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EVENIMENT

asele de ajutor reci
proc ale pensionarilor, 
membre ale Federației

Naționale “OMENIA” s-au re
unit la București pe 13 aprilie
2018,încadrulforumuluianu
al,ConsiliulNațional,moment
statutar de retrospectivă pen
tru activitatea desfășurată în
anul 2017 și de concretizare
a priorităților din strategia de
dezvoltare pentru perioada
următoare în noul Plan de
acțiune.

Evenimentul va rămâne
întipărit în mintea și inima
participanților prin cel puțin
câtevaaspectedefinitorii.

Centenarul Marii Uniri
a fost evocat prin atmosfe
ra de sărbătoare, cocarde
le tricolore ale participanților,
precum și prin mesajele pre-
ședinteluiFederațieiNaționale
“OMENIA”, domnul inginer

GheorgheChioarușidirectoru
lui general al Asociației Cen
traleaAsociațiilordeEconomii
și Împrumut din Republica 
Moldova,domnulVictorTrocin,
careaufăcutsăvibrezeinimile
participanților,persoanevârst
nice, din generația purtătoare
și transmițătoare a idealurilor
celemai înalte de unitate ale
românilor.

Cao continuare fireascăa
mesajului unirii transmis de pe 
ambelemaluri ale Prutului au
venit celelalte mesaje ale unor 
prestigioșiinvitați,decoopera
reîncadrulUniuniiEuropene.

Astfel, doamna Machteld
Cattrysse, prim secretar și
Consul alRegatuluiBelgiei în
România, a scos în evidență
cooperarea româno-belgiană
înbeneficiul grupurilor sociale
defavorizate, inclusiv a vârst
nicilor aflați în risc social, iar
domnul Jozef Goebels, pre-
ședintele ADR Flandra și al
Fundației TON din România,
membru de onoare al Comi

tetului Director al Federației
Naționale “OMENIA”a reliefat
formele concrete de colabo
rare româno-belgiană la nivel
local, regional și național prin
organizațiile nonguvernamen
tale.

Sentimentul unității națio-
nale și al cooperării europe-
ne au creat climatul propice 
desfășurării lucrărilorConsiliu-
lui Național, al abordării cu
multă deschidere a proble
melordepeordineadezi.

Raportul de activitate al
Comitetului Director, prezen
tatdepreședinteleFederației,
a confirmat, prin sublinierea
apartenențeiFederațieilaplat-
formaEuropeanăAGEapen-
sionariloreuropenișiparticipa
rea la ședințeleConsiliului de
Administrație, precum și ale
Adunării Generale AGE, do-
rința membrilor noștri de în-
vățare,decunoaștere,schimb
de experiență, de participare
activă la îmbunătățirea condi-
țiilordeviațăalevârstnicilor,în

Consiliul Național 
al Federației Naționale 
“OMENIA” sub însemnul 

Centenarului Unirii
Economist 

Giorgică BĂDĂRĂU 
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comunitățileîncaretrăiesc.
Raportul a scos în evi-

dență faptul că, și în anul
2017 Federația Națională
“OMENIA”,ceamaimareorga-
nizație de pensionari și per
soane vârstnice dinRomânia,
încondițiidestres legislativși
concurențial în piață, a reușit
să-și îndeplinească misiunea
și obiectivele, să-și respecte
valorilecareauconsacrat-oși
să-și continue ascendent ac
tivitatea în vederea realizării
viziunii de susținere a intere
selor membrilor săi, prin pro-
movarea ajutorului reci proc, in
cluziunii și solidarității sociale,
îmbătrânirii active, cooperării
întregenerații, într-osocietate
prietenoasătuturorvârstelor.

Proiectele, cu fonduri nor
vegiene “Vârsta a treia – pri
oritate pe agenda publică” și
respectiv cu fonduri elvețiene

“Cetățeni activi la puterea a 
treia” din anii 2015-2017 au
avut un rol important în per-
fecționarea managementului
la nivelul Federației și al aso-
ciațiilor membre, iar strategia
de advocacy pentru perioada 
2016-2019, prima de acest
gen într-o federație de pen
sionari, ne-a ghidat activita
tea de influențare a politicilor
publice pentru apărarea și
pro movarea drepturilor per
soanelorvârstnice.

Serviciile specifice econo
miei sociale, serviciile socio
medicale, activitățile cultural-
recreative, de socializare și
terapiile ocupaționale oferite
de casele de ajutor reciproc 
alepensionarilorauarătat im
plicarea asociațiilor noastre,
capacitatea organizatorică de
a desfășura activități zilnice,
cu și pentru un număr mare

de pensionari. Acestea sunt
de fapt singurele entități con
duse de pensionari cu capaci
tate de autofinanțare, dar și
de atragere de fonduri pentru
desfășurareaunoractivitățipe
termenscurt,mediuși lung în
sprijinul semenilor. Dar, anul
2017, cu schimbări legislative
consistenteascosînevidență
și necesitatea modernizării 
activității desfășurate de
C.A.R.P.-uri în domeniul cre-
ditării, principalul producător
de venituri prin împrumuturile
pentru nevoi personale, ceea 
ceadeterminatcașinoulPlan
de acțiune pentru anul 2018
să-și stabilească prioritățile
începândcuactivitățipentruo
creditare mai incluzivă și fur-
nizareaunuisuportconsistent
pentru educația financiară a
membrilor.

Planul de acțiune pentru
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anul2018vizează,deaseme
nea, elaborarea unor standarde 
comune pentru dezvoltarea
C.A.R.P.-urilor atât din punct
de vedere organizațional, cât
șialserviciiloroferite,pornind
de la supraveghere, control,
reglementare, avizare, infor
matizareintegratăetc.

Viziteledeevaluarealere-
prezentanțilorBănciiNaționale
aRomânieișiBănciiMondiale
au scos în evidență nevoia
demodernizare a cadrului de
funcționare al C.A.R.P.-uri
lor, fapt subliniat de altfel și
de reprezentantul Republicii 
Moldovacareconduceinstituții
similare,darînființateînultimii
20deani.

Și parcă, pentru a anticipa
gândurileșinevoiaunuirăspuns
pentru reprezentanții C.A.R.P.-
urilor,doamnaDanielaVișoianu,
președintele Coaliției pentru
Educație și Manager proiect
Asociația Communication for
Community,membrăaConsili
ului Economic și Social, adre-
sându-se participanților cu pri
vire la învățarea pe parcursul
întregii vieți, sublinia necesi
tateadeaaveadouă-trei vari
ante pentru fiecare proiect de
lege propus de guvernanți în
domeniulnostru.

Cadrul aniversar creat, su
gestiile invitaților, propunerile
participanților, planul de acți-
une cu obiective îndrăznețe
de modernizare a activității
C.A.R.P.-urilor sunt tot atâtea
motive întemeiate să credem
că forumul nostru din 2018
marchează un moment de
referințăînactivitateavândca
suportșiunnoucadrulegislativ
la standarde eu ropene, dar cu 
speranțamențineriispecificului
național cu rădăcini de peste
122deani.

Domnul 
Victor 
TROCIN

Doamna
Daniela 
VIȘOIANU
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e peste 65 de ani, 
istoria Municipiului 
Târgoviște se identi

ficăcuceaauneiorganizații
indispensabile în viața co
munității locale: C.A.R.P.

”Omenia” Târgoviște. A
ceastă asociație, înființată
în 1953, are în prezent pes
te 24.000 de membri și se
numără printre primele din
țară care au aderat încă din
1990 la Federația Națională 
“OMENIA” a C.A.R.P.urilor
dinRomânia.

Astfel,înanul1953,ungrup

restrânsdepensionari,au luat
inițiativa de a înființa Casa de
AjutorReciprocaPensionarilor
din orașulTârgoviște și comu
nele limitrofe. Printre cei mai
vechimembrioavemalăturide
noipedoamnaVarvaraBica,în
vârstăde99deani,înscrisăîn 
C.A.R.P.dinanul1964,cares-a
bucuratîntotdeaunadesprijinul
nostru. 

C.A.R.P. “OMENIA“ TÂRGOVIȘTE,
BILANȚ ȘI PERSPECTIVE

Președinte 
Elena CHIȚU

D

”OMENIA” ne reprezintă 
în fața seniorilor
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Spațiulîncarefuncționează
asociațiaesteoclădireaflatăîn
proprietatea C.A.R.P., cumpă-
ratădepensionariînanul1972
șimodernizată  ulterior.Activi
tateanoastrăsedesfășoarăîn
conformitatecuprevederilesta
tutareșiRegulamentuldeordi
neinterioară.Încercămși chiar 
reușim să ne ajutăm membrii
cu tot ce ne solicită. Ne do
rim să demonstrăm că nume
le „OMENIA”ne reprezintă, că
această trăsătură chiar există
înC.A.R.P.-ulnostru.

În cadrul C.A.R.P.-ului își
desfășoară activitatea, la se- activitatea, la se
diul central, 14 salariați, iar
în teritoriu36,aceștiafiindcu
normă întreagă sau parțială,
coordonațiși îndrumațidecă
treorganelealese.

Fondurile pentru ajutoare, 
administrate 

cu mare responsabilitate 

Oatențiedeosebităoacor
dăm ajutoarelor de deces. În

cursulanului2017audecedat
756 demembri, iar ajutoarele
dedecesaufost în valoare de 
1.084.424delei.Ammaiacor
datșialte ajutoarenerambur
sabile unui număr de 3.800
membri, în valoare totală de
114.605delei.Totcaajutoare
amoferitbonusuripentrufide
litateunui numărde1.250de
membri, în valoare totală de
62.500delei.

Organizăm excursii cu mi
crobuzul de 19+1 locuri, pro
prietateaC.A.R.P.,lacareaso-
ciația contribuie cu 70% din
valoarea călătoriei. Am orga-
nizat23deexcursiipentruun
număr de 440 de persoane,
cheltuind34.000delei.

Cu ocazia Zilei Internațio-
nale a Persoanelor Vârstni
ce am sărbătorit 48 de fami
lii, la Restaurantul „Nova” din
Târgoviște, unde am oferit o
masă caldă, diplome, flori și 
ajutoare financiare nerambur
sabile.Pentruacesteveniment,

amangajatoformațiemuzical-
instrumentalăcaresăofereun
programartisticpersoanelorde
vârstaatreia,fiindoatmosferă
demaresărbătoare.

Printre invitații la acest 
eveniment a fost și domnul
Gheorghe Popa, Președinte
alConsiliului JudețeanalPer
soanelorVârstnicedinJudețul 
Dâmbovița.Deasemenea,am
invitat un preot pensionar care a 
rostitorugăciunedemulțumire
pentruceisărbătoriți.

C.A.R.P.Târgovișteestepre
ocupatșidesănătateamembri
lorsăi.Astfel,dispunemdeca
binetedefizioterapiedotatecu
aparatură de ultimă generație
procurată din fonduri proprii,
iar cabinetele sunt deservite de 
unmedic primar reumatolog și
două asistente ce efectuează
procedurile medicale pentru 
pensionari. Tratamentele sunt
gratuite. De asemenea, avem
șiuncabinetdemedicinăinter-iuncabinetdemedicinăinter
nă, cu medic generalist, care

Consiliul Director, de la stânga la dreapta, 
Gheorghe Dumitru - consilier, Elena Chițu - 

președinte, Maria Chirița - consilier

Comisia de cenzori, de la stânga la 
dreapta, Georgeta Trandafirescu, 
Elena Predescu și Niculina Buga
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acordăconsultațiișiefectuează
șitestepentrudepistareaoste
oporozei. Tot în cadrul acestui
cabinetavemoasistentămedi
cală care execută teste de gli
cemie, colesterol și trigliceride,
acestea  fiind, de asemenea,
gratuite. Am achiziționat și un
aparatecografcucarelucrează
unmedicprimar internist.Pen
tru membrii C.A.R.P. ecografia
costă 30 de lei, iar pentru ne
membri,35delei.Acestesume
se percep pentru consumabile
le folosite laecograf,mediciiși
asistentelefiindremunerațide
cătreC.A.R.P.

Conducerea asociației s-a
preocupatșidelaturaestetică
a membrilor săi și a deschis
unsalonde frizerieșicoafură
undesepracticăprețurimodi
ce.C.A.R.P-ulmaiareîndota
reosalădefestivitățicuoca
pacitatede100delocuri unde
ne desfășurămactivitateacul
tural—artisticășiderecreere.

Fondurile pentru ajutoarele 
nerambursabile Ie constituim
dincontribuțiamembrilor,înva
loarede4lei.Dinaceastaacor
dămajutoarededecesșicele
lalteajutoare.Oferimșipachete
cualimenteșimesefestive,însă
le achităm din fondul destinat
cheltuielilor generale provenite
dindobânzilelaîmprumut.

Împrumuturile rambursabile 
leacordămdinfondulsocialal

membrilor.În2017amacordat
9.369 de împrumuturi, în va-împrumuturi, în va-mprumuturi, în va
loare totală de 39.750.000 de
lei. C.A.R.P.-ul acordă împru
muturi cu 4 ori fondul, cu 2-3
giranți,pânălasumade20.000
delei.Dobândaestediferităîn
funcție de suma solicitată, iar
dela01.01.2018afostredusă
cuunprocent.Dacăpensiona
rul achită împrumutul într-un
timpmai scurt decât cel con
tractat, dobândaeste recalcu
lată, iar diferența se restituie
titularului.

Deasemenea,pentruseni
oarelenoastreamorganizat,la
restaurant,„BalulMărțișorului”,
invitând300depersoane.

Colaborări și schimburi 
de experiență

O colaborare foarte bună
o avem cu domnul Gheorghe
Popa, președinte al Consiliului
JudețeanalPersoanelorVârst
nice Dâmbovița, care îl invită
în fiecare lună pe președintele
C.A.R.P.-uluilaședințeleComi
tetuluiConsultativdeDialogCi
vic pentru Problemele Persoa
nelorVârstnice,lacareparticipă
și domnul Prefect al Județul
Dâmbovița, domnul Director al
Direcției Muncii, Directorul Ca
seiJudețenedePensiișidoam
naDirectorPreședintealCasei
deSănătateDâmbovița.

În cadrul ședinței din 21
martie 2018, am prezentat o
serie de probleme cu care se 
confruntă vârstnicii, cum ar fi:
evaluările Băncii Naționale și
aleBănciiMondiale, cu privire
la funcționarea C.A.R.P.-urilor.
Aceste probleme au fost pre
zentateși,încadrulședințeiCo
mitetuluiDirectoralFederației.

Schimburi de experiență am
realizat cu C.A.R.P. Prahova, 
Vălenii de Munte, Mizil, Iași,
Câmpina, Hârlău, Roșiorii de
Vede, Curtea deArgeș, Pitești,
CâmpulungMuscel.Acesteaau
fostdeunrealfolos,atâtpentru
noi în calitate de gazde, cât și
pentrucolegiicucarene-amîn
tâlnit.Nedorimcașianulacesta
săcontinuămîntâlnirile.

ConducereaC.A.R.P.„Ome-
nia” Târgoviște mulțumește
conducerii Federației, respectiv
domnului PreședinteGheorghe
Chioaru și domnului Secretar
GeneralGiorgicăBădărău,pen
tru răspunsul prompt la toate
apelurile noastre prin care ce
ream diverse lămuriri și sfaturi
privind legislația în materie de
C.A.R.P.-uri și sperăm ca anul
2018,dincarea trecutdejaun
semestru, să îl parcurgem cu
bine,cumulterealizărișiservi
ciicâtmaibuneînsprijinulper
soanelor vârstnice pe care le
reprezentăm.Săîncercămsăle
îmbunătățimcalitateavieții.

Salariații C.A.R.P. “Omenia“ Târgoviște

Un gest de suflet de ziua seniorilor
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ici, la „Dunărea de
Josˮ, lagranițapro
vinciilor Moldovei 
șiMunteniei,seaflă

orașul Galați, cu o istorie
atestatădepeste580deani,
distrus în trecut aproape în 
întregimede34oridenăvăli
torișirăzboaieșitotdeatâtea
orirenăscutșidezvoltat;este
orașul care a găzduit și pe 
mariicorifeiaiMiciiUnirișiai 
României: Alexandru Ioan
Cuza,CostacheNegri,Nicolae
Bălcescu ș.a. Cu puțin timp
înainte de înfăptuirea Marii
Uniri sa născut și Asociația

Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor din Galați, dar
spiritul de întrajutorare năs
cut din suferință și umanism
aapărutmultmaidevremepe
acestemeleaguri.

Astfel,pelamijloculseco
luluialXIX-lea,înurmăcu160-
170deani,auapărutprimele
inițiative care au privit consti
tuirea de organizații, asociații,
case și fundații de ajutor re
ciproc. Documentele vremii
menționează ajutoarele pe
careEforiaGalați-organizație
a negustorilor și depozitari
lor de cherestea, le oferea
plutașilor de pe Bistrița, care
veneau la Galați și staționau

pe perioade scurte aici, pentru 
hamaliidinportșidinorașcare
„scoborau în hrube butoaiele
de brânză, pește sărat și alte
alimentealecomercianțilorˮ.

Președinte 
Ion Lucian MEHEDINȚI

C.A.R.P. GALAȚI

A

O entitate centenară 
și o istorie seculară 
la “Dunărea de Jos”

ION LUCIAN MEHEDINȚI, 
Vicepreședinte al Comitetului 

Director al Federației Naționale 
“OMENIA“ și Președinte 

al C.A.R.P. Galați

OMENIA  7

Sediul C.A.R.P. Galați, 
din Strada Domnească, Nr. 53
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Deja,înanul1900existau
laGalați14societăți-asociații,
caseși fundațiideajutor reci
proc,cumaufost:„Societatea
Internațională a Industriașilor
și Pensionarilor din Galațiˮ,
care acorda membrilor săi
cre dite rambursabile pentru 
susținerea copiilor la Școala
de Meserii, pentru accidente
și înmormântări; „Societatea
pentru îngrijirea bolnavilor și
înmormântarea morțilorˮ; „So
cietatea „Economicaˮ a Pri
măriei Galați”, care acorda
împrumuturi pentru înființarea
de societăți economice, de
construcții de locuințe, tere
nuri și fără plată celor care
se stabileau în „Cartierul
Demobilizațilorˮ, ajutoare ne
rambursabile pentru decedați
etc.; Societatea „Înfrățirea
muncitorilorˮ care acorda aju
toarede înmormântareșiaju
torpentrubolnavi.

Ointensăactivitatesocială
deîntrajutorares-adesfășurat
și înTecuci, al doilea oraș ca
mărime al județului Galați, și
în comunele cu populațiemai
numeroasă,precum:„Societa-
tea Funcționarilor Publiciˮ,
care acorda ajutoare medicale 
și de deces; „SocietateaAgri
cultorilorReginaElisabetaˮdin
comuna Matca și „Societatea
MixtădeAjutorReciproc«Uni
rea»Tecuciˮ.

Astfeldeorganizațiideaju
torare se înființaseră în locali-
tățile rurale Odaia-Bursucani,
I vești,Bălăbănești,Băneasaș.a.

Una dintre primele acțiuni
de ajutor reciproc în orașul
Galați,aavut locînvaraanu
lui 1897, când datorită unor
inundații catastrofale din va
lea orașului - terasa inferioa
ră, cu cea mai numeroasă
populație din acea vreme și
activitateeconomicășicomer
cială, a avut mult de suferit.
Și atunci suferința și omenia 
și-au dat mâna pentru ajuto
rarea sinistraților rămași fără
case,fărăanimale,fărăbunu
rilegospodăreștișidemuncă,
fărăhaineșialimente.

Galațiul, orașul 
care a renăscut din 
cenușa războiului
De-alungulanilors-auîn

registratmulte reperecareau
privitstructuraorganizatoricăa
sistemului de ajutor reciproc la 
Galați.Înanul1931aluatființă
șiSocietateaPensionarilorPu
blici „Dunărea de Josˮ, iar în
luna noiembrie a anului 1947
s-aînființatCasadeAjutorRe
ciprocaPensionarilor -Calea
FeratăGalați.

Delaaceadată,activitatea
de ajutor reciproc s-a așezat
pe baze noi, date și de regi
mulpoliticsocialistinstauratîn 

România dupăalDoileaRăz
boiMondial.Regimulinstaurat
afostpusînfațauneialtedis
trugeriaorașului,aproape to
tală.Trupeleamericaneșiger
mane în retragere au distrus
640 de imobile de pe platoul
mediu al orașului, zona cea
maiimportantădinpunctdeve
dereeconomic,administrativși
cultural.Înfațaacestorsituații,
noile organe administrative
și politice centrale au emis
H.C.M. 454/27.02.1957, care
a elaborat „Statutul tip pen
tru înființarea și funcționarea
caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor și instrucțiunile
nr. 615/17.07.1957, privind
asistența bătrânilor pensionari
șinepensionariˮ.

Înacestcontext,Comitetul
executivalConsiliuluiPopular
aljudețuluiGalați,prinDecizia
nr.157/07.04.1973,adecisîn-
ființareaCaseideAjutorReci-
procaPensionarilornr.2Galați,
iarceaînființatăla3iunie1907
afostnumităneoficialCasade
AjutorReciprocaPensionarilor
nr.1.După6ani,pe19aprilie
1979, au avut loc Adunările
GeneraleExtraordinarereunite
aleCaselordeAjutorReciproc
nr.1șinr.2princares-aho-
tărât unirea într-una singură,
sub denumirea de Asociația
Casa de Ajutor Reciproc a
PensionarilorGalați,numesub
carefuncționeazășiastăzi.

Sediul, monument 
istoric și de artă

Momentul unificării a fost
dereferință,princreștereanu
mărului de membri, prin uni
rea patrimoniului acumulat, 
a serviciilor sociale extinse 
acordatemembrilorCaseișia
gospodăririijudicioaseaaces
tora.Acestemăsuriaucondus

O bibliotecă impresionantă 
de peste 4.500 de volume
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lacumpărarea,dupăîndelungi
eforturișidemersuri,asediului
actual, o impunătoare clădire,
monumentistoricșideartă,si
tuat în centrul administrativ al
orașului. Întreanii1985-2000
auavutlocalterealizărisemni-
ficative: consolidarea sediului,
care datorită timpului, dar și a
cutremuruluidinaugust1989,a
avutdesuferit;ocreșteresem-
nificativăanumărului demem-
bri;s-amăritconsiderabilgama
defacilitățiacordateacestora.

Dezvoltarea a continuat
șimai intens după anul 2005,
prin:luareaunorhotărârideîn-
ființareaunuinumărde15su
cursale,proporționalpeîntinsul
întreguluijudeț,careînprezent
cuprindpeste10.000demem
bri înscriși; extinderea servici
ilor sociale, în special cele de
sănătate și de agrement, rea
bilitarea sediului central  mo
nument istoric și de artă; ex
tinderea spațiului existent prin
achiziționarea unei noi clădiri,
adecvatăpentruactivitateade
creditarerambursabilă,careîn
sediul central a devenit neîn-
căpătoare pentru volumul de
acțiunișidesecuritate.

Activitățile sociale 
și culturale, 

emblema asociației
Astăzi, C.A.R.P. Galați nu-

mărăpeste57.000demembri,
are un personal administrativ de 
specialitate la sediul central, iar 
sucursalele sunt deservite de 
54desalariați.Casarealizează
anualpeste15.000decontrac
te de împrumuturi rambursa
bilecuovaloarecedepășește
62.000.000 de lei, împrumuturi
cudobândă relativmicăși fixă
rambursabileîn1-24rate,fără
comisioane; consultații gratuite
lafizioterapie,determinareagli
cemiei, oscilometrie, electrocar
diograme,masaj,serviciidesto
matologie.Asociațiaoferăbilete
gratuitesaucuprețuriredusela
spectacoleleteatrelorgălățene,
organizează vizite lamuzee și
laGrădinaBotanică,asigurăac
ceslabibliotecacedeținepeste
4.500devolume,lacluburipen
tru jocuri și activități decreație
lacursuridelimbistrăine,orga
nizează ceremonii aniversare,
baluri și revelioane, tunsori la
femeișibărbațiș.a.șinuînulti-
mul rând, Casa oferă în afară

deajutoarededecesșialteaju-
toarenerambursabilecumarfi:
defidelitate,debătrânețeînain
tată,încazdecalamități,incen
dii, pentruuniimembri aflați în
dificultate,cotepărțidinbiletele
detratamentbalneardeodihnă,
excursii interne, implanturi cris
talinșiprotezeauditive,proteze
membru superior sau inferior,
extracțiișilucrăridentare.

Casa editează și o revistă
proprie„Armoniidetoamnăˮcu
apariție semestrială. Tematica
revisteiestediversășisatisface
nevoile de informare și docu
mentarealemembrilorCasei.

Administrația Casei, con
ducereaexecutivăcolaborează
cu organele locale, în speci
al cuPrefectura județului și cu
primăriile locale, este membră
a Comitetului Consultativ de 
Dialog Civic pentru Probleme
le Persoanelor Vârstnice și a
FederațieiNaționale„OMENIAˮ
a C.A.R.P.-urilor din România,
alături de care prin participa
re la întruniri și schimburi de
experiență,cautăcelemaibune
metodepentru întărireașidez
voltarea scopului activităților
noastre.
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Asociația C.A.R.P. “SPE-
RANȚA”Pucioasaa luat
ființă pe 7 decembrie

1957, la propunerea a 146
de membri, iar timp de 60 de
ani, generații de pensionari au
contribuit la bunul mers al a so
ciației. Viața a demonstrat că
numai ajutându-se reciproc
pot trececumaimultăușurință
peste greutățile vârstei a treia,
că numai împreună pot fi mai
puternicișimaisolidari.

Astăzi, Asociația C.A.R.P.
“SPERANȚA”Pucioasanumă-
ră peste 18.000 de membri
care se regăsesc în orașele
Pucioasa și Fieni, dar și în
cele 20 de sucursale arondate 
asociației. Am intitulat acest
articol “Un C.A.R.P. între
C.A.R.P.-uri”datorităprestigiu- 
lui înregistrat de asociația
noastrăînrândulcelorsimilare
ce facpartedinFederațiaNa-
țională „OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România, în mod
special de când a fost ales
președinte domnul Dragomir
Diaconescu,îniunie2002,care
a imprimat alături deConsiliul
Director un ritm de dezvoltare

accentuat, al căror rezultate
auconduslaodezvoltarefără
precedentaasociațieinoastre,
sub toateaspectele:creșterea
număruluidemembri,creșterea

număruluideîmprumuturișide
ajutoare nerambursabile, lu
crărideinvestițiidinexcedentul
financiar realizat ca urmare
a unei organizări foarte bune

C.A.R.P. PUCIOASA

Membru în Consiliul Director 
Mircea SIMION

Un C.A.R.P. între C.A.R.P.-URI:
60 DE ANI DE ACTIVITATE

în slujba membrilor săi

„În calitate de președinte, alături de membrii 
con siliului director, de cei ai comisiei de cenzori 
și de inimosul colectiv de salariați, de casierii din 
su cursale, de comitetele de sprijin, am realizat lu
cruri frumoase pentru membrii asociați pen sionari 
din nordul județului Dâmbovița, în încercarea de 
a schimba în bine serviciile privind acordarea de 
împrumuturi cu dobânzi mici și chiar fără dobândă, 
precum și ajutoare nerambursabile.”

DRAGOMIR DIACONESCU
Președintele C.A.R.P. ”Speranța” Pucioasa
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la nivel de asociație și de su-
cursale. Sucursalele au fost
modernizate și echipate cu
mijloace moderne de lucru și
securitate. Grație succesului
înregistrat an de an de aso-
ciația noastră, președintele
Dragomir Diaconescu a fost
ales membru în Comitetul
DirectoralFederațieiNaționale
“OMENIA”aCaselordeAjutor
Reciproc ale Pensionarilor din
România unde acționează cu
competență,pasiuneșidăruire.

Bilanț financiar 
cu realizări record
Alături de acțiunile condu-

cerii C.A.R.P. “SPERANȚA”
Pucioasa lucrează un perso-
nal calificat și eficient care
urmărește zi de zi punerea în
practică a strategiei stabilite
de Consiliul Director și care
seocupăfoarteatentdeorga-
nizarea activității în asociație
și în sucursale, iar ana-
lizele săptămânale făcute în
Consiliul Director confirmă
acestlucru.Numaiînperioada
anilor 2010-2017, trimestrul
al III-lea, numărul de membri
ai asociației a avut o evoluție
pozitivă, respectiv o creștere
de la 13.711 de membri la

18.004 de membri, creștere
mai accentuată în anii 2015-
2017undenumărulmembrilor
a crescut anual cu aproape 
800.

De menționat că în pe-
rioada 2014-2017 s-a înregis-
trat un bilanț financiar cu
realizări record, cu creșteri la
împrumuturi și la numărul de
membri nou înscriși, ceea ce
constituie o faptă de necon-
testat pentru colectivul nos
tru.Oaltărealizareextremde
importantă este construcția
noii casierii centrale în incinta
sediului nostru, care a eliminat 
definitiv aglomerația și dis-
confortul creat membrilor și
personaluluiînzileledeplatăa
ratelorlacredite,platacotizației
și a contribuției la acordarea
împrumuturilor. Tot în anul
2017afostreabilitatăclădirea
din Strada Republicii nr. 19
ceurmeazăaaveadestinație
de “Arhivă”. În plan social
asociațianoastrăaachiziționat
în2004,princontractdevân-
zare-cumpărare, în Strada
Aleea Ardealului, un aparta-
ment cudouăcamere, cu su-
prafață de 58 de mp, unde
după amenajare și obținerea
avizului sanitarde funcționare

s-aînființatuncabinetmedical
pentru deservirea mem brilor 
asociației, și se efectuează
analizemedicalegratuite.

În perioada 2012-2017 au
fostefectuatepeste12.200de
analize și controale medicale
membrilorasociației.Cabinetul
a fost dotat cu aparatură per-
formantă medicală: ecograf,
electrocardiograf, osteoden-
siometru, aparat pentru mă-
surarea glicemiei, a coleste-
roluluișitrigliceridelor,etc.

Activitățile 
socio-culturale - 

bucuria seniorilor
De ani de zile punem la

dispoziția membrilor cu diza-
bilități, în mod gratuit, fotolii
rulante, cadre pentru depla sare, 
bastoane,laprețurimodice,care
auavutunimpactpozitivasupra
unormembri vulnerabili. Tot în
plan social membrii C.A.R.P.
“SPERANȚA”Pucioasa au be-
neficiat de excursii subven-
ționate de asociație cu 50%
din valoarea transportului, și
numai în perioada 2013-2017,
luna oc tombrie, au parti cipat 
peste6.200demembri.Aceste
excursiiauadusmultăbucurie
și satisfacție participanților prin
cunoașterea multor obiective
turistice, religioase și istorice.
Tot ca o mândrie a asociației
noastre, a fost implementarea
programului pe calculator încă
din anul 2002 și dotarea cu
calculatoare a sediului cen
tral și a sucursalelor, fapt ce
a condus, de asemenea, la 
afirmarea pe plan național a
C.A.R.P.-ului nostru. Astăzi,
9 sucursale, dintre care: Șo-
tânga, Vulcana Pandele, Glo-
deni, Bezdead, Fieni, Runcu,
Moroieni,Brănești,opereazăpe
calculator prin programulVPN,
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încasarea cotizației, a contri-
buției și a ratelor la împrumut,
dând posibilitatea fiecărui
membru să cunoască evoluția
acestora, prin înscrierea lor în
carnetulsău.

Atuul Asociației: 
un colectiv model

Conducerea C.A.R.P. “SPE-
RANȚA” Pucioasa a acționat
numai în interesul membrilor
săi. Au fost reduse an de an
dobânzile la credite, au fost
acor date importante aju toare 
nerambursa bile cum sunt aju
toare sociale de so lidaritate, 
ajutoare de fidelitate, ajutoare
pentru im plant cris ta lin, pentru 
ochelari,protezedentare,ajutor
pentru tra tament bal near, me di
ca mente, aju  toa re me di cale pen
tru boli incurabile și intervenții
chirurgicale, ajutoare de deces.
Aceste ajutoare au făcut din
C.A.R.P.-ul nostru un element
de atracție pentru membrii săi,
numaivaloareaprimelordefide-
litateacordateînperioada2013-
2017ridicându-sela877.430de
lei din care, pentru aniversarea a 
60deanideexistențăaAsociației
noastreșisărbătorireazileide1
octombrie “Ziua Internatională
a Persoanelor Vârstnice” au
fost premiați 2.731 de membri
asociați cu suma de 188.370

de lei.Oactivitate laborioasăși
beneficăadesfășuratasociația
noastră pentru organizarea de
schimburi de experiență între
C.A.R.P.-uri, al căror promotor
a fost președintele Dragomir
Diaconescu. Acestea au con-
tribuitlaperfecționareaactivității
noastre dar și a altora. S-au
efectuatnumeroaseinstruiriatât
ale personalului executiv cât și
al celui din sucursale, devenind 
maieficientde laoperioadă la
alta.VăasigurămcălaC.A.R.P.
”SPERANȚA” Pucioasa con-
duce și lucreazăun colectiv de
oa meni de calitate, cu mare 
experiență,modeledeconduită
și repere morale prin întreaga
activitatedesfașurată.

OBIECTIVELE 
C.A.R.P. 

„Speranța” 
Pucioasa

Iată, în principal, care 
sunt direcțiile de acțiune 
ale asociației pe anul aces-
ta: continuarea lucrărilor 
de reabilitare a clădirii din 
Aleea Ardealului nr. 26 cu 
destinația – REALIZAREA 
DE PROGRAME DE ASIS-
TENȚĂ SOCIALĂ, ME -
DICALĂ, CULTURALĂ ȘI 
DE PROTECȚIE SO CIALĂ, 
procurarea de te renuri 
(spații) pentru sediile su-
cursalelor la prețuri avan-
tajoase, menținerea unui 
număr minim de 18.000 de 
membri, organizarea de 
excursii pentru membrii 
asociației la tarife reduse 
cu 50% din contravaloa-
rea transportului, per-
fec ționarea activității de 
acordare a împrumu turilor, 
a ajutoarelor ne ram bur sa-
bile, diversificarea servici-
ilor socio-medicale. 
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Educația financiară nu se
adresează numai inves
titorilor sau oamenilor de 

afaceri. Acest tip de educație
este importantă pentru orice
persoană care dorește să își
consolideze bugetul perso
nal,săachiziționezeocasă,o
mașină,săredecoreze/accesi
bilizezelocuințasausăîșiasi
gureunvenitdecent la vârsta
pensionării.

Creșterea complexității pie-
țelor financiare implică o vari-elor financiare implică o vari
etate mare de instrumente fi
nanciare pentru împrumuturi și
economisire, iar consumatorii 
seaflăînfațaunordeciziicuun
impact major asupra viitorului 
lor.Fărăunniveldeeducațiefi
nanciarăsatisfăcător,unconsu
matornuvaputeafacediferența
între caracteristicile produselor
dinaceeașicategorie,nuîșiva
puteaprotejafinanțeleșipoate
fisupusrisculuidefraudăsaua
unor produse neadaptate nevo
ilorlor.Pentrupersoanelevârst
nice,educațiafinanciarădevine
un instrument șimai important
în creșterea calității vieții, în
contextul în care resursele fi-
nanciare disponibile ale aces
tora se diminuează odată cu

vârsta, iarnevoiledevindince
încemaispecifice.

România, codașă 
la capitolul educație 

financiară 
PotrivitunuistudiualAgen-

ției Standard&Poor’s privind
educația financiară în Uniunea
Europeană, România ocupă
ultimul loc printre statele mem
bre,cuunniveldealfabetizare
financiarăde22%.

Ratele de alfabetizare fi
nanciară variază foartemult în
UniuneaEuropeană. Înmedie,
52%dintreadulțiaucunoștințe
financiare, iar înțelegerea con
ceptelor financiare este cea
mairidicatăînEuropadeNord: 

Danemarca (71%), Suedia
(71%), Țările de Jos (66%) și
Germania (66%). Ratele cele
maiscăzutealeeducațieifinan
ciareseînregistreazăînrândul
țărilor care au aderat laUE în
2004șiulterior.

Suntem vulnerabili fără 
cunoștințe financiare
Oeducațiefinanciarădefici

tarăestecauzamultorprobleme
pecareconsumatorii,înspecial
cei în vârstă, le pot întâmpina
atunci când accesează servicii
financiaresauchiaratuncicând
realizeazăplanurideviitor.Iată
câtevadintreele:
rNecunoașterealimiteide
îndatorarepentruevitarea

MINIGHIDUL CONSUMATORULUI

Sociolog 
Ionuț ARDELEANU

Ce este educația financiară 
și cum ne poate salva
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falimentuluipersonal;
rImposibilitateadeaface
diferențaîntreinformațiilede
calitateșiceleîndoielnice,
crescândrisculdeafiindus
îneroare;

rNecunoaștereaunorter
menidebazăprecumdo
bândaanuală,dobânda
anualăefectivă,inflația,
vulnerabilizeazăsituațiafi-ațiafi
nanciarăactualășiviitoare;

rNeînțelegereaavantajelor
dețineriiunuicontbancarși
utilizareaonline-banking-ului
pentruacâștigatimp;

rNeconștientizarea
importanțeieconomisiriipen
trurealizareaobiectivelor.

Vârstnicii, printre 
cei mai afectați 

de abuzurile financiare
Decepersoanele vârstnice

sunt cele mai expuse riscului de 
afivictimaunuiabuzfinanciar?
Oseriedefactorișicircumstanțe,
înspecial combinate,potduce
la situații de abuz împotriva
vârstnicilor,știindcăaceștia:
-Auvenituriregulateșiînunele
situațiiauacumulatrezerve;

  Pot locui singuri și în multe
situațiisuntizolațidinpunctde
vederesocial;

-Pot fi vulnerabili din cauza
durerii cauzate de pierderea
soțului/soției, a familiei, a pri
etenilor;

-Ezită să reclame abuzul de
către un membru al familiei,
îngrijitor sau cineva de care
depind;

-Pot depinde de sprijinul unui
membrualfamilieisaualunui
îngrijitor;

-Potprimiîngrijiridelapersoa
necudiversedependențe(jo
curidenoroc,substanțe)sau
cuproblemefinanciaresaude
sănătatemintală.

Informarea - esențială 
pentru reducerea 

riscurilor și abuzurilor 
financiare

Pentru a fi cât mai puțin
expuși risculuiunordeciziicare
sănepunăînpericolstabilitatea
financiară, specialiștii în dome
niu recomandă monitorizarea
veniturilorşiacheltuielilor,eco
nomisirea, o conștientizaremai
marea nevoilor versusdorințe,
informarea despre produsele
financiare.

În Revista americană „Știri
pentru Consumatori”, nume-
roasearticoleoferăsfaturiprac-

ticecaresăajutesenioriisă își
protejezefinanțelepentruaavea
obătrânețedecentășidemnă:

Înmod tradițional,educația
financiară este o componentă
importantă a activității caselor
de ajutor reciproc ale pensi ale pensi
onarilor. Întreg sistemul de
ajutor reciproc este bazat pe
obună înțelegereanevoiise
niorilor de servicii financiare
adaptateșiușordeaccesat,iar
procesul de accesare a aces
tor servicii este facil, bazatpe
informații suficiente oferite în
sprijinul seniorilor. Casele de 
ajutor reciproc ale pensionari
lor promovează astfel incluzi
uneafinanciarăprininformare/
educație pentru reducerea ris
culuideabuzfinanciarșipen
trucreștereacalitățiiviețiiseni
orilordinRomânia.

1. Elaborați un plan de
cheltuieli pentru pensionare;
Astfel,unplanpentruvenituri
șiolimitareacheltuielilorde
vinesențiale;
2. Utilizați cu atenție car
durile de credit/cumpărături.
Acestea pot deveni instru
mente finciare costisitoare
dacănusuntutilizatecores
puzător;
3. Gândiți-vă lamodalități
de a transforma un hobby
într-un loc de muncă cu ju-loc de muncă cu ju
mătatedenormă,sauchiaro
micăafacere;
4. Protejați-vă informațiile
personale(cartedeidentita
te,coduriPIN,informațiides
pre conturi bancare, parole 
e-mailetc);
5. Discutați cu rudele
mai tinere despre cum să
gestionațibanii și săutilizați
serviciile bancare în mod
responsabil.



OMENIA  15

ventura lui Raed
Arafat în România
a început în 1981,

ca student la  Facultatea
deMedicină dinCluj. După
revoluție, în 1990, a făcut
primulpas.Aadusomașină
cu echipamente second
hand și a format o echipă
de intervenție pe urgențele
majore.Așa sa format pri
mul echipaj care a consti
tuit nucleul actualului Ser

viciu Mobil de Urgență,
ReanimareșiDescarcerare.
CineesteRaedArafat,omul
din spatele doctorului, vo
luntarului, salvatorului de 
vieți, omulpentru care țara
a ieșit în stradă pentru al
susține? Lam surprins în
biroul domniei sale, la pupi
truldecomandă,înconjurat
de aparate de comunicație,
stații radio, telefoane cu
„linii directe”. Din două în
două minute puneam stop
pe înregistarea reportofonu
lui:diguriruptedeinundații,
oameni salvați din calea

apelor,ministruldeInterne,
Carmen Dan, este la telefon, 
echipele din teren așteaptă
sprijin și indicații. Doctorul
termină interviul și sare în
elicopter, direcția  zonele
sinistrate... cam așa ara
tă o zi obișnuită din viața
lui. Sa născut pe 24 mai
1964 în Siria, iar copilăria
șiapetrecutoînNablus,în
Cisiordania, iar la vârsta de 
16 ani a pus pentru prima 
dată piciorul în România
undearămas,dedicânduși
viațașicarieraprofesională
medicineideurgență.

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ

A

ÎN DIALOG CU 
RAED ARAFAT

“Bolnavul este plimbat 
după interesele doctorilor”
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Cum a început 
istoria 

SMURD-ului
“Eu am venit ca student 

în România la începutul
anilor 1980. Am terminat
FacultateadeMedicinădin
Cluj,apoiavenitRevoluția,
schimbarea regimului și
astama făcut să rămân”,
ne mărturisește doctorul
Arafat,povestindcumaîn
ceput totul,prinanii1990,
cu prima mașină SMURD
(foto)dinRomânia.Aceas
ta a fost de fapt un Opel 
Kadett care îi aparținea
chiardoctoruluiRaedAra
fat, pe care a pus defibri
lator, aspirator, trusă de
urgențășipecarelealuat
secondhand din Germa
nia. Mașina avea numărul
deînmatriculare12CJ609,
indicativul 12 fiind cel dat
înaintede1989cetățenilor
străinicareaveaudreptde
a circula cu mașini înma
triculate în România. “Am
avutotentativădeînființare
a SMURDului la Cluj, dar
a eșuat. La Târgu Mureș,
cu sprijinul profesorului
Mircea Chiorean, al co
mandanților, col. Liviu
Micu și generalul Ionel
Crăciun de la pompieri,
am format primul echipaj
care a constituit nucleul 
actualuluiSMURD”.

Domnule Doctor Raed 
Arafat, tânăr fiind, cu alți 
colegi de clasă ați înființat 
o echipă de prim ajutor. 
De unde această pasiune 
timpurie?
Eopasiune veche, de co

pil, urmărind și anumite fil
me cu paramedici, intervenții,
pompieri.Afostopasiune,am
crescutcuea,amfăcutșivo
luntariat,nunumailașcoalăși
laclasă,darșilapompieriidin
orașul Nablus, în Cisiordania,
undeamcopilărit.

Cum ați găsit România 
când ați venit ca student?

Când am pășit pentru pri
madată înRomâniaamgăsit
o țarăpecâtdefrumoasă,pe
atâtdetristă.Erasubopresiu
nemajoră,caresesimțeapes
tetot.Eucândamajuns,eraîn
1981, începuseră toate acele
măsurideeconomisire,delimi
tareaconsumuluideoricefel.
Mâncareanusemaigăseade
câtfoartegreu,nuputeaisăte
ducisăcumperioricedoreaide
lamagazin,maialesalimentele
debază,săieizahăr,ulei,ouă,
carnenicinumaivorbesc.Nici
pentru studenții străini nu era
mai ușor, dar partea cea mai
gravă era că nu puteau avea
relațiicupopulația,cetățeniro
mâni,pentrucăimediataceștia
riscausăfieinterogațidacăse
vedea că au relații cu străinii.
Sunt aspecte destul de dure 
aleRomânieidinaceiani.

Cum ați perceput, student 
fiind, sistemul de sănăta-
te al acelor ani?
Nu avem un termen de 

comparație, dar este cert că
era un sistem sanitar sărac,
care nu putea să ofere mult,

cum ar fi investigații și trata
mente.Medicamenteleerauli
mitate, nu existau consumabile 
cum avem acum, se lucra cu 
aceleași tipuridebisturie,atât
pentru operații, cât și pentru
autopsie.Euamvenit la înce
putulanilor1980,darsistemul
sanitareramenținut,poate,ca
lanivelulanilor1960.

Ce reprezintă, pe înțelesul 
cititorilor noștri, medicina 
de urgență?
Eu cred că reprezintă o

speranță pentru oameni, indi
ferentcăsuntșinemulțumiripe
timpii de așteptare în unitățile
deprimiriurgențe.Oamenii,de
regulă, aumemorie scurtă, ei
numai faccomparațiecu tim
purile când nu existau aceste
unități,cândintraiînspital,că
utai camera încaretrebuiasă
ajungi,nuștiai lacemedicsă
teduci.Stăteai,fărăsăfiiasis
tat, uneori chiar și ore,pentru
cățisespuneacădomnuldoc
toreste însaladeoperație.A
fostunpasmajorpentrupaci
ent,unpasuriașpentrusalva
reamaimultorvieți.Dacăluăm
cașicifre,înaintesăîncepem
activitățileprinanii1990,șansa
săveziunbolnavresuscitatîn
pre-spitaleraaproapede0%,
șiarămasșansaastaolungă
perioadădetimppânăaînce
put să se îmbunătățească și
serviciul de ambulanță, până
ceauapărutechipeledeprim-
ajutor, sistemul de defibrilare
semiautomatăundepompierul
sau asistentul de ambulanță
poatesădefibrileze.Înaintese
mergea și se constata dece
sul.Acummultedinactivitățile
care se fac în pre-spital, cum
ar fi punerea unui bolnav sub
anestezie, intubare, drenaje
toracice, efectuarea anumitor
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intervenții în stradă, prezența
elicopterelor – care sunt un
mod de intervenție rapid și
carerezolvăproblemaeficient
înanumitesituații,suntextrem
deimportantepentrupacient.

Cât de bolnav este siste-
mul nostru de sănătate? 
Noi,înevoluțiaacestuisis

tem-șiaicinudauvinapeunul
saupealtul-amluatniștede
cizii care poate nu erau cele
mai corecte. Am împrăștiat
toți banii publici ai Sănătății,
i-amîmpărțitcufurnizoriișicu
comercianții, am ținut cont de
o mare prostie care spunea 
că trebuie să fie competiție,
concurență,șiamintratpeun
făgașcarenueracelmainor
mal. Acum, mulți bani merg
acolo și numai putem să ve
demimpactulsuplimentăriiba
nilor pentru spitalele de bază
ale României, pentru ambula
toriu.S-aufăcutgreșelimajore
și întârzieri îndotări.Acumse
corectează o greșeală majo
ră, remunerarea personalului
medical.Acestlucrutrebuiesă
vinășicuniștecondiționări.Ne
așteptăm la schimbarea atitu
diniifațădepacient,oimplica
remultmaiserioasăînfolosul
pacientului. Trebuie readus
programul de lucru, așa cum

esteîntoatăEuropașiînțările
civilizate,unprogramdelucru
normal de opt ore, nu de cinci 
orepe zi și douăorede con
travizită seara, la care nimeni
nuvine.

Deasemenea,artrebuisă
ajungemsărupempisicașisă
spunem:alegeți-vălocul,oriîn
sistemulpublic,ori însectorul
privat, nu în ambele.Nueste
normal ca medicul să fie în
ambelelocuri.Sistemulsanitar
nu este echitabil înRomânia.
Toateușilesuntînchiseînfața
bolnavului, acesta fiind plim
batdupăintereseîntrespitalul
destatșispitalulprivat.Dacă
acelașimediclucreazăînam
bele sectoare nu am nicio va
loareadăugată.Am,înschimb,
oameni care nu sunt loiali sec

torului în care lucrează, care
mută bolnavii acolo unde au
ei chef, îi plimbă între două
spitale. Credeți-mă, am văzut
uncontractîntreunmedicdin
tr-unspitalpublicșioentitate
comercială, privată, iar acest
contract era unul de comision 
pe cap de bolnav trimis la pri
vat.Dreptullamuncă,da,sun
tem de acord cu el, dar asta nu 
înseamnăcă lucrez la10spi
talecaresuntconcurenteîntre
elesaucarefolosescaceleași
surseșiîncepsămișcbolnavii
între ele, în interesul unuia și
în defavoarea altuia. Nu mai
vorbim de probleme care sunt 
greudeprobatgenaparatură
defectată în spital pentru ca
bolnavul să poată fi trimis în
altăparte.

„Dacă ar fi s-o iau de la 
capăt, tot asta aș alege. 
Poate cu mici corecturi, 
dar în final tot asta aș fi 
făcut. Ați surprins, venind 
aici, o zi obișnuită din 
viața mea și a colegilor 
mei. Acum este totul nor-
mal, dar în cinici minute 
intrăm toți într-o situație 
de urgență. Asta este 
o zi normală din viața.”
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Îngrijirile paliative au cu-
noscutoevoluțieimportantă
în România, în ultimii

10 ani, prin reglementări și
abordări complexe care să
confere o înțelegere cât mai
bună a acestei nevoi și să
asigure mijloace adecvate de
menținereaunuinivelcalitativ
al vieții indivizilor. Nevoia de
îngrijire paliativă a trebuit
analizată dintr-o perspectivă
pluridisciplinară și înțeleasă

atât din punct de vedere al
beneficiarului (pacientului),
cât și din punct de vedere al
aparținătorilor (membrii de
familie).

Problematica îngrijirilor pa-
liativeînRomânia,cașiceaa
serviciilor medicale de altfel,
este strâns legată de dimen-
siuneapersonaluluimedicalși
numărul unităților specializate
pentru aceste ser vicii raportate 
la nevoia actuală. Un alt as-
pect negativ îl reprezintă și
slaba implicare și evidențiere
aimportanțeiroluluimembrilor
familiei înprocesuldeîngrijire

a beneficiarului (pacientului).
Unul dintre ceimai importanți
pași ce trebuie făcuți în
această direcție îl reprezintă
un mecanism dezvoltat și
performant de informare, su-
port și consiliere de care să
beneficieze toți membrii fa-
miliei. Din acest punct de ve-
dere,darșiîncontextulgene-
ralalîngrijirilorpaliativeînțara
noastră,celemaisemnificative
rezultate au fost realizate de
organizațiile neguvernamen-
tale care și-au asumat poziția
defurnizordeastfeldeservicii
și au pus bazele unu sistem

Îngrijirile paliative în România

Asistent social 
Antonia Milena TOMESCU
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complexînacestdomeniu,re-
prezentând un fundament al
reglementărilor legislative ac-
tualeîndomeniu.

Reglementări 
și generalități

Ordinulnr.253/2018pentru
aprobarea Regulamentului de
organizare, funcţionare și au-
torizare a serviciilor de îngrijiri
paliativeelaboratdeMinisterul
Sănătății reglementează ser-
viciile de îngrijire paliativă în
România și asigură o bună
informare și înțelegere acestui
tip de servicii. În acest sens,
îngrijirea paliativă este definită
ca”untipdeîngrijirecarecom-
bină intervenții și tratamente
având ca scop îmbunătăţirea
calității vieţii pacienţilor şi fa-
miliilor acestora, pentru a face
faţă problemelor asociate cu
boala ameninţătoare de viaţă,
prin prevenirea şi înlăturarea
suferinţei, prin identificarea
precoce, evaluarea corectă şi
tratamentul durerii şi al altor
probleme fizice, psiho-sociale
şispirituale”.

Beneficiarii de îngrijiri pali-
ative sunt „adulții sau copiii
cu boli cronice progresive,
cu suferință generată de
simptome necontrolate și/sau
problemepsiho-emoționale și/
sausocialeși/sauspiritualeşi/
saugradridicatdedependenţă,
precum și familiile acestora,
pe toată perioada de îngrijire,
inclusivînperioadadedoliu”.

Îngrijirile paliative se asi-
gură beneficiarilor atât la
domiciliu, cât și în centre de
zi, secții/compartimente cu
paturi de îngrijiri paliative în
regim de spitalizare, unități
sanitare cu paturi de profil tip
„hospice” pentru următoarele

diagnostice: boli oncologice,
boli cardiovasculare, scleroză
laterală amiotrofică, demenţă
înultimulstadiu,sclerozămul-
tiplă, Parkinson, boli pulmo-
nare, accident vascular cere
bralşicomă,miasteniagravis.

Îngrijirile paliative – 
populația vârstnică
Pe fondul unei populații

aflate într-un proces alert de
îmbătrânire,domeniulîngrijirilor
paliativeridicăserioasesemnale
din punct de vedere social, al 
politicilorpubliceșialsistemelor
de sănătate.Acest segment al
populației necesită o îngrijire
continuă care să cuprindă
întregul proces de evoluție a
afecțiunilor,abolilorcroniceșia
celorterminalecaresăasigure
un echilibru din punct de vedere 
al calității vieții, să diminueze
suferințașisăredeaunanumit
confortpsihicșifizic.

Îngrijirea paliativă în ca-
zul persoanelor vârstnice
este extrem de importantă și
din perspectiva prezenței su-
portului familial de-a lungul
întregului procesdeasistență
și îngrijire al vârstnicului. De
celemaimulteoriopersoană
vârstnică nu beneficiază de
prezența unui membru al
familieisautrăieștesingurăca
urmareaabandonuluifamilial,
iar im plicarea membrilor co
munității este insuficientă.
Soluțiapentruastfeldesituații
se regăsește în unitățile și
centrele specializate care pot
acorda serviciile necesare. În
numeroase situații, această
soluțieesteșiceamaiindicată,
însă devine și condiționată
fie de alegerea beneficiarului
vârstnic, fie de situația mate-
rială precară. Majoritatea

vârstniciloralegsărămână în
mediullor,înlocuințeleproprii.
Această alegere este dictată
de starea psihică deteriorată
saudeacceptareacondițieiîn
careseregăsește.Deaceea,
unpasimportantdeprevenție
îl reprezintă consilierea be-
neficiarului odată cu diagnos-
ticarea afecțiunilor, încura-
ja  rea controalelor medi cale 
periodice în vederea monito-
rizării evoluției bolilor. Îngri-
jirea medicală și asistența
acordată prin intermediul
specialiștilor trebuie să
fie una integral aplicabilă
pentru această categorie so-
cială. Diagnosticarea pali-
ativă și procesele de control/
ameliorare a bolilor diferă
în fiecare etapă a maturi-
tății individului. Chiar și diag-
nosticate timpuriu, multe dintre 
afecțuni/bolicroniceimplicăun
tratamentșioîngrijirespecifică
încazulvârstnicilor.

De aceea, vârsta a treia
înseamnă un sistem complex
de nevoi sociale și medicale,
iar îngrijirea paliativă trebuie
abordatăîncadrulunorpolitici
șimăsurispecifice.Româniase
confruntăcuoproblemămajoră
din acest punct de vedere ce 
porneștedelaoslabăanaliză
a nevoilor populației vârstnice
și continuă prin insuficiența
unitățilorspecializate,calitatea
serviciilorșipersonalulmedical
redus. Evoluțiile demografice
și clasificarea, tipologia afec-
țiunilor și a bolilor cronice
care afectează persoanele
vârstnice au condus în ultimii
ani la evidențierea acestui tip
de îngrijire ca o componentă
principalăaunuisistempublic
de sănătate și a strategiilor
naționale.
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De la începutul anului 
sauderulatdejadouă
runde de analiză prin

caresedecidecumvorsăr
bătoriromânii100deanide
la Marea Unire. Festivaluri,
spectacole mai mult sau 
mai puțin legate de specifi
culnostrunațional,statuişi
diverse monumente  sunt 
doar câteva dintre proiectele 
finanțateanulacestadeGu
vernulRomâniei. 

Inițial au fost aprobate 43
de proiecte dintre cele pe care 
George Ivașcu le-a găsit la
Ministerul Culturii și Identității
Naționale (unele dintre aces
teafindchiarhilareșirespinse,
cumarfiocartedesprebolile
românilorsauuncampionatde
fotbal intercomunal).Dealtfel,
la momentul preluării portofo
liului, domnulCulturii se plân
gea,pebunădreptatecredem,
de calitatea proiectelor deja 
depuse, precumși de capaci
tatea românilor de a înțelege
solemnitateamomentelor.Me
todologia de aprobare s-a lă
sat,totuși,șieamultașteptată.
Șicumsăpoțidepuneunpro
iecteligibilfărăaceasta?Acum
toate aceste impedimente au 
fostînlăturateașacă...

Proiecte mai mult sau 
mai puțin adecvate
Înrundaadouadeanalizăa

proiecteloramsperatcăsevor
regăsi unele ceva mai intere-
sante. Cu toate acestea, capa-
citateaautohtonădecreativitate
pareafigreupusălaîncercare.
Astfel, în județul Olt se va or-, în județul Olt se va or
ganiza o sărbătoare a iilor. În
motivarea proiectului regăsim:
„prin acest proiect se ur mă reşte 
creşterea interesului pentru re
alizarea de costume po pulare 
tradiţionale în diverse zone etno
folclorice ale României, conser
varea, protejarea şi promovarea 
acestuia.” Desigur,cutoțiiapre
ciem simbolistica cos tumului 
nostru național și valoarea sa
emblematică, dar cum se face
că majoritatea evenimentelor
derulatede-alungultimpuluipar
săseînvârtăînjurullui.

În comuna Cumpăna din
județul Constanța va începe, 

în luna iunie, construireaunui
monument pentru eroii căzuți
de-alungultimpului.Astfel:„În 
acest moment, nu există în co
muna Cumpăna un monument 
al eroilor care să comemoreze 
toţi eroii căzuţi în Războiul de 
Independenţă, cele două Răz
boaie Mondiale şi construcţia 
Canalului Dunăre-Marea Nea
gră. Prin realizarea acestui obi-
ectiv, se reuşeşte amenajarea 
unui monument memorativ 
pentru toţi eroii, concomitent 
cu amenajarea unui spaţiu 
adec vat pentru sărbătorile na
ţionale.”Totuși,șialteautorități
localeaudeciscănuexistăni
micmai înălțător înacestmo
mentfestivdecâtridicareaunui
astfeldemonument(șipoateși
cevapelângă...).

JudețulMaramureșvades-
fășura o festivitate intitulată
„Satele Unite ale României”,
prin care își propunesăpună
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ANUL CENTENAR

Doctor în istorie 
Ana Ioana IRICIUC

100 de ani de la Marea Unire, 
moment de celebrare sau eșec?
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bazele unei tradiții: în fiecare
an,oaltăcomunitateruralăsă
fiegazdaevenimentului.Totîn
Maramureșsevadesfășurași
oactivitatecu100debaloane
cuaercaldcarearreprezenta
fiecarățarădinEuropa.Eveni
mentulvizează,pelângăCen
tenarul Marii Uniri și momen
tul încareRomâniavaprelua
președințiaConsiliuluiUE.

Nu lipsesc nici editarea de 
cărți și albume (unele chiar in-
teresante), conferințe, congre-
se și simpozioane naționale și 
internaționale (cum ar fi: „Aso-
ciațiaAstra – contribuție la ac
tul Marii Uniri”; „Administrația
publică la 100 de ani de la
Marea Unire”), festivaluri, gale
(„CentenarulMariiUniri–admi
nistrație românească arădea-
nă), expoziții și târguri (spre
exemplu, „Centenarul Marii
Uniri”delaBacău).

În Argeș (poate puțin mai
original,darnu tocmai,având
învederecăIașulorganizează
deanidezileastfeldemomen
te)regăsimo„Defilare militară 
din Primul Război Mondial” de
scrisăastfel:„se vor reconstitui 
scene din primul Război Mon
dial, la care vor participa cir
ca 45 de soldați reprezentând 

armatele române, germane și 
austro-ungare. Aceștia vor de
fila pe Strada Mare (...), la în
cheiere putându-se organiza 
o retragere cu torțe”.Tarebine
maiseamănăcucese întâm
plălaIașianual...

Se vor ridica șimonumen
te,supranumite„deforpublic”:
un bust al Patriarhului Miron 
Cristea(deșisuntconvinsăcă
mai există), o Poartă a Cen
tenarului în Județul Botoșani
(oarenusesupărăBrâncuși?).

Poatecelmaiinteresantră-
mâneultimulevenimentdepe
listaproaspătadoptată: „Ne știm 
de 100 de ani”, o coproducție
teatrală ce își propune să re
configureze „paradigma eve
nimentelor de cultură și istorie 
vie de pe scena românească, 
arătând cum coexistența, suc
cesul de public și valoarea es
tetică sunt compatibile una cu 
alta, atât în contexte artistice, 
cât și în contexte festive prin- 
tr-o producție de teatru docu
mentar bazată pe un text ori
ginal care evocă Centenarul 
printr-o serie de personaje și 
momente și cadre ușor de asu
mat de către public în contexte 
care aduc împreună românii din 
zone și clase sociale diferite”.

Și acestea sunt doar 
câteva exemple...

Totuși, campioni la capitolul
proiecte dedicate Centenarului 
rămân diversele organizații lo
cale (sau naționale – Institutul
Cultural Român și Academia
Română,careausemnatchiar
și un parteneriat pe această
temă)saupersoane.Interesant,
din acest punct de vedere este 
proiectul unui fotograf dinAlba
Iulia,„100dechipuriromâneşti”.
FotografulRaduChindrisvafo
losiaparatevechide150deani,
cu lentile şlefuite manual, cu
ajutorulcăroravarealizaînfinal
un album cu portretele celor mai 
importanţi sau mai interesanţi
100 de români. „Pentru acest 
proiect folosesc o tehnică care 
se folosea acum 150 de ani, se 
numeşte colodium umed şi pre
supune fotografierea şi develo
parea plăcilor umede pe loc. În 
decurs de 30 de minute facem o 
fotografie de la cap la coadă, de 
la o sticlă simplă, la final avem o 
fotografie unicat. Samoilă Mâr
za avea puţine plăci, de aceea 
avem atât de puţine fotografii de 
la Unire.”

Deci, se poate! Putem fi și
originali,putemcelebrafrumos
unmomentatâtdespecial!
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iabetul nu este o boală, 
în sensul strict al cuvân
tului, ci este un sindrom, 
el cuprinzând un spec

tru foarte larg de afecțiuni care 
sunt încadrate în aceeași cate
gorie. Fiind foarte heterogen, 
diabetul are toate variantele de 
descoperire. 

O sete exagerată, un ape
tit alimentar crescut, scăderea
în greutate ar trebui să atra
găatenția. În general, oamenii
consideră că dacă cinevamă
nâncă bine nu poate fi decât
sănătos.Astfel,se întâmplăca
diagnosticul să fie întârziat, nu
foartemultpentrucălucrurilese
precipitășibolnavul intră într-o
decompensare metabolică, cu
glicemie mare, miros de ace
tonă și uneori comă diabetică.
Aceastaesteoextremă,iarcea
laltă este atunci când în urma

unor analize, valorile glicemiei
sunt crescute (140-150mg/dl),
fărăniciunsimptom.Laaseme
nea valori, vasele sunt primele 
care suferă, aparehipertensiu
nea,iarvaseleafectateconduc
laoboalăcardiovasculară.Mo
tiv pentru care pacientul, dacă
nu este descoperit la noi, este 
descoperit la cardiologie cu o
tensiune mare, boală corona
riană, infarct miocardic, sau la
neurologiecuaccidentvascular
celebral.Acesta este așa-zisul
diabet blând care mușcă rău.
Deaceeadiabetultrebuiediag-
nosticat în mod activ, iar rolul
mediculuidefamilieestefoarte
important.Lacontroaleleperio
dice,dinpăcate,uniimedicide
familie,cândvădoglicemiemai
mare, - să zicem130-140mg/
dl,ceeaceînsemnădejadiabet
zaharat,-darfărăsimptome,nu
acționează prompt. Greșeală
majoră pentru că acesta este
momentulcândpoțiinterveniși
poți aduce la normal glicemia,
prevenind,astfel,complicațiile.

Diabetul se citește 
în ...ochi

În primă fază, diabetul nu
prezintă niciun fel de simpto-
matologie,fiindafectatecelulele
endotelialealevaselor(celulele
care mărginesc partea internă
avaselordesângeși careau
rol în reglarea circulației) și
care se hrănesc cu glucoză.
Cândaceastaestepreamultă
producenișteradicalioxizicare
auefectnegativasupraacestui
stratsuperficialalvaselor–de
undesespunecădiabetuleste
oboalăcardiovasculară.Astfel,
și accidentul vascular cele-
bral, boala ischemicocoro na
riană, infarctulmiocardic, arte-
riopatia periferică – toate sunt
consecința creșterii, uneori nu
foarte mari, a glicemiei. Tipul
doi de maturitate al diabetului, 
careapare la vârstaadultă se
asociazăadeseacuobezitatea.
Oricepacientsupraponderalar
trebuisăsecontrolezededouă
orimaifrecventdecâtopersoa

SĂNĂTATE

Acad. prof. univ. 
dr. Constantin 

Ionescu 
TÂRGOVIȘTE

D

DIABETUL, 
boala blândă 

care mușcă rău!
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nă normo-ponderală. Instalat,
odatăcudiabetulîncepsăapa
răcomplicațiile, toatefiindboli
ale vaselor – retinopatia dia
betică,adicăafectareavaselor
retiniene.Aceste lucrurisepot
vedealaexamenulfunduluide
ochișipotafectavederea,du
când–netratate–lapierderea
acesteia.Sespunecădiabetul
este a doua cauză a pierderii
vederii. Neuropatia diabetică,
adică afectarea nervilor mem
brelor, este tot o consecință a
diabetului.

Neuropatia diabetică 
sau distrugerea nervilor
Vaselemembrelorinferioare

suferășieledincauzaglicemi
ei crescute, iar unele din aceste 
vase se obstruează. Se poate
interveni printrun bypass sau 
se poate monta un stend pe 
vas,caresăreasigurecirculația
înextremitatearespectivă.Cre
ierul și nervii sunt dependenți
de glucoză, iar când aceas

ta este în exces forțează niște 
căi colaterale care conduc la
afectarea vaselor care, împre-
ună cu afectarea nervilor, sca-
de sen sibilitatea membrelor in
ferioare. Această complicație
– neuropatia diabetică – prin
absența durerii, nu este per-
ceputădepacient.Leziunisunt
nedureroaseși,dacănutedoa
re,eștitentatsăletolerezi.Din
păcate,dacăaceainfecțieajun
ge la os, osul trebuie înlăturat
pentru că în traveele osoase
se acumulează germenii care

numaifacposibilăvindecarea.
Cândvorbimdespreoglicemie
micăsaumare,depinde înpri
mul rând de vârstă și de tipul
de diabet. Cât suntem copiii
avem o glicemie, de regulă,
între 60-70 mg/dl. Pe măsură
ce avansăm în vârstă și avem
30-40 de ani, glicemia crește
progresiv de la 60-70-80-85-
90-95-100 mg/dl. Dacă avem
110-120mg/dlamdepășitdeja
nivelul normal și intrăm într-o

categorie nouă care trebuie
avută învedereși tratatăchiar
dacăacesttratamentînseamnă
numai dietășimișcare.Aceste
douămăsuri pot aduce la nor
malvalorileglicemice,maiales
dacă ești supraponderal. Tre
cerea de la normal la diabet 
sefacefoartelentși,dinpăca
te, când creșterile sunt lente,
de cele mai multe ori, omul se 
obișnuiește cu ele, iar micile
semne care lar putea duce la 
medic, nefiind prea supărătoa
re, întârzie diagnosticul, iar în
târzierea acestuia înseamnă o
complicațiedejacronică.

Insulina, 
hormonul vieții 

C e l 
mai im
portant 
c a r  b u -
rant e 
n e r   g e 
tic, dar 
și cel 
mai ver
satil este glucoza. Glucoza 
este, deci carburantul vieții, 
așa cum insulina este hor
monul vieții. Marele savant 
român Nicolae Paulescu a 
descoperit insulina, iar prin 
aceasta unul dintre secrete
le mari ale vieții. Sperăm că 
acest lucru va fi promovat cu 
oca zia centenarului desco
peririi insulinei, sărbătorit în 
2021. Astfel că, până atunci, 
pe măsură ce ne apro piem 
de eveniment, vom avea 
ocazia să su bliniem aceas
tă descoperire care este 
considerată una dintre cele 
mai mari, dacă nu din ultima 
mie de ani, sigur din ultima 
sută de ani.

Diabetul este o boală foarte heterogenă. El 
poate apărea din primul an de viață și până 
la 100 de ani. Între aceste două extreme se 
interpun toate tipurile și formele de diabet.
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Scrisorileînlanţşiescrocheriiledetippi
ramidalpromituncâştigfinanciarcon
siderabil în schimbul unui cost relativ

mic.Schemelepiramidalesuntilegaleşifoar
teriscanteşivăpotcostaogroazădebani.

Într-oschemăpiramidalătipică,investitoriicare
nubănuiescnimicilegalsuntîncurajaţisăachite
taxe mari de înscriere sau de membru pentru
aparticipa înspeculaţii ceaucascopcâştiguri
mari.Singuraposibilitatedeavărecuperabanii
estedeaconvingealtepersoanesăseînscrieşi
săplăteascătaxele.Oameniisuntadesea
convinşisăseînscrieînacestescheme
decătremembriifamilieisauprieteni.
Însănuexistănicio garanţie că vă
veţi recupera investiţia iniţială. Cu
toate că schemelepiramidale sunt
adeseaingeniosmascate,baniisunt
obţinuţimaidegrabăprinrecrutarea
membrilor decât prin vânzarea unui
pro  dus legitimsauprinasigurareaunui
serviciu. În mod inevitabil, schemele pira-
midale dau faliment şi veţi pierde toţi banii. 
Fiţi precauți, însă nu vă descurajaţi de a căuta
cuatenţiealteoportunităţideafaceribazatepe
comision. Există multe oportunităţi legitime de
marketingmulti-nivelînurmacăroraputeţisăvă
câştigaţiînmodlegalvenituldinvânzareadepro
duseşiserviciiautentice.

Scrisorileînlanţfuncţioneazăîntr-omanie-
răsimilară-visevasolicitasătrimiteţiosumă
micădebanisauuncadouspecificcătretoate
persoanele enumerate în scrisoare. Pe urmă,
vă treceţi numele la sfârşitul listei şi trimiteţi

copii ale scrisorii câtmaimultor persoane. În
scrisoaresesusţinefaptulcăînscurttimpveţi
primi o sumămare de bani sau un cadou. În
escrocheriacuscrisorileînlanţpierdeţibanipe
douăcăi:înprimulrând,trimiteţibaniescrocilor
care v-au trimis scrisoarea, iar în al doilea
rând cheltuiţi o groază de bani pe timbre şi
fotocopiere.

REȚINEȚI! Scrisorile în lanţ şi schemele
piramidale vă pot fi trimise de către membrii

familieisaudecătrepersoaneîncareaveţi
încredere-esteposibilcaaceştiasănu
ştiecărespectivelescrisoripotfiile
galesaucăsuntimplicaţiîntr-oes
crocherie.Nuvăangajaţiniciodată
la nimic în timpul întâlnirilor sau
seminariilorîncarepresiuneaeste
mare.Nuluaţiniciodeciziefărăa
vădocumenta înprealabil -cerce

taţiofertacev-afostfăcutăşisolici
taţisfatuluneipersoaneavizateînainte

dealuaodecizie.

InfoCons(www.infocons.ro)AsociațieNa
țională de Protecția Consumatorilor, unica
organizațiedinRomâniacudrepturidepline
înConsumersInternational,esteoasociație
de consumatori neguvernamentală, apoliti
că,reprezentativă,dedreptprivat,fărăscop
lucrativ,cupatrimoniudistinctșiindivizibil,
independentă,întemeiatăpeprincipiidemo
cratice,ceapărădrepturileconsumatorilor–
membrăfondatoareaFederațieiAsociațiilor
deConsumatori.

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

FII INFORMAT!
cunoaște-ți 
drepturileși 
exercită-le

021.9615

ATENȚIE!
Scrisorile în lanț, 

escrocheriile 
care vă bat la ușă!
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Legea unică a salarizării
per sonalului din siste
mul public promulgată în

anul 2017, sub presiunea ne-
mulțumirilor exprimatedema-țumirilor exprimatedema-rilor exprimate de ma
rile confederații sindicale și a
sindicatelorderamurăa intrat
într-oserie,parcă interminabi
lă, de completări și modificări
prinordonanțedeurgență,cre
ând impresiageneralăcăprin
coroborare cu modificările la
codulfiscalvorducelascăde
reaveniturilorpopulației,șinu
lacreșterealor.

“Revoluția fiscală”, sintag
mă cu sens peiorativ în pre
zent, dintr-un mare succes al
programului de guvernare a
devenitopovarălegatădegâ
tulguvernanților.

Alături de legea salarizării,
legeapensiilorreprezintăade
văratapiatrădeîncercarepen
truguvernulPSD-ALDE.

Nesustenabilitatea sistemu
lui de pensii este o problemă
nunumai românească,ciuna
globală. România se numără
printre țările bazate pemeca
nismulPAYG (payasyougo)

care a apelat lamăsurimeni
tesăasigureplatapensiilorde
stat,precumcreștereagradua
lăavârsteidepensionarepână
la65deani(63deani,femei
le),creștereastagiuluidecoti
zarepânăla35deani(30de
ani,femeile),darșiînghețarea
temporară a pensiilor de stat,
creștereacontribuțiilorlasiste
mulpublicdepensii.

Tot ca un răspuns la cri
za sistemului public de pen
sii,Româniaa introdus înanii
2007-2008, sub îndrumarea
instituțiilor internaționale, fon
durile de pensii administra
te privat, pilonul 2 obligatoriu
și pilonul 3 facultativ. Măsuri
asemănătoare au fost luate și
înmulte alte țări în care criza
demografică a slăbit bugetele
pensiilor de stat. Astfel, înce
pândcuanul1995,55de țări
au majorat vârsta de pensi
onare, printre ele numărân- 
du-seșiGermania,Italia,Marea 
Britanie, Olanda. Acest trend
continuă. În aceeași perioadă,
peste 60 de țări, printre care
Belgia,Brazilia, Italia,Japonia,
MareaBritanieșiOlandaaumă-
ritstagiuldecotizare.Alte8țări:
Andora,Grecia,Letonia, Italia,
Portugalia, Rusia și Slovenia
auînghețatpensiileasemenea

României(înanul2011).
Prinmăsurile luate, se ob

servă că problemele prezente
ale sistemului public de pen
siidinRomâniasuntmultmai
complexe, dar pătrunzând în
profunzimeșianalizând“discri
minăriledenumitedemulteori
inechități”, lacaresuntsupuși
unii pensionari, se ajunge la
concluzia că o nouă lege nu
maipoatefipreamultamâna
tă.Nudoarprinprismaterme
nelordinprogramuldeguver
nare,câtprinnevoiadejustiție
socială și nevoia imperioasă
deprevizibilitate, predictibilita
te, preventivitate și participa
tivitatecarevoraduce înfinal
“încrederea”românilordințară
șidepretutindeni.

Impozitarea/neimpozitarea
grupelor de muncă, acordul
global,orelesuplimentare,vâr
sta de pensionare, pensiile cu 
caracter special, pensiile soci
ale, pensiile de invaliditate, cu
mulul pensiilor cu salariile, cu
mululpensiilorcu indemnizații
acordate din același buget,
obligativitatea pilonului 2 de
pensiisunt totatâteasubiecte
fierbințicarebulverseazăpen
sionarii și pensionabilii. Prea
multe nedreptăți s-au acumu
lat, încâtcugreupotfi înlătu

OPINII

Pensiile - de la sustenabilitate 
la justiție socială

Economist 
Giorgică BĂDĂRĂU
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rate.Dialoguldinultimelesăp
tămânidintreMinisterulMuncii
și Justiției Sociale, prin Casa
NaționalădePensiiPubliceși
ConsiliulNaționalalPersoane
lorVârstnice,plătitdin fonduri
publice,deacelașiminister,nu
poate duce la un rezultat din
cel puțin câtevamotive. Con
siliul Național al Persoanelor
Vârstnicereprezintăsubotre
imedinpensionariiRomâniei.

Ceilalți fac parte din aso-
ciațiinealiniatepoliticsausunt
independenți. Liderii Consiliu-
lui Național al Persoanelor
Vârstnicesuntnonagenari, cu
o experiență de viață demnă
de apreciat, dar din propuneri
le făcuteproiectuluide legea
pensiilor “necitit” și “nevăzut”,
nureiesecăsusținaltecatego
riidevârstă.Unaltmotivesteo
nouălegebunăcare,pelângă
înlăturarea întregii colecții de
nedreptăți actuale trebuie să
vizeze generațiile viitoare, în
primulrândsalariațiiprinsindi

catecaresăfielafeldeimpli
cateșiactivecașiîncazullegii
salarizării.Deasemenea,șiso
cietateacivilă,ceamaidinami
căparteasocietății,lanoiatât
deactivăîndomeniulpolitic,ar
trebui săparticipe ladezbate
rea acestei legi. Aș îndrăzni,
maimult, să cer și implicarea
organizațiilorstudențești,caîn
Franța.

Iaracumdezbatereapubli
că semută de la pilonul I de
pensii la pilonul II, privat, dar
obligatoriu. Legea restrictivă
privindpilonulIIdepensii,pro
blemeleținutesubpreșprivind
gestionarea acestuia, măsu
rile luatede țăricaUngariași 
Poloniareferitoare ladiminua
rea/naționalizarealui,măsurile 
luateși înRomânialaînceput
deanaureaprinstemerile/dis
puteleșispeculațiile.Discuțiile
privindpilonulIIumbresclipsa
dedialogautenticdelapilonul
Ișitotodatăaparnoiinformații
carearatăgravitateasituației.

Astfel, opinia exprimată de
un reputat cadru didactic uni
versitardelaAcademiadeStu
dii Economice din București,
precum că, în prezent, atunci
când vorbim de echitate, în
Româniase lucreazăcudouă
punctedepensie,învolburează
și mai mult apele. Este vorba
despreunpunctdepensieegal
cuaproximativ41%dincâștigul
salariuluimediu brut din urmă
cu2ani,pebazacăruiasede
termină pensia inițială și unul
careesteutilizatdoarpentruin
dexareapensiiloraflateînpla
tă, în spețăpunctul depensie
acăruivaloareestedecisăde
Guvern. Această metodă cre
eazădiferențeîntrepensionarii
cu punctaje identice în funcție
de anul pensionării, ceea ce
este departe de a fi echitabil.
Acestediferențeaupotențialul
de a se majora, an de an, pe 
măsură ce dinamica salariilor
se accelerează comparativ cu
ceaapunctuluidepensie.

Estemaimultdecâteviden
tă necesitatea elaborării unei
formule echitabile de calcul a
pensiilordestat.Caparticipant
ladezbatereaproiectuluiLegii
pensiilor nr. 263/2010, în nu
mele celei mai mari federații
de pensionari din România
(Federația Națională “OME
NIA“), adoptată în Parlament
prin celebra numărătoare
din Plenul Camerei Deputa- 
ților sub președinția Robertei
Alma Anastase, modificată și
completatădezecideori,dar
și siluităprinpropuneridenoi
pensii speciale, mai sper la un 
consens politic și social care
se poate obține pe baza unui
proiect bun care să respecte
principiilecontributivității,echi-
tățiișijustițieisociale.
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CONFESIUNI

Înurmăcupeste57deanim-am mutat cu familia din
satul natal la oraș, într-un

oraș moldovenesc în care o
partedinlocuitorierauevrei.

Înprimazideșcoală,după
ceînvățătoaream-aprezentat
clasei, subliniind că am venit
“de la țară”, în prima pauză,
stând stingher într-un colț al
curții, vine spre mine Iulian,
un coleg evreu, care a reușit
să mă facă binevenit. Cu el
am împărțit și multe bucurii
alecopilăriei,amvizitatorașul,
am vizionat primul film pentru
copii la televizorul familiei lui,
daramfăcutșideseori lecțiile
împreună.

Iulian numergea prea des
peterenuldefotbal,daracolo
l-am întâlnit pe Vili Hescovici,
colegdeșcoală,cuunanmai
mic,cucarem-amîmprietenit
dupăcemi-amcerutscuzeîn
urmaunui fault.Cuel făceam
șischimbdetimbre,ambiifiind
niștemicifilateliști.Emoțiacea
mai mare mia creato atunci 
cândm-aanunțatcăvapleca
șielînIsraelșicătatălluivrea
să vorbească cu părinții mei.
Într-o seară, cu câteva zile
înainte de plecare, a venit cu
tatălluișiînfațapărințilormei

mi-au dăruit mai multe clas
oare mici cu timbre, spunând
căpeunultrebuiesă-lpăstrez
pentruatuncicândvoifimare,
deoarece valorează o mică
avere. Înaniiurmătoriampri-
mitșicoletecudulciuridelael
pecareleîmpărțeamîntrenoi,
colegiiluidejoacă.

Dupăvreo4anide laple
carea lui Vili Hescovici, am
făcut “greșeala istorică” să-i
arătprofesoruluideistorietim
breleșim-alăsatfărăele,ofe-
rindu-miînloculcelorvaloroa-
se unele frumos colorate cu
pești,fluturișicicliști.

Însă,dinrelațiiledeprietenie
și colegialitate m-a impresio-
natcelmaimultceacucolega
noastră,Marica.

O colegă foarte liniștită,
politicoasă care nu a reușit
să supere pe nimeni, a venit
la școală cu prăjituri și bom

boane anunțând că pleacă în
Israel.Abiaatuncicândneîm-
brățișam,știindcă,probabil,nu
ne vom mai vedea niciodată,
ne-amdatseamacâtdebună
colegă și prietenă eraMarica.
Toatăclasaplângeaînhohote,
lafelînvățătoareașipărințiiei.
Decâteoriîncercaînvățătoarea
săneliniștească,plânsulparcă
seîntețeașidacănuarfiintrat
înclasădirectoruladjunct res-
ponsabil cu disciplina, nu știu
cândne-amfioprit.

Acum, după atâția ani, nu
îmi amintesc să mă fi bătut
ori certat cu un coleg evreu.
Mi-au rămas în amintire nu
mai lucruri frumoase. Și, cred
că nu întâmplător. De ce îmi
amintescacumșiscriu?Unele
abordăridespreaceștisemeni
ainoștrimisepargreșite.Pen
trumine,prieteniișicolegiimei
evreiaurămasprieteniimei.

Colegii și prietenii 
copilăriei mele, evreii

Pensionar 
George RĂDEȘTEANU
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REVISTA PRESEI

Ne faceomareplăceresă
prezentăm, pe lângă ziarele
și revistele asociațiilor mem
bre ale Federației Naționale 
“OMENIA” a C.A.R.P. - urilor
dinRomânia,șimonografiilepe
careacestealeediteazășicare

reprezintăcarteadecăpă
tâi a oricărei organizații.
A sosit la redacția noas
tră Mo  no   grafia C.A.R. 
Pen si o nari Alexandria, 
edi  tată de asociația te-
leormăneană în condiții
grafice extraordinare, 
bogat ilustrată și docu
mentată, atât din prisma
activitățiiasociației,câtși
din cea a istoriei locale, 
respectiv a municipiului 
Alexandria. Monografia
pornește într-un scurt
pe riplu istoric pe urmele 
strămoșilor, dezvăluin- 
dune date interesante 
privind întemeierea ora-
șuluiAlexandriașiacon
textuluiistoricîncares-a

făcut.Dar,cătotvorbimdeis
torie, înprimulrândtrebuiesă
amintim etapele prin care a tre
cut Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Alexandria, 
al cărei act de constituire s-a

semnat la 27 mai 1952, anul
trecutsărbătorind65deanide
activitate neobosită. Încă de
la început, cum precizează și
lucrarea, C.A.R.P. Alexandria
”s-aconstituitcaoorganizație
obștească, nonguvernamenta
lă,apolitică,non-profit,cuper
sonalitatejuridică,avânddrept
scopprotecția socială și întra
jutorareamutualăapensionari
lorșicelorlalțimembriaiCasei,
precumșiamembrilordefami
lie”.Deasemenea,monografia
surprinde momente importante 
aleexistențeiasociației,cumar
fidezvoltareaîntimpaservici
ilor sociale, achiziționarea de
noispații,respectivaunuinou
sediuultramodern.Principalul
obiectival asociației esteaxat
peacordareaajutoarelorfinan
ciare rambursabile. Denumită
în presa teleormăneană ca fi
ind banca săracului, C.A.R.P.
Alexandria este permanent
alături de oameni pentru a le
daomânădeajutorlanevoie,
multe solicitări fiind sub sem
nul urgenței. Bineînțeles, o
atențiedeosebităseacordăși 
ajutoarelor sociale, C.A.R.P.
Alexandriafiindpermanentală
turideoameniprinmulteleges
turi de caritate și ajutoare ne
rambursabile oferite. Recent,
ne-am simțit onorați de vizita
delegațieiC.A.R.P.Alexandria,
condusădedoamnapreședinte
Gherghina Drăgușin, drept
pentru care îi mulțumim atât
pentru vizită, cât și pentru cu
vintelefrumoase.

De la C.A.R.P.- uri adunate....

ActivitateaCaselordeAjutorReciprocalePensionari
lorșiaasociațiilorneguvernamentaleestebogatăși
mereudedicatăcelorpecareîireprezintă,respectiv

persoanelorvârstnice.Acestaspectreieseșidinrevistelepe
careacestealeediteazășipecareleprimimcumarebucurie
laredacție.Șinusuntpuține,dreptpentrucarelemulțumim
șivomîncercasăleprezentămînnumerelerevisteinoastre.
Astfel,continuămșidedataaceastacuprezentareareviste
lorșibuletinelor,monografiilorpublicatedecaseledeajutor
reciprocalepensionarilor,membrealeFederațieiNaționale
„OMENIA”aC.A.R.P.urilordinRomânia.

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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Revista Casa Speranței, 
publicație trimestrială edita
tă de C.A.R.P. “Ana Aslan” 
Brăila, nr.1/martie 2018, este, 
ca de fiecare dată, prezentă
în acestă rubrică, surprinzân
du-ne plăcut prin varietatea
subiectelorabordate. „Repere,
valori și o istorie seculară pe
malurileDunării”,estearticolul
centralalpublicației,ocartede
vizită a asociației brăilene, cu
realizările și etapele de dez
voltare. Adunarea generală a
asociației, eveniment de sea
măpentrutoțimembrii,ascos
înevidențăunbilanțcurezulta
tenotabilepe2017șiperspec
tive generoase pentru anul
în curs. Mesajul președintelui
FederațieiNaționale„OMENIA”
aC.A.R.P.-urilor dinRomânia,
domnul Gheorghe Chioaru,
esteunulmobilizatorpentruse
nioriidintoatățara,darînprimul
rândpentruasociațiileC.A.R.P.
care îi reprezintă pe aceștia.
Activitatea C.A.R.P. „Ana As-
lan”estebogatășiprinprisma
prezenței sale active înmarea

familie a C.A.R.P.-urilor
dințară,încadrulschim
burilor de experiență la
care a participat domnul 
IlieDudulea,președintele
asociației brăilene. Bine-
înțeles că din revistă nu
lipsesc rubricile consa
crate, cum ar fi cele de
sănătate,creație literară,
poezie, eseuri, apariții
editoriale, articole intere
sante pe teme variate și
deinteres,darșiotrece
re în revistă a principa
lelor activități socio-cul
turale care animă viața
brăilenilor.

Chiar dacă toamna
esteosimfonieaculorilor,

iararmoniilesaleneîncântăde
fiecaredată,revistacuacelași
titlu (Armonii de Toamnă, nr. 
5/2018) editată de Asociația 
C.A.R.P. Galați, vine în case
le dumneavoastră în miezul
primăverii cu frumuseți la fel
de încântătoare. O publicație
pecareorăsfoimîntotdeauna
cuplăcere, îndemnându-ne la
reflecțieșimeditație,maiales

cătematicasaestepreponde
rentliterară.Variatcadefieca
re dată, sumarul ne propune
unportretcomplexalfemeii,ca
frumusețeeternă,nepoartăpe
paginideistorieînchinatemo
mentelorpremergătoarefăuririi
MariiUniri.Totaicineestepre
zentatășioanalizătemeinică,
întocmitădedomnulpreședinte
al Asociației C.A.R.P. Galați,
prof. univ. dr. ec. Ion Lucian
Mehedinți - Drumul agricultu
rii  Județului Galați între anii
1950-2015.Aflăm, de aseme
nea, care sunt noile perspec
tivealeorganizației,conturate
și în cadrulAdunării generale
ordinareamembrilorasociației.
“Asociația C.A.R.P. Galați a
căutatprin toatemijloacelesă
vină în sprijinul membrilor și
simpatizanților săi, să satisfa
căcâtmaibinecerințeleșine
voileacestora”,aconcluzionat
domnul președinte Ion Lucian
Mehedinți acest eveniment.
Invitatulacesteiedițiiestescrii
torulșiprofesorulVasileGhica.
Creațieiliterare,respectivpro
zeișipoeziei, îi suntdedicate
pagini generoase ale revistei,

unde facem cunoștință cu
autoritalentațiaiviețiilitera
regălățene.Pelângăsănă
tatea spiritului, Armonii de 
Toamnă se îngrijește și de
sănătatea fizică a membri
lorrecomandându-leoserie
de stațiuni balneoclimate
rice, dar și diverse trasee
turisticeorganizatechiarde
C.A.R.P.Galați. Revista ne
mai supune atenției și alte
subiecte de interes, opinii, 
cultură generală și divertis
ment.

Anul 2018 este pentru
multe case de ajutor reci
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proc ale pensionarilor, mem
bre ale Federației Naționale
“OMENIA”aC.A.R.P.-urilordin
România, unul aniversar.Este
și cazul C.A.R.P. “Milcov”  
Focșani care sărbătorește
anulacesta65deanideacti
vitate, eveniment deosebit că
ruiaîiestededicatășiomono
grafie,  sugestiv intitulată “Au 
nins anii peste noi – oameni, 
fapte și cifre la a 65-a aniver
sare”.  Echipa redacțională, 
condusă de domnul Sandu
Ploscaru, președintele asoci-
ației focșănene, ne propune
înaceastă lucrareotrecereîn
revistă a evoluției pozitive a
asociației, a activităților finan
ciare, sociale, dar și cultura
le care au făcut din C.A.R.P.
„Milcov” Focșani, citând titlul
unuiarticol,„Familianostrăde
suflet”. „Trăim din ce dăruim.  
Port de ani buni, în gânduri
le mele, această învățătură. 
(...) Ea mi-a fost călăuză și 
bun prieten de-a lungul vieții 
și, cu atât mai mult, de când 
m-am ocupat de bunul mers al 
C.A.R.P. „Milcov” Focșani, în 
calitate de președinte al aces

teia. O onoare și o dato
rie”, ne asigură domnia
sa. Potrivit președintelui,
asociația a crescut și s-a
adaptat permanent ne
voilor membrilor săi, s-a
modernizat și este pe un
trend ascendent.De ase
menea, la ceas aniversar, 
publicațiaprezintăopiniile
și gândurile de apreciere 
alepersonalitățilorpublice
locale, cum ar fi Cristian
Valentin Misăilă, prima
rulmunicipiului Focșani –
“Caldă recunoștință seni-Caldă recunoștință seni
orilornoștrivrânceni”,sau
Teodora Fîntînaru, direc
tor al Bibliotecii Județene
„Duliu Zamfirescu” – „Să

rutmâna!Sănetrăițiîntrumulți
ani!” Totodată, mesaje de su- Totodată, mesaje de su
flet sunt găzduite în publicație
și din partea celor care sunt
implicați efectiv în activitatea
curentă a asociației, dar și
din partea membrilor activi și
neobosiți. Mai amintim titluri
precum:„Oviațădedicatăse
menilor”,„Sănefițimereuiubi
re,frumosșiînvățătură”,„Ano

timpurilevieții”, „Neaniversăm
vârsta”, etc.Am rămas plăcut
impresionați de activitățile ex
tra-financiarepecareasociația
C.A.R.P. „Milcov” Focșani le
desfășoarăpentru seniorii săi,
precum cele culturale, cum ar 
fi întâlnirile literare, de recree
re și petrecere a timpului liber
într-un mod cât mai activ și
maiplăcut.Aici trebuiesăpre
cizăm importanța excursiilor
organizate, un mijloc eficient
de socializare și de atragere
denoimembri.La rândulnos
tru,redacțiarevistei„OMENIA”
ureazămulțiani înainteșiplini
desatisfacțiiprofesionalecolec
tivului de excepție al C.A.R.P.
„Milcov”Focșani. 

Cum spuneam, anul 2018
este unul de sărbătoare. În
acest sens, o altă organizație
importantă a federației noas
tre – Casa de Ajutor Reci-
proc a Pensionarilor Orăștie 
-aniversează65deanide la
înființare, moment ce a prile
juit și o serie de manifestări
emoționante desfășurate în

perioada 18-19 mai. Au
răspunsinvitațieireprezen-
tanții autorităților publice 
locale și președinți ai
C.A.R.P.-urilor, membre
alefederației.

Un moment deosebit
a fost prezența domnu-
lui președinte Gheorghe 
Chioaru care a oferit o
frumoasă plachetă  ani
versară, dar și diplo
me de onoare distinșilor
participanți (maimultede-
talii pe www.omeniatv.ro).
Acestevenimentimportant
din viața asociației este
promovatșiînpaginilere
vistei “C.A.R.P.65deani,
1953-2018”. “De-a lungul
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VIZITĂ

Schimb de experiență 
între C.A.R.P.-uri

În perioada 7-9 mai 2018, președintele Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” București, domnul Gheorghe 
Chioaru, dar și al Federației Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România,  a fost gazdă, în cadrul unui 
schimb de experiență, a delegației Asociației C.A.R.P. 
Timișoara, formată din domnul președinte Mihail Pungă, 
doamna consilier Daniela Dagla, domnul consilier Petru 
Ștefan, doamna cenzor Elena Neagu, doamna contabil 
șef Adriana Belciu și domnul Vasile Bucureștianu, direc-
tor executiv.  În cadrul acestei vizite, domnul  președinte 
Mihail Pungă, care este și vicepreședinte al federației, a 
scos în evidență importanța acestor  două organizații de 
bază ale federației din prisma anvergurii activităților pe 
care le desfășoară în cadrul comunităților pe care le re-
prezintă. Acest schimb de experiență are loc la scurt timp 
după Consiliul  Național al Federației Naționale „OME-
NIA”, în cadrul căruia s-a trasat strategia de dezvoltare a 
caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor pentru anul 
în curs, dar și pentru următorii ani. Temele de interes ale 
schimbului de experiență au fost, printre altele:  organi-
zarea asociației bucureștene, activitatea casierilor zonali, 
serviciile sociale și prestările de servicii,  acordarea aju-
toarelor rambursabile, accesare de fonduri europene, pre-
cum și colaborarea cu autoritățile centrale și locale, dar și 
cu alte ONG-uri.  Concluzia acestui schimb de experiență 
necesar și benefic pentru ambele organizații, dar și pentru 
altele, este că se împărtășește o viziune modernă asupra 
viitorului asociațiilor de tip C.A.R.P., atât de importante în 
viața persoanelor de vârsta a treia. 

celor 65 de ani de activitate,
C.A.R.P.Orăștieaoferitșiofe
ră sprijin material, juridic, me
dical și umanitar persoanelor
devârstaatreia,membrilorsăi
aflați temporar saupermanent
însituațiidificile”,neasigurăîn
cuvântulaniversarpreședintele
Dorin Petru Bibolar, adău
gând: „Doresc să mulțumesc
toturor membrilor C.A.R.P. și
reprezentanțiloracestora,care
nesprijinăînmisiuneanoastră
dealeapăradrepturileșiale
asiguraoviațăcâtmaiplăcută”.

Deasemenea,emoționante
mesaje de felicitare au ve
nit și din partea prefectului
și președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara, a pri
marului municipiului Orăștie
și a președintelui federației
noastre, domnul Gheorghe 
Chioaru. Revista ne prezin
tă noua echipă a C.A.R.P.
Orăștie,oechipădejaomoge
nășisudată,oechipășiocon
ducere care acordă o atenție
deosebitămembrilor,prinser
viciidebunăcalitate.

Direcțiile de acțiune, pla
nurile de viitor, dar și realiză
rile asociației se desprind din 
interviul acordat de preșe-
dintele acestei organizații,
etalon în comunitatea locală.
Iată și alte titluri captivante
ale revistei: „C.A.R.P. Orăștie
– scurt istoric”, „C.A.R.P.
Orăștie la ceas de bilanț”,
„Metodologia acordării împru
muturilor”, „Clubul Miss, ușa
deschisă femeilor pensionare
din Orăștie”, „Activități cultu
raleșisportive”,„Schimburide
experiență”,„Aspectedinacti
vitatea C.A.R.P. Orăștie” etc.
Încăodată,lamulțianișiviață
lungăvădorimșinoi„C.A.R.P.
Orăștie”!
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GLUME

Un polițist opreste o mașină condusă de
oblondădeoarecemergeapeo stradă, cu
sensunic,încontrasens:
–Știțiundemergeti?
–Nudartrebuiesafierautareacolo!Totise
intorc…

u u u u

Ceaifăcutlaexamenullafizică?
Miacăzutlegeagravitațieișiampicat.

u u u u

Bulă,dacăzicicăștiicinețiafuratmașina,
decenulreclamilapoliție?
 Îl las mai întâi so repare și pe urmă îl
reclam.

u u u u

Lamedic,Bulăseplângededureredepicioare:
 Șchiopătați când este umezeală în
atmosferă?
Nu,doarcândmerg.

u u u u

 Știi, iubitulmeu Bulă, tare aș vrea să ne
cumpărămșinoiomașinămică!Osăvedem
șinoilumea!
Carelume?...Astasaucealaltă?

u u u u

Untipsetrezeștedimineațăcuomahmu
realăgroaznică.Mergelabaieșiprivinduse
înoglindă,vedecădinguraîiatârnăosfoară:

ODoamne,spercăăstaeLipton!
u u u u

Președintelecompanieiadecissăfacăo
ședințăcuușile închise.Spreseară,cheile
aufostînsfârșitgăsite.

u u u u

Unpescarsicilianprindeunpeștișorde
aurcareînschimbuleliberăriisaleîipromite
săiîndeplineascăoricedorință.

Sicilianul care era și un negustor cere
săifieîndeplinitvisuldedeceniialitalieni
lor:podulpestestrâmtoareadelaMessina.

Peștișorulîirăspundecăintereselemafiei

suntalteleșicănuipoateîndeplinidorința.
Atuncisicilianulîicerecaarbitriisănomai
favorizezepeJuventus.

Peștișorul:Cucâtebenzipesensvroiai
podul?

u u u u

Laotreceredepietoni,opersoanăestelovi
tădeomaşină.
Şoferulieserepedeşi,aplecânduseasupra
victimei,spune:
–Aveţinoroc:eusuntmedic!
–Dardumneatanuai:eusuntavocat…

u u u u

Întrebarela„Tepuicublondele”:Decâte
blonde este nevoie să schimbe un bec?
„Credcăesteoîntrebarecapcană.Beculnu
trebuieschimbat,cădoarnuebebeluș”,răs
pundeuna.

u u u u

DoipuriciaucâștigatlaLoto.
–Tuceaidegândsăfacicubaniicâștigați?,
întreabăunuldintreei.
–Înprimulrând,îmicumpăruncâinecaresă
fienumaialmeu…

u u u u

ÎntrodistileriedinGlasgow,unmuncitor
vineîngoanălapatron:
–Sefu’,nenorocire!McGregoracăzutînbu
toiulcuwhiskey.
–Cumplit!Saînecat?
–Pânălaurmă,da.
–Cumadică,„pânălaurma”?
–Adicăamaiapucatsăscoatăcapuldetrei
ori,cerânddefiecaredatăcâteomăslină.

u u u u

Popescuîispuneprietenuluisău:
–Mamdespărțit de soțiamea în pace: ea
păstreazălocuințașieumașinașibiroul.
–Bine,dareconomiilevoastre?
–Astealepăstreazăavocatul.

Să mai și râdem...


