovedit a fi eficientă, din 
proiectele sale fiind aprobate 
și promulgate doar câteva, ast-
fel încât a fost desființată în fe-
bruarie 1862. Șirul de reforme 
inițiate de Cuza și venirea mai 
apoi pe tronul Principatelor 
Unite a domnitorului Carol I, 
care se bucura atât de sprijinul 
Franței cât și de cel al Prusiei, 
a făcut ca actul de la 1859 să 
fie ireversibil. Din 1866, potrivit 
Constituției promulgate la 1 iu-
lie, Principatele Unite încep să 
se numească oficial România.

Ana Ioana IRICIUC
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Manualele de istorie neau 
transmis încă de mici res

pectul și admirația pentru marii 
conducători ai neamului și ai 
lumii. Citind despre Burebista 
și Decebal, Mircea cel Bătrân, 
Iancu de Hunedoara și Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare și Mi-
hai Viteazul, Regele Carol I și 
Regele Ferdinand, am rămas 
cu imaginea unor conducători 
deveniți legendari.

Dar, cu cât ne apropiem de 
prezent, imaginea românilor 
despre proprii conducători se 
schimbă negativ, în special 
după trecerea de la monarhie 
la republică.

Ultimul președinte comu-
nist, Nicolae Ceaușescu, a fost 
arestat, condamnat la moarte 
și executat în ziua de Crăciun.

Primul președinte post
re voluționar a fost catalo
gat drept neocomunist, revo
lu   ția reconsiderată de unii 
drept lovitură de stat, iar el 
țapul ispășitor al victimelor 
schimbărilor din decembrie 
1989 și al mineriadelor.

Al doilea președinte venit 
cu cheia schimbărilor ideolo
gice, economice, sociale și 
struc turale cele mai profunde 
așteptate încă din 1990, a pur-

tat eticheta insuccesului, al ma
rilor privatizări nereușite, ale 
să ră cirii țării și populației fără 
precedent.

Total decepționați de ale
gerea făcută, românii șiau în-
dreptat deznădăjduiți privirea 
spre un lider naționalist, așa 
că și alegătorii de dreapta sau 
mulțumit cu revenirea neo-
comunistului de la începutul 
drumului spre economia de 
piață. Alegătorii au început să 
uite de eșecurile primei gu
vernări post decembriste, de 
primul guvern sub care “sa 
câștigat pariul cu agricultura”, 
iar industria românească era 
categorisită un morman de fiare 
vechi. Acum, se deschid porțile 
Europei pentru noi intrând în 
NATO și pregătinduse intrarea 
în Uniunea Europeană.

Dar, “mult mai maturi”, 
românii votează un nou pre
ședinte susținut de Alianța “DA”, 
care va conduce România două 
mandate. În această perioadă, 
pre gătirea pentru intrarea în 
Uni unea Europeană și apoi 
calitatea de stat membru con-
tribuie semnificativ la creșterea 
nivelului de trai, dar inegalitățile 
sociale se adâncesc, polariza-
rea societății se amplifică din 
ce în ce mai mult, politica și 
afacerile se întrepătrund încât 
alarmează partenerii europeni 
și de peste ocean.

Conștienți de faptul că ni
velul corupției a atins cote 
ne maiîntâlnite, comparație fă
cânduse doar cu mafia ita
liană, românii au dorit un altfel 
de președinte și în anul 2014 

sa produs schimbarea.
Sub fiecare mandat de pre

ședinte, opoziția șia exprimat 
vehement nemulțumirile, in dife
rent că era formată din partidele 
istorice, de dreapta, sau din 
cele apărute după anul 1990, 
de stânga și centru stânga.

Fiecare partid din opoziție 
a acuzat președintele și ne
dreptățile la care sunt supu se 
inclusiv prin implicarea jus tiției. 
Fără o analiză atentă a acte-
lor de justiție, a fiecărui caz în 
parte, foarte mulți cetățeni sunt 
tentați să dea crezare acestor 
aprecieri și să pună în sarcina 
președinților multe lucruri pe 
care nu leau făcut.

Dar, execuția președintelui 
din ziua de Crăciun ne obligă 
pe noi românii, singurul popor 
care a recurs la un asemenea 
gest în anul 1989, la luarea 
unor decizii bine gândite. Re-
deschiderea unor dosare din 
1990 sau 1991, sau anche-
tarea temeinică a dramei de 
la Colectiv nu trebuie să ne 
mânjească din nou de sânge, 
ci să facă dreptate.

Dreptate se poate face 
ară  tând respect pentru preșe
dinți, dar și pentru opo zan ții lor. 
Purtătorul de cuvând al pre
ședintelui Barak Obama, Josh 
Earnest, întro con ferin ță de 
presă care a avut loc acum câte-
va săptămâni, spunea: “Avem o 
tradiție veche în această țară… 
ca oamenii aflați la putere să nu 
folosească sistemul justițiar pen-
tru a obține răzbunare politică.”

De ce nu? Cred că se poate 
și la noi.

Respect pentru președinte!

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU
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�n prima zi a lunii oc tom
brie, Biserica Orto do xă 
săr bătorește ACO PERĂ

MÂNTUL MAICII DOMNULUI, 
cunoscut în popor și ca Po   
croave, un praznic cu adânci 
semnificații în viața creș
ti nilor. Este un moment în 
care rugăciunile de ajutor și 
ocrotire către Maica Domnu
lui fac minuni. Acope rământul 
Maicii Domnului îi ține sub 
protecția lui pe toti creștinii 
care vor să fie feriți de încercări 
și de suferințe. Cu această 
sărbătoare se încheie, prac
tic, cele două luni ale anului, 
august și septembrie, în care 
este cinstită în mod deosebit 
Maica Domnului.

1 Octombrie reprezintă, 
însă, o sărbătoare specială 
pentru ti nerii de altădată – pe 
carei numim seniori, persoane 
vârstnice, înțelepte etc.  oame-
ni cărora se cuvine să le arătăm 
respectul și prețuirea pentru 
efor turile și realizările lor. Un-
deva am citit că pensionarii 
pot fi numiți chiar o “Bancă a 
amin tirilor”, care niciodată nu 
dă faliment! În Ro mânia, con-
form statisticilor, exis tă la ora 
actuală peste 5,3 milioane de 
persoane, domiciliate pe strada 

“Bătrâneții”, o stradă  plină de 
istorie, amintiri, regrete...

Ei bine, în evidența Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Ploiești (a cărei președinte 
este domnul Ștefan Pascu), 
se află peste 30 de membri ai 
C.A.R.P. din județul Prahova 
care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie, dar și 7 persoane sin-

gure (un bărbat și șase femei), 
cu vârste cuprinse între 90 și 
102 ani! Cu toții au fost invitați 
la sediul C.A.R.P. din Ploiești 
pentru a fi sărbătoriți și premiați 
întrun cadru festiv. Dintre aceș
tia, vom menționa doar numele 
ultimilor: Petre Iancu, com. Po-
enarii Burchi  90 de ani, Floarea 
Mihai, sat Brazii de Jos, Maria 

Urare pentru seniorii prahoveni:
Să dăm cât mai mulți 

ani vieții!
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Aretina Răsăneanu, Ploiești, 
Antoaneta Starețu, Ploiești, Ni
culina Ion, Poenarii Burchi   toți 
92 de ani, Maria Dumitrescu, 
Ploiești  94 de ani și Ana Un
gureanu, din Urlați  102 ani!

În aplauzele celor prezenți la 
acest eveniment, toți sărbătoriții 
au primit felicitări, președintele 
Ștefan Pascu urândule sănătate 
și cât mai mulți ani de viață (să 
dăm viață anilor!), precum și 
câte o Diplomă, un buchet de 
flori și un plic cu 200 de lei. 

Ca în fiecare an, și acum, 
C.A.R.P. a organizat, cu acest 
prilej sărbătoresc, un moment 
artistic, invitatul de onoare fiind 
renumitul solist de muzică po-
pulară Ionuț Sidău, ploieștean 
de origine, dar „evadat” în Ma
ra mureș. El sa stabilit de câțiva 
ani buni în localitatea Botiza, 
unde sa îndrăgostit de folclorul 
local, Ionuț și formația sa “Ve“VeVe-
selia” fiind renumită nu numai 
în Ardeal, ci și în întreaga țară. 
La încheierea microrecitalului 
său, Ionuț Sidău ia invitat pe 
ploieșteni la Pensiunea turistică  
„Veselia la Români”, din Boti-
za, invitație pe care pensionarii 
ploieșteni o vor onora, fără îndo-
ială, anul viitor. În continuare, IuÎn continuare, Iun continuare, Iu-
lia Nicolae, elevă în clasa a Xa 
la Colegiul Național „Carmen 
Sylva” Ploiești, nea încântat și 

ea cu interpretarea unor melodii 
de muzică populară și ușoară. 

O prezență inedită la sărbă
toarea pensionarilor prahoveni 
au constituito doi invitați de 
onoare: Constantin  Spurcaciu  
directorul Centrului cultural „Au rel 
Stroe” Bușteni, și Viorica Oprea 
 președintele Centrului Cultural 
European „Dacia” din Chișinău. 
Tânăra și distinsa oaspete venită 
de peste Prut a im presionat prin 
mesajul său cald de dragoste și 
dor de țară, visul său fiind Re
în tregirea: „Vom fi iarăși ce-am 
fost și mai mult decât atât!”. În
tro curată limbă română, ea a 
recitat din versurile lui Grigore 
Vieru, Dumi tru Matcovschi și a 
cântat imnul țării, Limba noas-
tră (Limba română), pe versuri 
de Alexei Mateevici, dar și alte 
melodii de suflet din tezaurul ro-
mânesc și internațional. Iată un 
fragment dintro poezie de Du-

mitru Matcovschi, dedicată oa-
menilor în etate: „Un bătrân și 
o bătrână trec pe alee cătinel./ 
Ea cun trandafir în mână, cu 
o crizantemă, el. / Parcă vin 
dintro baladă, parcă vin din 
trun colind. / Ea cu părul de 
ză padă,/ El cu părul de ar
gint...” Sala a răsplătito cu 
aplau ze pe Viorica Oprea, care 
a adresat pen sionarilor praho-
veni, tuturor românilor, invitația 
de a vizita fru moasele plaiuri 
ba sarabene: „Veniți, fraților, și 
în Moldova de peste Prut! Aco-
lo veți fi primiți cu ospitalitatea 
binecunoscută a moldovenilor. 
Avem peisaje minunate și locuri 
istorice unice în întreg spațiul ro-
mânesc. Vă așteptăm cu drag!”

Invitația a fost primită cu 
apla uze, ea fiind deja înscrisă 
pe agenda excursiilor organiza-
te în primăvara anului viitor.

Ioan POPESCU
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Atmosferă de SĂRBĂ
TOA RE, persoane ELE
GANTE, VOIOȘIE, DANS, 

MUZICĂ, ZÂMBETE, RÂ SETE... 
Și, deodată, liniște deplină: cele
brul cor “Pastorala” condus de 
cunoscutul profesor și dirijor, 
Dumitru  Săndulachi, își începe 
recitalul în aplauzele sincere și 
pline de respect ale  publicului.

Vă veți întreba, desigur, unde 
se derulează asemenea scene 
de poveste? Ei bine, suntem în 
toamna anului 2016 la restau-
rantul “Unirea” din Foc șani și 
sărbătorim Ziua In ter națională 
a Persoanelor Vârst nice. Peste 
o sută de pensionari, membri ai 
C.A.R.P.ului nostru (alții decât 
cei de anul trecut) petrec și anul 
acesta, și se bucură de ziua 
specială dedicată lor. 

Inițiatorul, organizatorul și su 
fletul acestei manifestări, care 
umple de bucurie fiecare par
ticipant, este chiar pre șe din  tele 
asociației, domnul Sandu Plosca-
ru. Un fapt laudabil: la petrecere 
nu este invitat nici măcar un poli-
tician, pentru a nu se interpreta 
faptul că neam putea implica în 
campanie electorală. Persoanele 
care au fost de la început, au 
rămas credincioase seniorilor 
acestei case. Este vorba despre 
Teodora Fân tânaru  directoa

rea Bibliotecii Ju dețene “Duiliu 
Zamfirescu”, apoi președintele 
în exercițiu a Ligii Scriitorilor din 
Vrancea (1998) chiar în persoa-
na mea, membru al acestei case, 
scriitor Cu liță Ușurelu, precum și 
vete ranul, printre membri, poe tul 
Hristache Lungu  fost coleg la 
Școala de Literatură  cu Nicolae 
Labiș.

În cuvântul său, domnul 
Sandu Ploscaru salută și felicită 
participanții, îi încurajează pe 
toți și îi îndeamnă să fie activi 
(ca și până acum) în activitățile 
casei și să participe la colocvii și 
simpozioane, îi invită să meargă 
în număr cât mai mare în excu
rsiile organizate de C.A.R.P.ul 
nostru în țară și uneori în afara 

Pensionarii 
C.A.R.P.-ului “Milcov“ 

din Focșani știu 
să-și aniverseze vârsta!

Domnul președinte Sandu Ploscaru adresează 
cuvântul de deschidere al festivității

Sub bagheta dirijorului Dumitru Sandulachi 
corul Pastorala a început programul artistic



OMENIA 25

ANIVERSARE

țării. 
Domnișoara director, Teo-

dora Fântânaru, o persoană 
tânără, care nea impresionat 
acum cu mărturisirea că trăiește 
o mare bucurie când se află 
printre noi, simțim că ne iubește, 
ne admiră și ne respectă foarte 
mult.

Privind cu admirație în sală 
la perechile ce dansau pe 
ritm de vals, tango sau polka, 
în cuvântul meu, leam spus 
sărbătoriților că văd bărbați și 
femei cu fețe senine, tinere în 
priviri și zâmbete, pline de ritm, 
“chiar adolescentini”.

Nam putut rosti expresia 
“persoane vârstnice”, ci “per
soa ne în deplinătatea matu
rității lor”. Am făcut trimitere la 
Voltaire care concluziona că 
sin gura șansă de a trăi este  
“îmbătrânirea”, dar am preferat, 
cu toată inima mea expresia 
românească “tinerețe fără bă
trânețe “.

Soliștii vocali, conduși de 
profesorul Teo Marin de la Li-
ceul de Arte din Focșani, ne
au încântat cu un program de 
muzică ușoară și populară. 
Tinerii aceștia au fost și ei 
deopotrivă  emoționați de cal-
da primire făcută de membrii 
prezenți la această festivitate.

Mai apoi, Președintele  San-
du Ploscaru a premiat și cu-

plurile care au peste 50 de ani 
de căsnicie cu flori, diplome și 
bani.

Clipele foar te fru moase, 
emo țio nante, remarca bile bine
în țeles, au cuprins întregul au-
ditoriu când poetul Hristache 
Lungu, însoțit de Xenia Lungu, 
doamna inimii sale, împreună 
cu prietena lor și povestitoa
rea (bibliopovestasa) Cornelia 
Ploscaru au recitat din creația 
închinată muzei de o viață “FE-
MEIA”. Momentul poetic a fost 
răsplătit cu multe și prelungi 
aplauze  întrun refren la unison 
“Iubirea nu se stinge niciodată” .

Mâncărurile alese, băuturile 
fine, sucurile  naturale, muzica 
aleasă de D.J., precum și cea 
interpretată de talentații pen-
sionari Veronica Porumb și 
Petrică Ostafie, vestita tombolă 

pregătită de salariații casei, 
toate acestea au avut un final 
fericit. Pensionarii noștri nu vor 
uita acest eveniment.

La revedere, spune domnul 
Sandu Ploscaru. Ne întâlnim la 
sărbătoarea din toamna lui 2017 
cu alt grup pentru a ține trează 
flacăra dragostei de viață și de 
oameni. Să fiți sănătoși!

Culiță Ioan UȘURELU, 
Președintele Ligii 

Scriitorilor din Vrancea 
(1998)

Obiectele de la tombolă sunt pregătite 
să intre în posesia câștigătorilor

Dl Sandu Ploscaru, președintele C.A.R.P. „ Milcov” 
înmânează plicuri cu bani, felicitări și câte un buchet 
de flori cuplurilor care au sărbătorit nunta de aur

�n partea stângă a imaginii, scriitorul 
Hristache Lungu – unul din veteranii 
organizației noastre, 
prezență activă în rândul pensionarilor

Tinere talente ale Liceului de arte 
din Focșani interpretează 
muzică ușoară și populară

Cântă doamna Veronica 
Porumb, membra C.A.R.P.
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Iniţiativa “Bunicii C.A.R.P 
Cugir”, începută în anul 2010, 
continuă şi în acest an cu vizi-
tarea la domiciliu a celor mai 
vârstnici membri, de către Pre 
şedintele C.A.R.P., domnul 
Blaga Vistian, contabila șefă, 
doamna Bărăbanţ Maria şi Trif 
Marcela, casiera Asociaţiei. 

Sa discutat pe îndelete cu 
fiecare în parte despre activi-
tatea pe care au desfăşurato 
pe parcursul vieţii şi despre 
situaţia actuală. De asemenea, 
lea fost făcută câte o fotografie 
pentru revista ’’OMENIA”, ur-
mând ca de 1 Octombrie, Ziua 
Internaţională a Persoanelor 

Vârstnice, să le fie înmânate 
câte o diplomă aniversară şi o 
sumă modică de bani, ca ajutor 
nerambursabil.

În încheierea discuţiilor, li 
sa transmis fiecăruia sănătate 
multă, fericire şi îmbătrânire 
activă. 
LA MULŢI ANI şi MULTE BUCURII!

Ca în fiecare an, Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Cugir

își aniversează vârstnicii

VARODI FRANCISC - 90 ANI
Vechime la C.A.R.P Cugir 27 
de ani; Vechime la U.M.Cugir, 
Serviciul Personal  40 de ani;

IONESCU NECULAI - 89 ANI
Vechime în muncă 35 de ani ca 
profesor de istorie; Ve chime la 
C.A.R.P. 28 de ani, transferat 
de la C.A.R.P. Târnăveni

HERTA IOANA - 87 ANI
Vechime în muncă la 
U.M.Cugir  30 de ani; 
Vechime la C.A.R.P. Cugir  
12 de ani;

PAȘCA ANA- 86 ANI
A lucrat ca şi croitoreasă 
în particular; Vechime la 
C.A.R.P. Cugir 37 de ani; 
Pensie de urmaş

ROMOȘAN VIOARA-82 ANI
Vechime la U.M.Cugir, secţia 
Turnătorie  20 de ani; Ve
chime la C.A.R.P Cugir 16 de 
ani;

BARABANȚIU MARIA - 80 ANI
Vechime la U.M.CUGIR  40 
de ani; Vechime la C.A.R.P 
Cugir  12 de ani;
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Un grup de oameni în vâr
stă a mers să viziteze 
alți oameni mai în vârstă 

dintrun cămin de bă trâni, 
foarte decent, însă un cămin de 
bătrâni. Vizitatorii au fost corul 
pensionarilor de la C.A.R.P. 
Timișoara.

Au venit să le bucure su-
fletele cu zâmbetele și cântecele 
lor, cu vorbe de bine, vorbe 
bune și simple, căci sufletele se 
pot bucura cu așa puțin!... dar, 
de fapt, așa de mult!

În sala de mese a restau-
rantului foarte luxos, bine lu
minat, mese bine aspecta te și 
cu aranjamente fructoflorale 
minunate, au sosit și “gazdele 
căminului”: oameni în cărucioa
re, oameni aduși de vârstă, dar 
cu zâmbetul pe buze și curiozi-
tate în priviri.

Cântecele leau mers la, 
suflet așa cum se putea vedea 
din privirile lor… pe unii chiar 
iam ridicat de pe scaune, 
la dans. Uitaseră pentru un 
timp de toate suferințele. Era 
ca și cum timpul sar fi oprit 
în loc, ca și cum ar fi câștigat 
ani pentru viață. Toți de acolo 
erau în vârstă și toți, deodată, 
deveniseră tineri.

Numai asistentele, care 
roiau ca albinele în jurul lor să 
le administreze medicamen-
tele la ora fixată și apoi să le 
servească cina, iau scos pen
tru câteva momente din atmos-
fera plăcută în care sufletele 
lor se simțeau tinere.

Întrun târziu, când ser-
barea sa terminat, gazdele au 
plecat agale, cu pași mărunți, 
și câțiva dintre ei chiar în pere-
chi, ținânduse de mână, de 
braț. Cei admir pe oamenii 

care pot fi așa până la adânci 
bătrâneți! Alții au fost conduși, 
în cărucioare, de asistente, 
spre camerele lor în care, după 
o viață de muncă, au ajuns să
și petreacă atât cât firul vieții 
lor mai este pe “bobină”.

Au plecat și cei care iau 
vizitat, dar ei erau bucuroși 
pentru căi făcuseră fericiți și 
mergeau la casele lor, liniștiți și 
cu pace în suflete!

Ioana Marcu STĂNESCU
C.A.R.P. Timișoara

De ziua pensionarilor 
la căminul 

„Harmonia” Timișoara

Iarna
Copacii șiau schimbat podoaba
Acum, în vogă este albul,
Cu imprimeuri verzi de brad
Și mantie de stele…

Gerul străpunge hainele ascuțit
Ne colorează fața în roșu;
Zăpada ne îmbrățișează rece
Ciudat că ne și place…

Copiii zburdă ca și mieii
Și larmă fac de veselie,
Sub brad ei caută pe moșu’
Săși ia din sac cadourile

În casă este cald sau frig,
După cum sunt finanțele,
Căci au avut grijă bogații
Puțin să lase sau nimic…
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AVC este una din com
plicațiile cele mai de te-
mut ce apare în evoluția 

bolilor cerebro și cardiovascu-
lare. Din păcate, poate duce 
la sechele fizice și psihice 
per manente și chiar la de
ces. De aceea, este important 
ca pacientul să știe ce este 
această afecțiune și cum poate 
fi prevenită.

Un AVC apare atunci când 
un vas de sânge (arteră) care 
alimentează o zonă din creier 
se sparge (AVC hemoragic) 
sau este blocat de un cheag 
de sânge (AVC ischemic). În 
câteva minute, celulele ner-
voase din acea zonă sunt 
afectate și pot muri în câteva 
ore. Ca rezultat, partea corpu-
lui controlată de zona de creier 
afectată nu va mai funcționa 
adecvat. În cazul instalării unui 
AVC, tratamentul trebuie să fie 
de urgență, specializat, exact 
ca în cazul infarctului de mio-
card. Cu cât se intervine medi-

cal mai curând, cu atât mai 
puține celule nervoase vor fi 
afectate permanent și șansele 
de recuperare sunt mai mari.

AVC ischemic este cauzat 
de un cheag de sânge care 
se poate dezvolta întro arteră 
îngustată prin ateroscleroză 
sau poate ajunge în circulația 
cerebrală de la nivelul inimii 
sau altă regiune a corpului 
(trombembolia). Procesul de 
ate roscleroză și de formare a 
cheagurilor este favorizat de 
HTA, valori mari ale coleste
rolului, DZ, tulburări de ritm 
cardiac, în special fibrilația 
atrială sau tulburări de coagu-
lare.

AVC hemoragic este cauzat 
de o sângerare prin ruperea 
unui vas fie în interiorul creier-
ului (hgie intracerebrală) sau 
în spațiul din jurul creierului 
(hgiesubarahnoidiană). Apare 
frecvent prin valori crescute 
timp îndelungat ale TA sau 
prin ruperea unui anevrism – 

anomalie vasculară.
Care sunt semnele de alar

mă:
AVC debutează brusc cu:

l Amorțeli, slăbiciune mus
cu lară sau paralizie a feței, 
brațului sau piciorului, de obi-
cei pe jumătate din corp;
l Tulburări de vedere la un 
ochi sau ambii: vedere dublă, 
încețoșată, cu pete, chiar pier-
derea vederii;
l Tulburări de vorbire și de 
înțelegere a limbajului celor din 
jur;
l Tulburări de mers, amețeli, 
tulburări de echilibru cu pier
derea echilibrului și a co or
donării;
l Dureri de cap, confuzie, în 
cazuri grave chiar pierderea 
conștienței;
l Un AVC întro parte de creier 
dă simptome în jumătatea opusă 
a corpului  un AVC dreapta 
afec tează partea stangă;
l Simptomele pot progresa 
treptat în decurs de minute, ore 

Prevenirea 
și tratarea 

AVC-ului
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sau zile, astfel că o slăbiciune 
musculară ușoară poate evolua 
spre imposibilitatea de a mișca 
brațul și piciorul de pe o parte.

Există o formă mai ușoară 
de AVC în care simptomele 
durează de la 1020 min la 
24 de ore și dispar apoi chiar 
și fără tratament, așa numitul 
AIT. Deși ușor, este important 
de diagnosticat pentru că după 
un AIT, în lipsa unui tratament 
corect sunt mari șanse să se 
producă un AVC major.

Dacă în cursul timpului apar 
mai multe AIT, se instalează la-
cunarismul cerebral cu modi
ficări de comportament, gân-
dire, echilibru, coordonare a 
mișcărilor, până la demența 
multiinfarct.

Tratamentul AVC trebuie să 
fie prompt, în spital. În cazul 
în care AVC este provocat de 
un cheag de sânge, îngrijirile 
medicale de urgență pot limita 

afectarea nervoasă. În primele 
3 ore, pacientul poate primi o 
medicație ce dizolvă cheagul 
de sânge și de suport pentru 
creier.

Prioritară este stabilirea 
tipului de AVC și evaluarea 
complicațiilor. Investigația cea 
mai importantă efectuată în 
urgență este tomografia com
puterizată care orientează clar 
asupra diagnosticului.

Tratamentul prompt al AVC 
și problemelor medicale asoci-
ate, de exemplu HTA sau pre-
siune intracraniană crescută, 
poate  reduce leziunea creie
rului și îmbunătăți șansele de 
supraviețuire și recuperare. 
Inițial se urmărește restabilirea 
circulației – în AVC ischemic  
sau controlul hemoragiei – în 
AVC hgic.

După ce sa administrat 
tratamentul de urgență și sta
rea generală a pacientului sa 

stabilizat, tratamentul medica-
mentos recomandat va urmări 
recuperarea și prevenirea altui 
AVC, cât și tratarea afecțiunilor 
asociate.

Se recomandă tratament 
anticoagulant sau antiagregant 
în cazul AVC ischemic cu: as
pirină în doză mică, alte antia
gregante (plavix, trombex). 
As pirina (acidul acetilsalicilic) 
este foarte eficientă în preve-
nirea formării cheagurilor, dar 
în anumite doze, mici. În doze 
mari are efect antiinflama-
tor, antialgic. Se prescriu, de 
ase menea, tratamente pentru 
scăderea colesterolului, con-
trolul TA, a DZ, sau aritmiilor 
cardiace, acolo unde există.

O procedură relativ nouă 
constă în montarea de stenturi 
în artera carotidă. Prin această 
procedură chirurgul vascular 
in troduce un tub de metal în 
artera carotidă îngustată cu 
restabilirea fluxului sanguin.

Recuperarea după AVC 
este extrem de importantă 
pentru o vindecare completă. 
Din păcate, jumătate din per-
soanele care au avut un AVC 
pierd o parte din independența 
lor, iar un procent de 20% devin 
complet dependenți de alții 
care trebuie să îi îngrijească. 
Reabilitarea precoce ajută la 
diminuarea dependenței de 
ceilalți. Recuperarea funcțiilor 
afectate are loc cel mai bine în 
primele 3 luni. Ea include fizio
terapie, kinetoterapie, recupe
rarea vorbirii.

Dr. Laura Eleni NEDELESCU
Medic specialist geriatrie 

și gerontologie
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De la 1 ianuarie 2016 a in-
trat în aplicare Codul fis-
cal aprobat prin Legea 

nr. 227/2015, publicat în Moni-
torul Oficial nr. 688/10 septem-
brie 2015, care la art. 2 alin.(1) 
prevede impozitele și taxele 
ce sunt reglementate de acest 
Cod și impozitul pe profit este 
primul, la lit. a), respectiv Titlul 
II, art. 1357.

Potrivit art. 13 din acest 
Cod, plătitori ai impozitului pe 
profit sunt:

a) persoanele juridi ce româ
ne, cu excepțiile prevă zu te la 
alin. (2);

b) persoanele juridice stră
ine care desfășoară activitate 
prin intermediul unui sediu per-
manent/mai multor sedii per-
manente în România;

c) persoanele juridice străi
ne care au locul de executa re 
a conducerii efective în Ro mâ
nia;

d) persoanele juridice cu 
se diul social în România, înfi
ințate potrivit legislației euro-
pene.

Baza asupra căreia se apli
că impozitul pe profit este con-
form art. 14:

a) în cazul persoanelor ju-
ridice române, a persoanelor 
ju ridice străine având locul de 
exercitare a conducerii efecti
ve în România, precum și al 
per soanelor juridice cu sediul 

social în România, înființate 
po trivit legislației europene, 
asu pra profitului impozabil ob
ținut din orice sursă, atât din 
România, cât și din străinătate;

b) în cazul persoanelor juri
di ce străine care desfășoară ac-
tivitate prin intermediul unui se-
diu permanent/mai multor sedii 
permanente în România, asu-
pra profitului impozabil atribuibil 
sediului permanent, respectiv 
asupra profitului impozabil la 
nivelul sediului permanent de
semnat să îndeplinească obli
gațiile fiscale;

c) în cazul persoanelor juri
di ce străine care realizează ve
nituri astfel cum sunt prevă zute 
la art. 12 lit. h), asupra profi tului 
impozabil aferent acestora.

Printre contribuabilii care 
sunt scutiți de la plata impozi
tului pe profit, conform art. 13 
alin. (2) se regăsesc și per-
soanele juridice organizate să 
funcționeze ca asociații sau 
fundații cum ar fi:

i) fundația constituită ca ur
mare a unui legat (n.n. a dis
părut „română“). 

Veniturile neimpozabile la 
im pozitul pe profit, conform art. 
15 sunt:

a) pentru cultele religioase, 
veniturile obținute din produ
ce rea și valorificarea obiec
telor și produselor necesare 
activității de cult, potrivit legii, 

venituri obținute din chirii, ve
ni turi obținute din cedarea/în
străinarea activelor corporale, 
alte venituri obținute din ac
tivități economice sau de na
tura celor prevăzute la alin.
(2), venituri din despăgubiri, în 
formă bănească, obținute ca 
urmare a măsurilor reparatorii 
prevăzute de legile privind re-
constituirea dreptului de pro-
prietate, cu condiția ca sumele 
respective să fie utilizate, în 
anul curent și/sau în anii ur
mă tori, pentru întreținerea și 
funcționarea unităților de cult, 
pentru lucrările de construcție, 
de reparație și de consolida re 
a lăcașurilor de cult și a clă
dirilor ecleziastice, pentru în
vă țământ, pentru furnizarea, în 
nume propriu și/sau în par te
neriat, de servicii sociale, acre
ditate în condițiile legii, pentru 
acțiuni specifice și alte activități  
nonprofit ale cultelor religioa-
se, potrivit Legii nr. 489/2006 
pri vind libertatea religioasă 
și regimul general al cultelor, 
republicată;

 -----
c) pentru asociațiile de pro-

prietari constituite ca persoane 
juridice și asociațiile de locatari 
recunoscute ca asociații de pro-
prietari, veniturile obținute și uti-
lizate, în anul curent sau în anii 
următori, pentru îmbunătățirea 
utilităților și a eficienței clădirii, 

Modul de impozitare a profitului 
realizat din activitatea fără scop 

patrimonial desfășurată de asociații 
și fundații conform Codului Fiscal
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pentru întreținerea și repararea 
proprietății comune.

Veniturile pentru care sunt 
scutite de la plata impozitu
lui pe profit organizațiile non-
profit, organizațiile sindicale 
și organizațiile patronale sunt 
conform art. 15 alin. (2) ur
mătoarele:

a) cotizațiile și taxele de în-
scriere ale membrilor;

b) contribuțiile bănești sau 
în natură ale membrilor și sim
patizanților;

c) taxele de înregistrare 
sta bilite potrivit legislației în 
vigoare;

d) veniturile obținute din 
vize, taxe și penalități sportive 
sau din participarea la com pe
tiții și demonstrații sportive;

e) donațiile și banii sau bu
nurile primite prin sponsorizare/
mecenat;

f) veniturile din dividende, 
dobânzi și diferențe de curs va
lutar aferente disponibilităților 
și veniturilor neimpozabile;

g) veniturile din dobânzi ob
ți nute de C.A.R.uri din acorda
rea de împrumuturi;

h) veniturile pentru care se 
datorează impozit pe specta-
cole;

i) resursele obținute din fon-
duri publice sau din finanțări 
nerambursabile;

j) veniturile realizate din ac
țiuni ocazionale precum: eve 
nimente de strângere de fonduri 
cu taxă de participare, serbări, 
tombole, conferințe, utilizate 
în scop social sau profesional, 
potrivit statutului acestora;

k) veniturile rezultate din ce-
darea activelor corporale aflate 
în proprietatea organizațiilor 
nonprofit, altele decât cele 

care sunt sau au fost folosite 
întro activitate economică;

l) veniturile obținute din 
reclamă și publicitate, venituri 
din închirieri de spații publici-
tare pe: clădiri, terenuri, tricouri, 
cărți, reviste, ziare, realizate 
de organizațiile nonprofit de 
uti litate publică, potrivit legilor 
de organizare și funcționare, 
din domeniul culturii, cercetării 
științifice, învățământului, spor
tului, sănătății, precum și de 
camerele de comerț și indus-
trie, organizațiile sindicale și 
organizațiile patronale (fără 
venituri din intermediere);

m) sumele primite ca ur-
mare a nerespectării condițiilor 
cu care sa făcut donația/spon-
sorizarea, potrivit legii, sub re
zerva ca sumele respective 
să fie utilizate de organizațiile 
nonprofit, în anul curent sau în 
anii următori, pentru realizarea 
scopului și obiectivelor aces-
tora, potrivit actului constitutiv 
sau statutului, după caz;

n) veniturile realizate din 
des păgubiri de la societățile 
de asigurare pentru pagubele 
la activele corporale proprii, al-
tele decât cele care sunt utili-
zate în activitatea economică;

o) sumele primite din im-
pozitul pe venit datorat de per-
soanele fizice, potrivit preve
derilor titlului IV;

p) sumele colectate de orga
nizațiile colective autorizate, 
po trivit legii, pentru îndeplinirea 
responsabilităților de finanțare 
a gestionării deșeurilor.

În plus, conform art. 15 alin. 
(3) al Codului fiscal, aceste 
trei categorii de persoane juri
dice  organizațiile nonpro fit, 
organizațiile sindicate și or

ga nizațiile patronale  sunt 
scutite de la plata impozitului 
pe profit și pentru veniturile din 
activitățile economice realizate 
până la nivelul echivalentului în 
lei a 15.000 de euro, întrun an 
fiscal, dar nu mai mult de 10% 
din veniturile totale neimpoza-
bile, prevăzute la alin. (2) sau 
în prezentul alineat.

Impozitul datorat pentru 
aceste venituri se calculează 
prin aplicarea cotei prevăzute 
la art. 17 sau art. 18, după caz, 
astfel:

1. Conform art. 17  16%..
2. Conform art. 18  5% 

asu pra veniturilor realizare de 
contribuabilii care desfășoară 
activități de natura barurilor de 
noapte, cluburilor de noapte, 
dis cotecilor, cazinourilor (n.n. 
 scos „pariurilor sportive“), in
clusiv persoanele juridice care 
realizează aceste venituri în 
baza unui contract de asocie
re, și la care impozitul pe pro
fit datorat pentru activitățile 
prevăzute în acest articol este 
mai mic decât 5% din veniturile 
respective.

Regula generală de calcul a 
profitului impozabil conform art. 
19 alin. (1) este aplicarea cotei 
de impozit asupra diferenței 
dintre veniturile realizate din 
orice sursă și cheltuielile efec-
tuate în scopul realizării de 
venituri, dintrun an fiscal, din 
care se scad veniturile neim-
pozabile și deducerile fiscale și 
la care se adaugă cheltuielile 
nedeductibile.

(vezi și art. 3 din HG nr. 
1/2016  Normele aplicării CF)

Expert contabil,
Virginia GRECEANU COCOȘ
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Pornim la drum cu urarea de 
„Bun venit” unei noi reviste, AR
MONII DE TOAMNĂ, apărută 
la Editura Muzeului de Istorie 
Galați, pu bli cație a Asociației 
Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Galați. Este o 
revistă de ținută, aflată la primul 
număr, dar care promite mult. 
Apariția este cu atât mai potrivi-
tă cu cât vine să sărbătorească 
faptul că anul acesta Asociația 
C.A.R.P. Galați a împlinit 110 ani 
de la înființare. Mesaje de felici-
tare vin din partea președintelui 
Fe de rației Naționale „OMENIA”, 
domnul Gheorghe Chioaru, dar 
și din partea prefectului județului 
Galați, domnul Dorin Otrocol. În 
editorialul revistei, domnul Io-

nel Hâncu, fostul președinte 
C.A.R.P Galați, ne dezvă
luie pe larg care au fost 
pre misele care au dus 
la nașterea acestei fru-
moase reviste. Publicația 
alocă spații ample istori-
ei C.A.R.P. Galați, de la 
în ființare și până în pre-
zent, asociație esențială 
în existența orașului. Ne 
re ține atenția un captivant 
interviu acordat de cunos-
cutul interpret de muzică 
ușoară, Alexandru Jula, 
un fiu al Galațiului. Di 
vertisment, poezie, turism, 
perspective, întrun cuvânt 
ingredientele unei reviste 
reușite. 

REVISTA PRESEI

De la C.A.R.P.-uri adunate
Așa cum vam promis în numărul trecut, 

continuăm și de data aceasta cu pre-
zentarea revistelor și buletinelor editate 

de case le de ajutor reciproc ale pen sionarilor, 

membre ale Federației Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.urilor din România, aso  ciații a căror 
activitate, realizări și noutăți sunt reflectate în 
aceste publicații.

Am primit la redacție Buleti
nul Informativ al Asociației 
C.A.R. Pensionari „Speranță 

și Omenie” Moinești Ba
cău, periodic, dedicat săr-
bătoririi Zilei Internaționale 
a Persoanelor Vârstnice, zi 
pe care C.A.R.P. „Speranță 
și Omenie” a cinstito cum 
se cuvine. Astfel, timp de 
aproape o lună Asociația 
șia propus și a făcut ședințe 
în toate sucursalele terito-
riale, prilej cu care au fost 
onorați veteranii și seniorii, 
acordânduse premii și di-
plome celor care au sărbă-
torit 60 de ani de la căsătorie 
și peste 90 de ani de viață. 
De asemenea, în revistă ne 
mai sunt prezentate și princi-

piile generale privind respectul 

față de persoanele vârstnice, 
respect care a avut de suferit 
având în vedere excluderea pe 
nedrept, în 2015, a Federației 
Naționale „OMENIA” din Con-
siliul Național al Persoanelor 
Vârstnice. Astfel, vârstnicii din 
federație nu au mai beneficiat 
de acel ajutor financiar primit 
cu ocazia zilei de 1 octombrie, 
din partea ministerului muncii. 
În altă ordine de idei, în re-
vistă ne mai sunt prezentate 
și orientările și preocupările 
asociației pentru ocrotirea per-
soanelor vârstnice, dar și un 
frumos montaj de imagini sur-
prinse în sucursalele asociației 
conduse de domnul președinte 
Anton Albu, cu prilejul sărbăto-
ririi seniorilor.
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Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Vălenii 
de Munte – Prahova 
ne întâmpină cu nu
mărul 3 al Gazetei Ar
monia, al cărei editori-
al, semnat de domnul 
președinte Constantin 
Săvulescu, este dedicat 
tot Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice, 
a importanței aceste-
ia, o recunoaștere și un 
respect adresat bunicilor 
și părinților noștri. Artico-
lul de fond este scris de 
consilier Nilă Pușkin și 
tratează un subiect cât 
se poate de stringent, 
anume terorismul, discri-
minare sau intoleranță. Aflată 
de peste 60 de ani în slujba 
pensionarilor, C.A.R.P. „Ar-
monia” are cu se lăuda, re-
zultatele obținute anul trecut 
fiind foarte bune. De aseme-
nea, gazeta amintește și des-
pre schimburile de experiență 
pe care C.A.R.P. „Armonia” 
Vălenii de Munte lea avut cu 

alte C.A.R.P.uri, dar și rolul 
important al unor astfel de 
organizații în viața vârstnici-
lor, împrumuturile avantajoa-
se oferite și serviciile socia-
le puse la dispoziție. Ultima 
pagină le este dedicată celor 
care sunt cartea de vizită a 
asociației C.A.R.P., casierii 
zonali.

Casa Speranței, revistă tri mes
trială editată de Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor “Ana 
Aslan” Brăila, aflată la numărul 
3, ne încântă de fiecare dată cu 
subiecte pe măsură. Aflăm, ast-
fel, încă de pe prima pagină, de 
un eveniment important care a 
fost găzduit de C.A.R.P. Brăila: 
ședința Comitetului Director al 
Federației Naționale „OMENIA”, 
la care au participat președintele 
Federației, domnul ing. Gheor-
ghe Chioaru, președintele gaz-
dă, domnul Ilie Dudulea, alături 
de  alți 13 președinți de asociații 
C.A.R.P. afiliate federației. Re-
vista „Casa Speranței” acordă și 
ea o mare atenție evenimentului 
important din viața seniorilor, re-

spectiv Ziua Internațională a 
Persoanelor Vârstnice și mo-
dului în care a fost sărbăto-
rită în cadrul C.A.R.P. Brăila. 
Revista punctează și câteva 
evenimente majore din viața 
orașului, cum ar fi Zilele Bră-
ilei, manifestare de tradiție în 
urbea brăileană, unde mem-
brii Cenaclului Literar Casa 
Speranței al Asociației C.A.R.P. 
„Ana Aslan” au fost prezenți la 
Târgul Național al Anticarilor 
și Buchiniștilor. Asociația brăi-
leană este tot mai aproape de 
momentul în care se va muta 
în casă nouă. Mai amintim din 
cuprinsul revistei și articole 
tematice legate de metodologia 
împrumuturilor, evenimente loca-

le, sărbători religioase, creații și 
analize literare, dar și poezii. 

REVISTA PRESEI

Revista “Independența Ro“Independența RoIndependența Ro
mâniei” dedică pagina alocată 
fundațiilor și asociațiilor Casei 
de Ajutor Reciproc a Pensio
narilor Nr. 1 din București, 
mem bră a Federației Naționale 
„OMENIA”. Astfel, aflăm des-
pre C.A.R.P. Nr. 1 că este 
una dintre cele mai longevive 
organizații din România care 
funcționează, fără încetare, din 
1952 și numără circa 3.000 de 
membri activi, de toate vârste-
le, profesiile și categoriile so-
ciale. Această asociație este 
con dusă de domnul președinte 
Viorel Zurba care, cităm din 
revistă, “bate pe la ușile au
torităților, își pune la bătaie 
carisma, resursele și relațiile 
personale pentru a diversifica 
acțiunile și ofertele Casei”. 
Astfel de oferte constau în 
excursiile organizate, cercuri 
literare, club sportiv, activități 
culturale, respectiv bilete și 
invitații la teatre, pentru mem-
brii asociației. 

Ionuț CRIVĂȚ
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ORGANIZAȚII NONPROFIT

Pentru o îmbunătățire a 
promovării imaginii unei 
instituții, fie publică, fie 

privată, este nevoie de un pro-
ces de durată care să identifice 
problemele, să planifice și să 
analizeze informațiile, să co-
munice eficient și să evalueze 
rezultatele în urma procesului.

Așadar, pentru un proces 
îndelungat de promovare a 
organizației din care faceți par-
te, voi enumera cele patru eta-
pe importante ale procesului 
(Dennis Wilcox):

I. CERCETAREA – Pri-
ma etapă, cercetarea, este 
unul dintre pașii de bază în 
elaborarea procesului de 
relații publice. Aceasta constă 
în colectarea și interpretarea 
informațiilor și este utilizată pe 
tot parcursul programului de 
comunicare. Tehnicile de cer-
cetare folosite sunt: cercetarea 
primară care implică obținerea 
de informații noi prin interviuri 
detaliate, focusgrupuri (cerce-
tare calitativă) sau procedee 
de eșantionare  chestionare, 
sondaje de opinie (cercetare 
cantitativă); cercetarea se-
cundară constă în obținerea 
informațiilor deja existente în 
cărți, reviste de specialitate, 
baze de date electronice, me-
diul online și este o cercetare 
de tip descriptiv sau explicativ 
cu întrebări închise, extrem de 
structurate. 

II. PLANIFICAREA – Al 
doilea pas în procesul de relații 
publice constă întro folosire 
creativă a informațiilor obținute 
în prima etapă, având un scop 
precis: atingerea unui obiectiv 
propus. Un procedeu scurt și la 
obiect al planificării se numește 
Management prin obiective. În 
urma acestuia este gândită o 
strategie care să ducă la înde-
plinirea unui obiectiv specific al 
organizației. 

De asemenea, în cadrul 
acestei etape, trebuie întocmi-
te următoarele opt elemente: 
situație (mic rezumat al situației 
actuale), obiective, publicțintă, 
strategie, tactici, calendar/
agendă, buget și evaluare. 

Managementul probleme-
lor este un mod activ și siste-
matic de abordare pentru a 
prevedea probleme, a anticipa 
amenințări, a diminua surprize, 
a rezolva probleme și a preveni 
crize. Cei cinci pași în procesul 
de management al probleme-
lor sunt: identificarea proble-
mei, analiza acesteia, opțiunile 
de strategie, planul de acțiune 
și evaluarea rezultatelor. 

III. COMUNICAREA – este al 
treilea pas în procesul de relații 
publice. În această etapă cele 
cinci obiective posibile sunt: ex-
punerea mesajului, diseminarea 
cu acuratețe a mesajului, ac-
ceptarea acestuia, schimbarea 
atitudinii și schimbarea compor-

tamentului manifestat.
Pentru recepționarea me-

sajului este nevoie ca acesta 
să capteze atenția recepto-
rului, să dea dovadă de stil și 
creativitate și să fie bogat în 
conținut. Mesajul va trebui să 
conțină un limbaj comun, să fie 
adaptat publiculuițintă, să fie 
credibil și să fie repetat frecvent 
pentru a fi receptat și reținut de 
toți membrii acesteia. 

IV. EVALUAREA – scopul 
acestui ultim pas în procesul 
de relații publice reprezintă 
măsurarea rezultatelor com-
parativ cu obiectivele stabili-
te. Pentru acest lucru trebuie 
evidențiate trei niveluri: la ni-
vel de bază, poate fi măsurată 
distribuția mesajelor și recep-
tarea produselor media, al doi-
lea nivel constă în măsurarea 
conștientizării și reținerii me-
sajului de către public, iar ni-
velul cel mai avansat măsoară 
schimbarea atitudinilor, opinii-
lor și comportamentului. 

Acestea fiind spuse, este 
necesar să existe o comuni
care eficientă în cadrul organi
za ției dumneavoastră, să exis-
te procese bine stabilite care 
să identifice probleme, să sta-
bilească o strategie, să pro-
pună obiective și să evalueze 
rezultatele pentru atingerea 
sco pului organizațional.

Gina GEALĂ

Cum să-ți promovezi organizația
Pași în realizarea cu succes a procesului de relații publice
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Venirea iernii ne aduce a 
minte de copilărie, de Săr

bătorile de iarnă. Crăciunul 
era de departe cea mai fru
moasă sărbătoare, pornind de 
la împodobitul bradului, miro-
sul de cozonac, până la co lin
dat. Atunci când în orașe se 
aprind luminițele, în toate ma
gazinele găsești forfota care 
vestește sărbătoarea. În aceas
tă perioadă, magia Cră ciunului 
ajunge și în toate că tunele din 
țară, în locurile unde tradițiile 
și obiceiurile sau mai mo der
nizat, dar nu au fost ui ta te. 
Avem încă trei locuri de po
veste unde mai putem găsi ma-
gia acestor săbători și anu me: 
Maramureșul, Buco vina, și să 
nu uităm de inima Transilvaniei.

Maramureșul este locul 
care merită vizitat deoarece 
aici mai puteți descoperi obice
iurile străvechi păstrate încă, de 
la portul popular și arta veche 
până la viața de la țară, obi-
ceiurile străvechi de sărbători, 
iar tradițiile de Crăciun sunt 
cele mai frumoase. În Sighetul 
Marmației veți putea descoperi 
la sfârșitul lui decembrie un Fes
tival al datinilor și obiceiurilor de 
iarnă. Aici puteți asculta cele 
mai frumoase colinde cântate 
de feciori sau un Viflaim jucat 
emoționant pe scenele din fața 
bisericilor. În noaptea de Ajun, 
toate casele vor fi lu mi nate și 
porțile deschise pentru primirea 
colindătorilor îmbrăcați în minu-
natele costume populare. Ca 
vizitator, pentru prima dată vei 
rămâne surprins de petrecerea 
oferită de colindători.

După cum știm, Bucovina 
este un alt tărâm de vis. Aici 
este patria cozonacilor crescuți 
can poveste. Mirosul cozona

cului pufos și aromat din copi
lărie, a plăcintelor poalen brâu 
și a bucatelor tradiționale nu 
au cum să te lase nepăsător. 
În această zonă găsim obi-
ceiul potrivit căruia în ajunul 
Crăciunului împodobim masa 
cu 12 feluri de mâncare și ni-
meni nu trebuie să se apropie 
de ele până când preotul nu 
le sfințește. Veți descoperi și 
plăcerea copiilor deo șchioapă 
deghizați în magi, care merg 
cu “Steaua” din casan casă 
anunțândul pe Hristos.

În Piața Mare a Sibiului, ca 
în fiecare an, veți descoperi cel 
mai mare brad, Centrul Istoric 
arată ca în basme, iar Târgul 
de Crăciun atrage din ce în ce 
mai mulți vizitatori. Vă veți ghi-
da după mirosul de turtă dulce, 

de vin fiert cu scorțișoară sau 
al castanelor coapte. Cele 80 
de căsuțe cu produse specifice 
perioadei sărbărilor de iarnă au 
creat ambientul perfect pentru 
ca acest târg să fie magic. În 
satele din Mărginimea Tran-
silvaniei veți întâlni obiceiuri 
străvechi păstrate cu sfințenie. 
Pe 23 și 24 decembrie copiii 
obișnuiesc să colinde Moș
Ajunul, iar în noaptea de ajun 
mirenii aruncă cu boabe de po-
rumb strigând “rod în cucuruz”.

Toate aceste colțuri de rai te 
fac să te întorci la peisajul de 
poveste al sărbătorilor de iarnă 
cu inima deschisă iar... și iar.

Irina ANDREI

Vacanța de vis
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1.  OUG nr. 52 privind con
tractele de credit oferite 
con sumatorilor pentru 
bu nuri imobile, precum și 
pentru modificarea și com
pletarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele 
de credit pentru consuma
tori publicată în MO nr. 
727/20.09.2016 stipulează:

a)  CAPITOLUL XII – Evalua
rea bonității consumato-
rului, Art. 75(4) prevede 
că în termen de 90 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanțe, Au-
toritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor va 
stabili detaliile tehnice pen-
tru efectuarea bonității de 
către creditorii nonfinanciari.

b)  CAPITOLUL XXIII – Dis
poziții tranzitorii și finale, 
Art. 129 prevede că este 
interzis caselor de ajutor re-
ciproc și caselor de amanet 
înregistrate în Registrul de 
Evidență prevăzut la art. 5 
lit. g) din Legea 93/2009, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și altor 
persoane care nu sunt cre
ditori în sensul OUG nr. 52, 
să acorde credite garantate 

cu un bun imobil ori care 
implică un drept legat de un 
bun imobil.

2.  Activitatea de creditare 
desfășurată de Casele de 
Ajutor Reciproc ale Pen
sionarilor se va desfășura, 
în continuare, tot după 
regulile stabilite prin OUG 
nr. 50/2010 privind con
tractele de credit pentru 
consumatori, publicată în 
MO nr. 389/11.06.2010 și 
Le gea nr. 288/2010 (MO 
nr. 883/30.12.2010) pen
tru apro barea OUG nr. 50, 
precum și cu respectar
ea pre  ve derilor Legii nr. 
363/2007, cu modificările 
și completările ulterioare 
(legea privind combaterea 
practicilor incorecte ale 
co mercianților în relația 
cu consumatorii și armoni
zarea reglementărilor cu le
gislația europeană privind 
protecția consumatorilor).

Potrivit Legii nr. 288/2010, 
caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, din OUG nr. 
50/2010 li se aplică numai pre-
vederile art. 1 – 10, art.2129, 
art. 3134, art. 45, art. 46  alin. 

(1) lit a)i)si lit. m), art. 48,50,51, 
art. 5457, art. 6678, și ale art. 
8096.

3.  O deosebită importanță 
pen tru membrii noștri, per
soane vârstnice/consuma
tori prezintă informațiile 
precontractuale. Acestea 
trebuie să fie furnizate:

a)  cu suficient timp, dar nu mai 
puțin de 15 zile, înainte ca 
un consumator să încheie 
un contract de credit sau să 
accepte o ofertă; 

b)  pe hârtie sau pe un alt su-
port durabil; 

c)  întro modalitate prin care 
să se asigure că toate 
informațiile au același grad 
de vizibilitate;

d)  perioada de 15 zile prevă
zută la alin. (2) lit. a) se 
poate reduce cu acordul ex-
pres al consumatorului;

e)  informațiile pot fi furnizate 
prin intermediul formularu-
lui “Informații standard la 
nivel european privind cre
ditul pentru consumatori” 
prevăzut în anexa nr. 3;

f)  în cazul în care creditorul a 
furnizat informații prin for-
mularul “Informații standard 
la nivel european privind 

Modificări aduse 
de OUG nr. 52 din 20.09.2016 

contractelor de credit
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creditul pentru consumatori” 
prevăzut în anexa nr. 3, se 
consideră că acesta a re-
spectat cerințele refe ritoare 
la informații prevăzute în 
prezentul articol și în art. 4 
din Ordonanța Guvernului 
nr. 85/2004, republicată, cu 
modificările ulterioare.

4.  Informațiile precontractu
ale cuprind următoarele: 

a) tipul de credit; 
b)  identitatea și adresa sediului 

social și a punctului de lucru 
al creditorului, precum și, 
după caz, numele și adresa 
sediului social și/sau a 
punctului de lucru ori, după 
caz, adresa de domiciliu a 
intermediarului de credit im-
plicat; 

c) valoarea totală a creditului;
d) durata contractului de credit; 
e)  rata dobânzii aferente cre

ditului;
f)  condițiile care guvernează 

aplicarea ratei dobânzii afe
rente creditului, formula de 
calcul a acesteia, costurile 
aplicabile din momentul în
che ierii contractului de credit 
și condițiile în care acele 
costuri pot fi modificate; 

g)  dobânda anuală efectivă 
ilustrată prin intermediul 
unui exemplu reprezentativ 
care menționează toate ipo
tezele folosite pentru calcu-
lul dobânzii respective; 

h)  condițiile și procedura pen-
tru încetarea contractului de 
credit; 

i)  pentru contractele de credit 
de tipul celor prevăzute la 

art. 3, o mențiune conform 
căreia consumatorului i se 
poate solicita în orice mo-
ment rambursarea integrală 
a creditului, după caz;

j)  rata dobânzii aplicabilă 
în cazul ratelor întârziate, 
măsurile pentru ajustarea 
acesteia și, după caz, orice 
penalități plătibile în caz de 
neplată;

k)  dreptul consumatorului de a 
fi informat imediat și gratuit, 
potrivit prevederilor art. 32 
alin. (1), asupra rezultatului 
consultării bazei de date, 
realizate pentru evaluarea 
bonității sale; 

l)  pentru contractele de credit 
de tipul celor prevăzute la art. 
3, informații cu privire la cos-
turile aplicabile încă de la mo-
mentul încheierii contractului 
de credit, precum și, după 
caz, condițiile în care pot fi 
modificate aceste costuri;

m)  după caz, termenul pe par-
cursul căruia informațiile 
precontractuale au forța 
ju ri dică obligatorie pentru 
creditor.

5. Informațiile precontractu
ale includ și următoarele:
a)  valoarea, numărul și frec

vența plăților care vor fi efec-
tuate de către consumator 
și, după caz, ordinea în care 
plățile se vor aloca, în sco
pul rambursării, pentru dife
ritele solduri restante cu rate 
diferite ale dobânzii aferente 
creditului; 

b)  dreptul de rambursare anti
cipată și, după caz, informații 

privind dreptul creditorului 
la compensație și modul în 
care aceasta va fi stabilită. 

6.  Publicitatea referitoare la 
contractele de credit tre
buie să cuprindă informa
ții referitoare la:

a)  rata dobânzii aferente cre
ditului, fixă și/sau variabilă, 
îm preună cu informații pri
vind orice costuri incluse în 
costul total al creditului pen-
tru consumator; 

b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă; 
d) durata contractului de credit; 
e)  în cazul unui credit sub 

formă de amânare la plata 
pentru un anumit bun sau 
serviciu, prețul de achiziție 
și valoarea oricărei plăți în 
avans; 

f)  după caz, valoarea totală 
plă tibilă de către consumator 
și valoarea ratelor. 

În orice formă de publici-
tate, informațiile prevăzute la 
alineatul anterior sunt scrise în 
mod clar, concis, vizibil și ușor 
de citit, în același câmp vizual 
și cu caractere de aceeași 
mărime.

Publicitatea se efectuează 
cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 363/2007 privind com-
baterea practicilor incorecte 
ale comercianților în relația cu 
consumatorii și armonizarea 
re glementărilor cu legislația 
eu ro peană privind protecția 
consumatorilor.

Alina PERJOIU
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SFÂNTUL ȘTEFAN (135 
e.n.) a fost arhidiacon 
evreu în Ierusalim, primul 

diacon și martir al Bisericii 
Ortodoxe Române. El a fost 
ales, la propunerea Sfinților 
Apostoli, în cadrul comunității 
din rândul a 7 bărbați, să ofi
cieze în timpul slujbelor religi
oase, să supravegheze buna 
orânduială la mesele comune, 
și să îndeplinească calitatea 
de arhidiacon, adică primul 
dintre diaconi. Este prăznuit în 
fiecare an pe 27 decembrie, în 
a treia zi după Nașterea Dom
nului.

Este cunoscut ca un apă
ră tor al credinței cu privire la 
Hristos, arătând că acesta este 
fiul lui Dumnezeu, sa născut, 
a murit, a înviat și sa înălțat 
la ceruri pentru mântuirea 
noas tră. La cunoscut bine pe 
mântuitorul Hristos, iar școala 
cea mai înaltă a făcuto la 
picioarele lui și a continuato 
la școala apostolilor. El era 
de neam ales și provenea din 
seminția lui Avraam. Misiunea 
lui a fost aceea de a demonstra 
că Iisus Hristos este Mesia, cel 
prezis de prooroci în Vechiul 
Testament. Pentru aceasta, 
datorită râvnei și credinței sale, 
Dumnezeu la învrednicit cu 
puterea de a săvârși minuni și 
semne mari în popor.

Având harul divin al minu ni

lor carei însoțeau adesea pro
po văduirile, SFÂNTUL ȘTE 
FAN a stârnit mânia autori tă
ților iudaice care lau chemat 
la judecată în fața Sinedriului, 
un tribunal al vechilor evrei. 
Pentru credința sa a fost acu
zat că a adus blasfemie lui 
Dumnezeu și a stricat le gi le 
lui Moise; evreii au cerut uci
derea lui, iar după judecată a 
fost lapidat (ucis cu pietre) în 
valea lui Iosafat. Înainte de a 
muri, SFÂNTUL ȘTEFAN a 
cerut iertare pentru ucigașii 
lui: Doamne, nu le socoti lor 
păcatul acesta!

Tradiția spune că evreii 
iau lăsat trupul lui ȘTEFAN să 
zacă pe locul unde fusese ucis, 
ca să fie mâncat de animale, 
însă acestea nu sau atins de 
el. Deoarece aceia care erau 
uciși cu pietre nu puteau fi 
înmormântați în cavoul familiei, 
se presupune că trupul acestuia 

a fost luat în secret în a doua 
noapte și dus pe proprietatea 
unui învățător, Gamaliel, și 
înmor mântat. Mormântul său 
a fost descoperit în anul 415, 
iar osemintele sale sar afla 
în cripta bisericii San Lorenzo 
fuori le Mura din Roma.

Astăzi, la biserica ridicată în 
cinstea SFÂNTULUI ȘTEFAN 
din Valea Iosafatului, creștini 
din toată lumea vin și se roagă, 
iar în apropierea ei se află 
una din cele șapte porți ale 
cetății și care poartă numele 
SFÂNTULUI ȘTEFAN.

SFÂNTUL ȘTEFAN era un 
gânditor adânc și vorbitor înde
mânatic, bun psiholog, cu un 
sentiment religios excepțional 
de cald și de puternic, însufle
țit, sensibil, bun la suflet și 
de li cat cum rar întâlnești la o 
personalitate oricât de puter
nică și de complexă ar fi. 
Ceea ce rostea prin cuvânt, 

SFÂNTUL ȘTEFAN 
27 decembrie
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îndeplinea prin faptă.
Numele de ȘTEFAN este de 

origine grecească (Stephanos 
– coroană, ghirlandă, cunună), 
iar la noi există formele uzuale: 
Ștefan, Istvan, cu diminutivele 
Fănel, Ștefania, Ștefana, Fă
nica, Ștefănel, Ștefănuț, Fă nu
ța, Fana, Fane, Ștefănița etc.

Un număr de aproximativ 
450.900 români își serbează 
onomastica de SFÂNTUL 
ȘTE FAN, cei mai mulți dintre 
ei fiind bărbați (peste 330.000).

Tradiții ce se manifestă în 
diferite zone ale țării cu ocazia 
sărbătoririi zilei de SFÂNTUL 
ȘTEFAN:

l Se aduce în casă icoana 
SFÂNTULUI ȘTEFAN pentru 
ai ajuta pe cei care au 
probleme de sănătate și pe cei 
ce se judecă de multă vreme 
cu alte persoane;

l Se dăruiește icoana 
SFÂNTULUI ȘTEFAN sau o 
candelă nouă, aprinsă pentru 
sporul casei și pentru sănătatea 
rudelor bolnave sau păgubite;

l În biserici se pomenesc creș
tinii care au pierit în împrejurări 
dramatice și se împart pachete 
cu alimente celor care poartă 
numele de ȘTEFAN;

l În unele zone din Muntenia 
se împart copiiilor săraci 
Pâinicile lui ȘTEFAN, unse 
cu miere, care au o formă 
rotundă, făcute dintrun aluat 
asemănător cu al cozonacului, 
după ce sunt sfințite de preot;

l Se prepară și se împart 

mucenici cu miere și nucă 
care amintesc de moartea lui 
mucenicească;

l Se evită deplasările în zone 
montane și în locuri izolate, 
care pot să ne pună viața în 
primejdie;

l Persoanele certate unele cu 
altele, trebuie să se împace.

Credincioșii bisericii noastre 
ortodoxe române au un cult 

deosebit pentru SFÂNTUL 
ȘTEFAN. Numeroase biserici 
au ca hram pe SFÂNTUL 
ȘTEFAN, iar creștinii, atât 
bărbați, cât și femei, poartă 
cu mare cinste numele 
SFÂNTULUI.

�ntocmit,
Ec. Ilie ȘOPANDĂ
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l  Nu există pe lume nimic mai important decât 
puterea legii, care pune în ordine lucrurile 
divine și cele omenești și înlătură orice 
nedreptate. (Iustinian I)

l  Pe omul chibzuit și elocvent nu mereu 
îl remarci înainte de a vorbi cu el: e aseme-
nea focului ascuns în mărăcini, care, când 
se manifestă, își înalță în aer vâlvătaia.

l  Înțeleptul știe ce să facă și acolo unde 
nu are experiență; prostul greșește și acolo 
unde a învățat. (Ioan Damaschinul)

l  Nu alerga după laude, ci străduieștete 
din toate puterile să acționezi lăudabil. 
(Comenius)

l  Oamenii cu un caracter puternic sau gene-
ros nuși schimbă dispoziția în funcție de 
bunăstarea personală sau de nenorociri.

l  Rațiunea este ca o lentilă cu care aprinzi 
focul și care, deși se înfierbântă, rămâne tot 
rece. (Rene Descartes)

l  Grija excesivă e un blestem al bătrâneții așa 
cum nepăsarea e nenorocirea tinereții.

l  Peștii se comportă în mare ca oamenii 
pe uscat: cei mari îi mănâncă pe cei mici. 
(William Shakespeare)

l  Cunoașterea este acel lucru care, în chip 
fundamental, înalță pe cineva deasupra 
celorlalți.

l  Cărțile sunt o avere, un testament al inteli
genței umane, menite trecerii din generație 
în generație, în folosul acelora care se vor 
naște în viitor. (Joseph Addison)

l  Stăpânește arta conversației, fiindcă în 
conversație se descoperă personalitatea. 
Nici una dintre îndeletnicirile omenești nu 
cere mai multă înțelepciune, deși în viață 
nu există nimic mai obișnuit  aici se poate 
pierde sau câștiga totul.

l  Oamenii cu experiență cunosc după vor-
bire pulsul spiritului, nu degeaba a spus 
înțeleptul: “Vorbește, dacă vrei să te cu-
nosc...“. (Baltasar Gracian y Morales)

l  Uneori e mai simplu și mai util să te aco-
modezi unui obicei străin, decât să ajustezi 
acest obicei după propria persoană.

l  E greu de spus ce anume merită mai multă 
șovăială: compasiunea sau disprețul, și ce e 
mai periculos: să iei o hotărâre greșită sau 
să nu iei niciuna. (Jean de La Bruyere)

l  Gradul cel mai înalt al înțelepciunii omenești 
constă în capacitatea de adaptare 
la împrejurări și în menținerea calmului 
în pofida amenințărilor din afară.

l  Omul este o creatură mai puțin prevăzătoare, 
mai ales când se apucă să afirme că e fericit 
sau când e de părere că poate trăi după cum 
îi dictează mintea. (Daniel Defoe)

l  Deasupra tuturor virtuților stă judecata, 
fiindcă fără rațiune orice virtute e goală.

l  Eu știu că sunt supus păcatelor și că 
adesea greșesc, și nu mă voi supăra 
pe acela care vrea să mă prevină în astfel 
de situații și sămi arate greșelile 
pe care le fac. (Petru I al Rusiei)

l  Dacă cineva știe ce hotărâre trebuie 
să ia pentru a săvârși ceva bun sau a îm
piedica să se întâmple ceva rău, dar nu face 
aceasta, se cheamă că e șovăielnic.

l  Oamenii socotesc că sunt liberi numai 
în măsura în care se supun pasiunilor lor, 
iar când sunt nevoiți să trăiască potrivit legii, 
ei cred că le sunt încălcate drepturile.

l  Năzuința de a face sau nu ceva doar pentru 
a plăcea altor oameni se numește ambiție. 
(Baruch Spinoza)
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