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Dragi seniori,

ășim în noul an cu încredere și 
speranță. Vă mulțumesc pentru 
încă un an petrecut împreună, vă 
mulțumesc pentru lupta voastră ne-

obosită pentru apărarea drepturilor persoa-
nelor vârstnice. Nu este ușor, dar, desigur, 
niciodată nu este, atunci când te lupți cu 
indiferența și ignoranța. Noi, ne-am propus 
să aducem schimbarea cu pași mărunți, dar 
siguri, mai cu seamă că în anul ce vine ne 
vom afla în fața unor provocări majore, atât 
la nivel de țară, cât și la nivel de Federație. 
Centenarul Marii Uniri, momentul astral al 
poporului român, cel care a dat măsura se-
colelor de luptă, sânge și lacrimi, ne-a de-
monstrat că unitatea, indiferent de forme-
le ei de exprimare, creează un viitor, îți dă 
speranță și te face mai puternic. Trăim vre-
muri tulburi, de grea încercare, în care în-
doiala și nesiguranța zilei de mâine creează 
prăpăstii între oameni, separându-i și făcân-
du-i indiferenți la necazurile celorlalți. Să nu 

ne pierdem speranța în unitate și viitorul Ro-
mâniei și al Federației Naționale „OMENIA”. 
Noi, seniorii, suntem purtătorii acestor va-
lori și avem datoria să le trasmitem, mai de-
parte, copiilor și nepoților noștri. Casele de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, Federația 
Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România trebuie și vor merge înainte. Sunt, 
poate, printre puținele enclave de solidarita-
te și acțiune pentru drepturile seniorilor din 
România. Să privim înainte cu optimism și 
seriozitate. 

Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să 
vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iu-
bire, fericire, prosperitate și, bineînțeles, în-
credere în viitor!

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

           Inginer
                         Gheorghe CHIOARU

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA, 
LA MULȚI ANI, FEDERAȚIA 

NAȚIONALĂ “OMENIA“!

P



2 OMENIA

C.A.R.P. SUCEAVA

Asociația C.A.R. Pensio-
nari Suceava a fost 

înfiin țată în 1952 prin voinţa 
a 114 membri fondatori, iar 
timp de peste 66 de ani, ge-
nerațiile de pensionari care 
au contribuit la dezvoltarea 
asociației, au demostrat că 
numai împreună pot fi mai 
puternici și mai solidari. 

 C.A.R.P. Suceava, care a 
aderat la Federaţia Naţională 
„OMENIA” a Caselor de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din 

România în anul 1992 – la acea 
vreme având 13.180 membri-, 
îşi des�ăşoară, în pre�ent, ac-i des�ăşoară, în pre�ent, ac-
tivitatea în municipiul Suceava 
și în localitățile rurale limitro�e. 
Ca obiectiv, ne impunem să 
încurajăm participarea persoa-m participarea persoa-
nelor vârstnice în societate, 
accesul acestora la serviciile 
de protecție socială, precum 
și la serviciile financiare. În 
ultima perioadă se vorbește 
tot mai mult despre sindromul 
cri�ei sociale la vârstnici, des-
pre modul în care este perce-în care este perce- perce-
put vârstnicul de către cei din 
jur ca fiind dependent, inutil, 
comportamentul specific al 

Consecvență și implicare 
în serviciile sociale 

și financiare ale membrilor
Președinte 

Cezar TELESCU

Președinte 
Cezar TELESCU
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celorlalte grupuri sociale �aţă 
de vârstnic fiind acela de mar-
ginali�are. Într-o asemenea 
situație, sunt cu atât mai bine 
venite și de apreciat măsurile 
care se iau și e�orturile care se 
�ac de către Asociația Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionari-
lor Suceava, care dorește să 
aducă ast�el un strop de bine, 
de satis�acție și speranță în 
sufletele vârstnicilor, ale celor 
marginali�ați social, financiar, 
ale membrilor săi.  

Întrajutorare şi protecţie 
socială a membrilor 
prin diverse forme

Re�ultatele financiare ob-
ținute în perioada 2015-2018 
sunt consecința e�ortului comun 
al Consiliului Director, Co mi-
siei de Cen�ori, colectivului de 
salariați. Componența Consiliu-
lui Director actual este �ormată 
din 5 membri, respectiv Ce�ar 
TELESCU - președinte, Mir-
cea TICU - membru (loc ți itor), 
Gheorghe TIMOFTE - mem bru, 
Mihai STRĂCHINESCU - mem-
bru, Vasilica CONSTANTINES-
CU – membru. 

Pentru deservirea celor 
35.000 de membri, activitatea 
ca sei se des�ășoară în 33 de 
puncte de lucru din județ, din 
care patru în municipiul Sucea-
va, 29 în localitățile limitro�e, în 
care activea�ă 55 de salariați cu 
contracte individuale de muncă. 

Profesionalism și 
competență managerială 

Strategia stabilită de către 
Consiliul Director în perioada 
2015-2018, în ba�a căreia au 
�ost luate peste 750 de hotă-
râri, a condus la un bilanț finan-
ciar po�itiv, cu cea mai semni-
ficativă creștere a capitalului 

propriu. Acest re�ultat ne avan-
tajea�ă în des�ășurarea servici-
ilor și activităților pe care le o�e-
rim membrilor, ne garantea�ă 
depunerile de la �ondul social 
al membrilor. În acest �el ne-am 
asigurat cumva un adapost pri-
vind plasarea disponibilului în 
conturi și alte plasamente.

Fondul social depus de 
membri este de peste 47 mili-
oane lei, fiind purtator de do-
bândă între 1-2.5%, aceas-
ta fiind acordată la soldul 
lunar și garantată. În perioada 
menționată au �ost acordate 
un număr de 54.860 de împru-
muturi rambursabile care sunt 

colacul de salvare al mem-
brilor, cu o valoare totală de 
peste 213 milioane de lei, un 
ajutor important pentru persoa-
nele care se află în risc și sunt 
a�ectate de abu�uri financiare, 
precum și marginali�ate finan-
ciar. Împrumuturile se acordă 
la nivelul de 1/5 - 1/6 �ond soci-
al cu sume între 50-35.000 de 
lei, rambursabile în 4-36 rate, 
cu o dobândă cuprinsă între 
4-7%, iar cei care plătesc îm-ătesc îm-tesc îm-
prumutul înainte de termen sau 
�ac refinanțare, primesc restitu-
ire de dobândă, cu condiția ca 
ratele să fie achitate con�orm 
contractului.  

În perioada menționată, 
în asociație s-a înscris un nu-
măr de 9.655 de membri, cu 
men țiunea că solicitanții de a 
deveni membri sunt și cei �ără 
venit, care sunt marginali�ați 
din punct de vedere financi-
ar și care au găsit un sprijin 
la C.A.R.P. Suceava. Activi-
tatea financiar contabilă este 
monitori�ată de către contabil 
șe� Valeria-Elena Baieș, prin 
compartimentul contabilitate 
și Controlul Financiar Preven-
tiv Ulterior (CFPU). Întreaga 
activitate economico - financi-
ară, precum și modul în care 
este administrat patrimoniul 
asociației, este verificată de 

Cezar TELESCU - președinte, Mir cea TICU - membru (loc ți itor), 
Gheorghe TIMOFTE - mem bru, Mihai STRĂCHINESCU 

- mem bru, Vasilica CONSTANTINES CU – membru
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către Comisia de Cen�ori, �or-
mată din trei membri: Rodica 
Uriciuc – Președinte, Vasile 
Tcaciuc – membru, Vasile Cră-
ciunescu – membru (jurist). Au 
�ost acordate în această perioa-
dă un numar de peste 13.000 de 
ajutoare nerambursabile în va-
loare de 2,4 milioane de lei, din 
care 2.890 repre�intă ajutoare 
de deces acordate urmașilor.

Servicii 
oferite membrilor

Membrii casei beneficia�ă  
de servicii medicale gratuite 
sau la prețuri reduse cum ar 
fi� verifi carea tensiunii arteria-� verifi carea tensiunii arteria- verificarea tensiunii arteria-
le, EKG, oscilometrie, precum 
și e�ectuarea anali�elor de gli-
cemie, colesterol, trigliceride. 
De aceste servicii medicale au 
beneficiat din anul 2015 până 
în pre�ent un număr de 28.550 
de membri. De asemenea, o�e-
rim membrilor noștri și produse 

gama PLAFAR, din plante me-
dicinale și aromatice� ceaiuri 
simple și combinate, tincturi, 
siropuri naturiste. Fri�eriile, 
care �uncționea�ă în cele trei 
locații, continuă să o�ere servi-
cii de calitate și la prețuri mai 
mici �ață de tari�ele practicate 
de unitățile similare din munici-
piul Suceava, numărul clienților 
care au beneficiat de servici-
ile de �ri�erie fiind  de 42.105 
membri. Peste 2.460 de mem-
bri au beneficiat de consultații 
optometrice gratuite în cadrul 
parteneriatelor încheiate cu 
parteneri de acest profil.

Prilej de socializare 
pentru seniori

Cu oca�ia �ilei de 1 Octom-
brie, “Ziua Internațională a Per-
soanelor Vârstnice”, 8 Martie, 
revelioane, etc., organi�ăm  în-
tâlniri cu membrii și mese �es-
tive, momente de neuitat. De 

asemenea, pentru iubitorii de 
călătorii, organi�ăm excursii, 
pelerinaje cu di�erite destinații, 
inclusiv în Republica Moldova. 
Prilejuri de sociali�are se o�eră 
și prin activitațile des�ășurate 
la cele două cluburi, respectiv  
clubul Senioarelor și clubul Se-
niorilor. C.A.R.P. Suceava par-
ticipă la activitățile des�ășurate 
în comun, pentru probleme ce 
privesc cadrul legislativ, în spe-
cial al C.A.R.P-urilor, respectiv 
persoanele vârstnice.

De interes sunt și întâl-âl-l-
nirile care au loc la Pre�ec-
tura Județului Suceava, la 
șe dintele Comitetului Con-
sultativ de Dialog Civic pen-
tru Problemele Persoanelor 
Vârstnice, existând o bună 
colaborare cu participanții. O 
temă importantă de�bătută a 
�ost și Proiectul legii pensiilor, 
la care s-au �ăcut propuneri 
de modificare, apreciind aici 
și buna colaborare pe care o 
avem cu Casa Județeană de 
Pensii. Obiectivul nostru este 
acela de a acționa pentru buna 
�uncționare a modalităților de 
ajutorare și întrajutorare aflate 
în derulare, pentru găsirea și 
promovarea unor noi mijloace 
de sprijinire a membrilor casei 
prin toate resursele con�orm 
statutului, pentru consolidarea 
și mărirea capitalului propriu.
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Pe măsură ce se adună 
anii crește și volumul 

amintirilor, de la cele firave 
ale copilăriei, la cele care au 
constituit momente de re-
per, de decizie majoră pen-
tru viața fiecăruia dintre noi 
și a celor dragi, a celor care, 
în evoluția lor fi rească de-ia lor firească de-
pindeau de noi. De când am 
trecut la „grupa mare”, ne-a 

venit și nouă rândul să ce-
rem ajutor de la familie, de 
la societate, dar mai ales de 
la cei de-o seamă cu noi, cei 
care se regăsesc în struc-
turi organizatorice specifice. 
Organizația noastră, Casa 
de Ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor Timișoara a fost 
înființată în anul 1952, și, de 
atunci, oferă servicii speci-
fice membrilor, sub formă 
de ajutor material sau prin 
acțiuni de socializare, de pe-
trecere a timpului liber.

C.A.R.P. TIMIȘOARA

Deviza noastră de suflet:
Reușim împreună! 

Președinte 
Mihail PUNGĂ

Președinte
Mihail Pungă
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În anul 2018, Casa noas- anul 2018, Casa noas-
tră număra 18.000 de membri 
și un �ond social de aproape 
20.000.000. de lei, pe care îl 
�o lo sește cu deosebită grijă 
pentru satis�acerea cerințelor, 
nevoilor membrilor. Numărul 
îm prumuturilor acordate anual 
se apropie de 5.000, valoarea 
acestora urmând să ajungă 
la 18.000.000 de lei în 2018, 
ceea ce înseamnă un grad bun 
de rotație a �ondurilor noastre, 
dar și o sursă importantă de 
venit. Din veniturile reali�ate, 
în acest an vom acorda ajutoa-
re nerambursabile, subvenții 
pentru unele servicii sau plata 
integrală a altora în sumă de 
600.000 de lei.  

Diversitatea serviciilor noa s -
tre este mare, iar o�erta de ne -
re �u�at. C.A.R.P. Timi șoa ra, prin 
statut, prevede să ajute mem brii 
săi în domenii diverse – social, 

material, cultural, petrecere a 
timpului liber, sănătate etc.

Pensiune ultramodernă 
în Orașul Inimii, Buziaș

Pentru a beneficia de ca-
�are la prețuri mici în case de 
odihnă și pentru îmbunătățirea 
stării de sănătate a membrilor 
săi, C.A.R.P. Timișoara, prin 
investiții semnificative, în anul 
2007 a inaugurat o pensiune 
modernă, în orașul Bu�iaș. 
Capacitatea de ca�are este 
de 32 de locuri în camere de 
2 paturi, dotate cu baie pro-
prie, televi�or și �rigider. Se 

știe că orașul Bu�iaș este su-
pranumit și Orașul Inimii, deoa- 
rece stațiunea balneoclima-
terică tra tea�ă cu �oarte mare 
succes a�ec țiunile cardiovas-
culare. A nual, beneficia�ă de 
ca�are la pensiunea asociației 
din orașul Bu�iaș în jur de 850 
de membri, în perioada 1 apri-
lie – 31 octombrie, în serii de 
câte 6 �ile cu ca�are gratuită, 
sau serii de 12 �ile cu ca�are 
subvenționată în procent de 
66%. La solicitarea membrilor 
ca�ați la pensiune se asigură 
servicii de masaj, de recupera-
re,  sau de întreținere de către 
un maseur calificat.

„C.A.R.P. Timișoara are un interes 
deosebit pentru ca membrii 

săi să aibă servicii de calitate 
și activități diversificate!”
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Servicii medicale 
gratuite sau 

cu tarif redus 

Serviciile medicale de care 
beneficia�ă membrii C.A.R.P. 
Timișoara sunt o�erite și sunt 
disponibile atât la sediul orga-
ni �ației, cât și la sucursala 
Deta. Ast�el, la sediul central 
găsim nouă speciali�ări în ser-
vicii me dicale, organi�ate în 
șapte ca binete, puse la dis-
po�iția me dicilor specialiști 
prin contract de comodat. Prin-
tre speciali �ările serviciilor me-
dicale o�erite, amintim pe cele 
de gastroenterologie, fi�iote-
rapie, stomatologie, nutriție, 
masaj yu meiho, me�oterapie, 
homeopatie, psihoterapie, o�-
talmologie și medicină de �a-
milie. Anual, membrii C.A.R.P. 
beneficiari de servicii medicale 
gratuite și cu tari�e reduse sunt 
în număr de peste 1.200, iar 
valoarea sumei subvenționate 
de către casă este de peste 
300.000 de lei.

Un regim de viață ordonat 
și sănătos, multă mișcare și 

o nutriție echilibrată și diver-
sificată repre�intă obiectivele 
activității Clubului de Edu ca-
ție Nutrițională coordonat de 
Diana Armean, tehnician nu-
triționist. În cadrul cabinetu lui 
de nutriție și educație nutri-
țională se �ac scanări și pro- se �ac scanări și pro-
grame personali�ate pentru 
persoane interesate de nutriție 
și un stil de viață cât mai sănă-
tos. Clubul promovea�ă un stil 
de viață activ și sănătos reali-
�at prin mișcare fi�ică. 

Excursii pe trasee 
turistice naționale 
și internaționale

Pentru petrecerea plăcută, 
agreabilă și utilă a timpului, în 
cursul acestui an, am organi-
�at o multitudine de excursii pe 
cele mai �rumoase trasee turis-
tice naționale și internaționale. 
Excursiile interne au �ost or-
gani�ate în vederea vi�itării 
de obiective social-culturale, 
monumente istorice, mănăstiri, 
parcuri și re�ervații naturale, 
stațiuni balneo-climaterice.  

Excursiile au �ost e�ectuate 

cu mijlocul propriu de transport, 
un microbu� cu 17 locuri, iar 
participanții la excursii au bene-
ficiat de subvenționări la costul 
primelor trei excursii.

Diversitate și 
socializare în cadrul 
C.A.R.P. Timișoara

Una dintre activitățile socio-
culturale pentru păstrarea și 
perpetuarea creației populare 
și a interpretării acesteia des-
�ășurate la C.A.R.P. Ti mi șoara 
este cea a ansamblului de mu-
�ică populară „SO ROCUL”. În 
cadrul ansamblului, înființat 
încă din anul 1972, au acti-
vat și colaborea�ă renumiți 
instrumentiști și soliști ai mu�i-
cii populare bănățene. Ansam-
blul este invitat să cânte cu 
prilejul diverselor  �estivaluri 
sau petreceri ale asociațiilor, 
cum ar fi aniversarea Zilei de 
8 Martie, sărbătorirea Zilei In-
ter naționale a Persoanelor 
Vârstnice. 

De asemenea, activita-
tea de petrecere plăcută și 
în liniște a timpului liber se 
des�ășoară în cadrul „Clubu-ășoară în cadrul „Clubu-oară în cadrul „Clubu-ă în cadrul „Clubu-„Clubu-
lui Femina”, condus de doam-
na pro�esoară Maria Maxa, și 
amenajat în cele două încăperi 
de la etajul clădirii. Ziua Inter-
națională a Persoanelor Vârst-ârst-rst-
nice este omagiată între mem-ă între mem- între mem-între mem-ntre mem-
brii clubului prin organi�area 
concursului de șah, rummy 
și table, iar cei clasați pe pri-i table, iar cei clasați pe pri-ți pe pri-i pe pri-
mele 3 locuri sunt premiați cu 
diplome și bani. Activitatea 
�ilnică este coordonată de un 
responsabil de club, ales de 
către membri și se des�ășoară 
sub îndrumarea permanentă a 
Consiliului Director prin inter-
mediul Comisiei Cultură-Agre-ă-Agre--Agre-
ment-Turism.

Anul 2018 ne-a dat prilejul 
să-i acordăm doamnei Ma-
ria Crăciunescu Diploma de 
onoare, însoțită de un ajutor 
nerambursabil în valoare de 
1.000 de lei, să-i mulțumim 
că a fost alături de Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensiona-
rilor Timișoara încă din anul 
1975 și, totodată, să-i urăm 
ca viața să fie în continuare 
darnică, așa cum a fost și 
până la împlinirea minunatei 
vârste de 100 de ani.

La mulți ani, stimată doamnă!

Răsplătim fidelitatea
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Pentru cei peste 11.000 de 
membri ai Casei de Aju-

tor Reciproc a Pensionarilor  
Zalău, anul 2018 a avut și are 
o dublă semnificație. Pe de o 
parte, ne aflăm în anul cen-
tenarului, al înfăptuirii Marii 
Uniri, iar pe de altă parte, ani-, iar pe de altă parte, ani-
versăm cu bucurie cei 60 de 
ani împliniți de la înființarea 
asociației - emblemă a vârst-- emblemă a vârst-
nicilor din Zalău.

De-a lungul celor 60 de ani 
de existență, Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor a tre-

C.A.R.P.  ZALĂU

Sărbătoare la dublu în 2018:
100 de ani de România
și 60 de ani de C.A.R.P.!

Președinte 
Ioan IVAȘCĂU

Președinte 
Ioan IVAȘCĂU
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cut prin multiple și semnificati-
ve trans�ormări, atât în ceea ce 
privește creșterea numărului 
de membri, cât mai ales sub 
aspectul de�voltării economice, 
per�ecționării sistemului de în-
tra jutorare financiară, diver-
si  fi  cării activităților socio-me-
di  cale, cultural-sportive și 
tu   ristice etc. Ca o consecință  a 
aces tei evoluții po�itive, putem 
spune că astă�i C.A.R.P. Za lău 
se mândrește și dispune de un 
sediu modern, un club al pensi-
onarilor, o pensiune turistică în 
stațiunea Boghiș cu 36 de locuri 
de ca�are. Anual, aproximativ 
50% din totalul membrilor solici-
tă împrumutul care se acordă în 
raport de �ond/împrumut de 1/5 
cu o dobândă unică de 6,5%/
an, iar perioada de aș teptare 
până la primirea împrumutului 
este de maxim 30 de minute. 

Clubul pensionarilor, 
a doua casă 

pentru seniori
Pe lângă activitatea de cre-

ditare care, dintr-un obiect de 
ac tivitate complex și flexibil ră-
mâne cea mai importantă pre-
ocupare a C.A.R.P.-ului, acor-
dăm ajutoare nerambursabile, 
pe ba�ă de anchete sociale, 
membrilor cu pensii mici și o 
stare de sănătate precară. Este 
de subliniat �aptul că, pentru 
beneficiarii de ajutoare neram-
bursabile din mediul rural, an-
chetele sociale sunt vi�ate și de 
primăriile comunale prin servici-
ile de asistență socială. În ceea 
ce privește ac tivitatea socio-
medicală, lu crăm pe ba�ă de 
contract cu 5 cabinete medicale 
de spe ci alitate (o�talmologie, 
sto ma to logie, interne-cardio-
lo gie, pneumologie și ORL) la 
care, tari�ele aplicate pentru 
consultații membrilor C.A.R.P. 

La Mulți Ani, C.A.R.P. Zalău!
Acum,  la 60 de ani de la înființare, C.A.R.P. Zalău a 

devenit o Asociație puternică, cu o bază materială com-
plexă, un personal ales și angajat profesionist, în măsură 
să satisfacă toate nevoile financiare, socio-medicale, cul-
turale, de socializare ale membrilor săi.
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sunt gratuite sau cu reducere. 
În ultimii 6 ani, atât în cadrul 
Clubului pensionarilor, cât și în 
celelalte orașe și principalele 
comune din județ, organi�ăm 
testări gratuite ale ve derii, iar pe 
ba�a re�ulta telor acestor testări 
se lucrea�ă o che lari de vedere 
cu reducere de 30% �ață de 
prețul practicat de piață. Pentru 
organi�area acestor activități, 
mai cu seamă în mediul rural, 
avem un sprijin deosebit atât 
din partea Instituției pre�ectului, 
cât și din partea primăriilor în 
cau�ă.

Activitățile socio-culturale 
și turistice, o tradiție 
primită cu bucurie 

de miile de vârstnici
Activitățile culturale organi-

�ate de C.A.R.P. Zalău cu pen-
sionarii și pentru pensionari se 
bucură de o mare popularitate. 
Spre exemplu, Revelionul pen-
sionarilor care, deja a intrat în 
tradiție, este �recventat anual de 
circa 300 de membri. De ase-
menea, organi�area sărbă to-
ririi �ilei de 8 martie, Ziua In ter-
națională a Femeii, s-a dovedit a 
fi extrem de solicitată de senioa-
re. Ziua Internațională a Persoa-
nelor Vârstnice – 1 oc  tombrie 
– este organi�ată anual de 
C.A.R.P. Zalău pentru membrii 
săi, dar Asociația noastră partici-
pă, împreună cu autoritățile pu-
blice locale și celelalte asociații 
de pensionari, la organi�area 
acestei sărbători și pentru cele-
lalte persoane vârstnice. La Clu-
bul pensionarilor se organi�ea�ă 
�recvent activități și concursuri 
specifice persoanelor vârstnice 
- șah și table – pentru care se 
acordă premii, diplome și meda-
lii. Acum 8 ani, pentru membrii 
asociației s-a introdus diversifica-

rea activi tă ților sportive, moment 
în care s-a născut concursul de 
pescuit „CUPA PENSIONARU-
LUI SĂLĂJEAN”, acţiune �oarte 
so li citată şi antrenantă. În ceea 
ce pri veşte turismul, C.A.R.P. 
Za lău organi�ea�ă anual 15-
16 excursii în țară, de regulă, 
în stațiuni cu ape termale, obi-
ec tive istorice și de cult, dar și 
excursii în străinătate (Grecia, 
Italia, Croația, Austria, Ungaria, 
Slovacia, etc.).
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CAMPANIE ÎMPOTRIVA 
DISCRIMINĂRII

Anul acesta sărbătorim 70 
de ani de la adoptarea, la 10 

decembrie 1948, a Declarației 
Universale a Dreptu rilor Omu-
lui, un document de re�erință în 
istoria drepturilor omului, fiind 
și cel mai tradus document din 
lume, disponibil în peste 500 
de limbi. Un an mai târ�iu, în 
anul 1949, �iua de 10 decem-�iua de 10 decem-
brie devine Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului. 

Declaraţia stabileşte valori 
universale şi un standard co mun 
de urmat pentru toate popoare-
le şi toate naţiunile� dem nitatea 
şi valoarea egală a fiecărei per-
soane. Ast�el, prin adoptarea 
acestei declarații și prin angaja-
mentul statelor semnatare �ață 
de principiile sale, demnitatea a 
milioane de oameni a �ost apă-
rată, punân du-se ba�ele unei 
lumi mai juste. 

Drepturile omului astăzi 
Secolul al XX-lea a �ost are-

na celor mai mari atrocități și în-

călcări ale drepturilor omului la 
nivel mondial, însă, în același 
timp, a repre�entat perioada în 
care au �ost înregistrate și cele 
mai spectaculoase progrese în 
ceea ce privește libertățile și 

drepturile omului. 
Astă�i, drepturile omului 

sunt percepute, în general, ca 
fiind drepturi �undamentale, nu 
pot fi luate nici unei persoane, 
sunt universale, aplicându-se 
peste tot şi fiind considerate 
drepturi naturale, recunoscute 
prin drepturile legale și  prevă-
�ute în legislaţiile naţionale şi 
internaţionale.

Drepturile omului, demo-
craţia şi statul de drept sunt 
valori esenţiale ale Uniunii 
Europene, valori care se răgă-
sesc şi în tratatul său �ondator. 
Acestea trebuie împărtășite și 
respectate de toate ţările care 
doresc să �acă parte din marea 
�amilie europeană, sau de cele 
care au încheiat acorduri co-
mer ciale sau de altă natură 
cu Uniunea Europeană. Din 
pă cate, în practică, situația 

10 DECEMBRIE,
Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului

Sociolog 
Ionuț ARDELEANU
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stă alt�el. De aceea se �ac 
e�orturi şi sacrificii enorme 
pentru instituirea sau pentru 
respectarea drepturilor omului. 
Pentru aceste drepturi, mulți au 
mers până la sacrificiul de sine, 
un bun exemplu fiind Nelson 
Mandela, �ostul președinte al 
A�ricii de Sud. Lupta sa contra 
apartheidului l-a costat 27 de 
ani în închisoare ca deţinut po-
litic al guvernului sud-a�rican. 
Mărturisea chiar el că pentru 
«o societate liberă şi democra-
tică, în care toţi să trăiască în 
armonie şi cu şanse egale(...) 
sunt gata să mor».

Deși suntem departe de a 
trăi în societăți echitabile, este 
un lucru cert �aptul că drepturile 
omului repre�intă o problemati-
că globală, cu atât mai mult cu 
cât presiunea internațională și 
ceea ce Keith Suter numește 
„�amilia internațională”, adică 
acel sentiment de obligație de 
a reacționa atunci când drep-
turile altor oameni sunt încăl-
cate sistematic, sunt din ce în 
ce mai întâlnite. Mai mult decât 
atât, respectul pentru dreptu-
rile omului devine criteriu de 
evaluare a unei țări. Același 
autor menționat anterior, o�eră 
exemplul Chinei care a pier-
dut în �ața orașului Sidney în 
procesul de selecție pentru or-
gani�area Jocurilor Olimpice 
din anul 2000, din cau�a mul-
tiplelor încălcări ale drepturilor 
omului.  

Drepturile persoanelor 
vârstnice 

Comunitatea  internaţională 
a  mani�estat  o  atenţie  speci-
ală pentru asigurarea unui sis-
tem de protecţie socială pentru 
anumite categorii de persoane 
care, datorită stării lor de să-
nătate, vârstei înaintate sau a 

unor imprejurări speciale, au 
nevoie de ajutorul şi asistenţa 
colectivităţii în care trăiesc. 

Problematica drepturilor şi a 
protecţiei persoanelor vârstnice 
a repre�entat obiectul de preo-
cupare a diverselor organi�ații 
in ter naționale precum ONU, 
Or gani�ația Internațională a 
Muncii, Organi�ația Interna țio-
nală a Sănătății. 

De asemenea, în spaţiul  
Uni unii Europene există o se-
rie de reglementări re�eritoa-
re la drepturile persoanelor 
vâr st  nice. Cu toate acestea, 
milioane de seniori europeni 
trăiesc în sărăcie, se luptă �il-
nic cu problemele de sănătate, 
nea vând acces la servicii me-
dicale, cu singurătatea, lipsa 
oportunităților de îmbătrânire 
activă și discriminare.  

Discriminarea pe criteriul 
vârstei duce la marginali�a-
rea pe scară largă, sărăcie și 
abu�ul persoanelor în vârstă și 

are un impact negativ asupra 
sănătății și bunăstării acesto-
ra. Discriminarea se mani�estă 
pretutindeni, dar avem tendința 
de a nega e�ectele sale nega-
tive, nu o considerăm atât de 
gravă și dăunătoare ca în ca-
�ul altor �orme de discriminare 
și nu reușim să luăm măsuri 
pentru a o contracara. 

Îmbătrânește 
egal în drepturi

Pla�orma europeană AGE 
a inițiat o amplă campa-
nie intitulată „Îmbătrânește 
e gal în drepturi” la aniversa-
rea a șapte�eci de ani de la 
adoptarea Declarației Univer-Declarației Univer-
sale a Drepturilor Omului de 
către Adunarea Generală a 
ONU, fiind un moment impor-
tant de reflecție asupra �aptului 
că drepturile omului nu se dimi-
nuea�ă odată cu vârsta.

Discriminarea persoanelor 
vâr st nice poate lua diverse �orme�
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Cum percep vârstnicii  
discriminarea?

M.C. - 57 de ani. „Vârs
ta de pensionare con tinuă să 
crească. Nu este neapărat un lu
cru rău, înțeleg că în felul aces
ta se asigură atât sustenabili
tatea sistemului de pensii, dar și 
îmbătrânirea activă și utilizarea 
experienței oamenilor care au 
muncit o viață întreagă. Problema 
este că nici un angajator nu este 
dispus să angajeze o persoană 
care se apropie de vârsta de 60 
de ani. Ba mai mult de atât, am 
început să întâmpin dificultăți în 

găsirea unui loc de muncă de la 
vârsta de 50 de ani. În strategiile 
guvernamentale toate dau bine, 
dar în viața de zi cu zi, nimeni 
nu se uită la noi ca la potențiali 
angajați. Pierderea lor!”

G.A. - 72 de ani. „Eu sunt 
suprinsă într-un mod neplăcut de 
fiecare dată când observ în ju
rul meu oameni de toate vârstele 
care se uită cu dispreț la oame
nii bătrâni. Parcă le-am invada 
spațiul. Noi am sta acasă, nu e nici 
o plăcere să străbați orașul pentru 
a merge la policlinică sau la piață. 
Dar cine face asta pentru noi?”

E.F. - 78 de ani. Pentru 
mine, discriminarea a luat forma 
unui refuz din partea băncii. Am 
vrut să iau un împrumut pentru 
renovarea casei și nu a fost apro
bat. Ajungi la o vârsta când nimic 
nu îți mai este permis, iar cei din 
ju rul tău se așteaptă să dispari 
pur și simplu. Dacă nu ar exista 
casele de ajutor reciproc ale pen
sionarilor unde nu există nici o 
limită de vârstă, cu siguranță am 
„dispărea” mai repede.”

R.M. - 66 de ani. „Discrimi
narea este atât de în rădăcinată 
în mentalul colectiv, încât nici 
măcar noi, persoanele vârstnice, 
nu realizăm asta. Nu ne dăm sea-
ma că atunci când suntem discri-
minați, ne sunt luate oportunități 
pentru a duce o viață decentă. 
Îmi doresc o societate care în -
curajează vârstnicii să se dez-
volte, să fie utili, pentru că toți 
vom ajunge în acel punct. Ceea 
ce facem pentru îmbunătățirea 
situației actuale va avea im
pact în viitor pentru următoarele 
generații de seniori”. 

A.T. - 71 de ani. „Pentru 
mine, bătrânețea a venit „la pa
chet” cu conflictele în familie. 
Mi-ar fi plăcut ca familia mea să 
fie mai preocupată de sănăta
tea mea, și mai puțin interesată 
de proprietatea pe care o dețin, 
res pectiv o casă. Am tot auzit de 
situații asemănătoare de-a lungul 
timpului, dar nu am crezut că mi 
se va întâmpla și mie. Noi, bătrâ
nii, suntem considerați vulnerabili 
și automat toată lumea conside
ră că suntem și ușor de păcălit. 
Eu am apelat la consultanța ju
ridică pusă la dispoziție de casa 
de ajutor reciproc a pensionarilor 
la care sunt membră și am gă
sit cea mai bună soluție pentru 
mine. Vă recomand la fel, și să 
nu cădeți pradă abuzurilor, chiar 
și a celor din familie”. 

r  În reclamele produselor cosmetice și a sucurilor care 
«lupta împotriva îmbătrânirii»;

r  În legile care exclud persoanele care depășesc 
o anumită vârstă de la accesul la tratamente 
chirurgicale inovatoare, de la primirea unei 
indemnizații de mobilitate și de la a beneficia de 
formare profesională din cauza limitelor de vârstă;

r în remarci precum «sunteți prea bătrân pentru asta»;
r  în convingerea că tinerii sunt «mai inteligenți, mai 

dinamici, mai capabili» decât cei în vârstă;
r  în situațiile în care persoanelor vârstnice li se refuză 

asigurarea auto, cardul de credit sau asigurarea de 
călătorie numai pe baza vârstei lor;

r  în glumele că soluția la criza de sănătate este de a 
lăsa persoanele în vârstă să moară;

r  în practicile prin care familiile abandonează 
persoanele în vârstă în spitale;

r  în lipsa celor pentru investiții pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții și în serviciile de îngrijire pentru 
populația în vârstă;

r  în basme, care descriu persoanele în vârstă ca fiind 
sinonime cu uitare, cu fragilitate, răutate și moarte;

r  în diagnosticele medicale care atribuie durere și 
boală doar la bătrânețe;

r  în atitudini care consideră abuzul și neglijarea 
vârst nicilor ca părți normale ale îngrijirii, în loc de 
încălcări grave și dăunătoare ale drepturilor omului.

AGE Platform Europe, 2018
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INTERVIU

Este militar de carieră, ge-
neral de corp de armată 

cu trei stele, a parcurs toate 
treptele ierarhiei până la cea 
mai înaltă funcție, de Șef al 
Statului Major General al Ar-
matei Române, a fost cadru 
didactic universitar, diplo-
mat militar, a lucrat și în in-
telligence acumulând vaste 
cunoștințe politico-istorico-
mi  litare. Interviul pe care 
domnul general Mircea Che-
laru ni l-a acordat este, pe de o 
parte, acum în anul Centena-
rului, un moment de reflecție 
și recunoștință, dar pe de 
altă parte unul de revoltă față 
de timpurile pe care le trăim. 
Simte și respiră românește, 
luptă pentru păstrarea ființei 
naționale și, parafrazându-l 
pe Adrian Păunescu, ar spu-
ne că “mă doare durerea cea 
mare a nefericitei mele ţări”.

Domnule General Mircea 
Chelaru, suntem în anul 
cen tenar, anul în care săr -
bă torim momentul mult vi-

sat de secole. Ce reprezin-
tă pentru dumnea voastră 
100 de ani de România? 

În primul rând țin să vă 
mul țumesc pentru această în-
găduință prin care pot intra în 
lumea cititorilor dum nea voas-
tră. Ați preci�at că suntem în 
anul Centenar și aparent așa 
este. Spun apa rent pentru că 

românii în orice moment pot 
celebra un Centenar. Ba chiar 
mai mult, unul sau mai multe 
milenii. Chiar și în sintagma 
oficială a Centenarului Marii 
Uniri putem nuanța cu această 
”salbă de sute de ani” începând 
cu 1916, anul intrării în Marele 
Ră�boi! Apoi urmea�ă... Anul 
viitor, un secol de când Armata 
Regală Română a eliberat 

„Am fost întotdeauna 
împreună prin valorile 

noastre, dar nu am reușit 
să fim și la un loc”

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ General 

Mircea Chelaru
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Budapesta de sub ocupația 
bolșevică a lui Bela Kun și 
a nimicit în �așă revoluțiile 
similare din Viena și Praga. 
Câtă măreție! 

Și acum mie�ul... România 
și românii nu au 100 de ani. 
Neamul Românesc în dum ne-
�eiasca sa continuitate, este 
coborâtor din milenii de exis-
tență în același spațiu de so-același spațiu de so-
ciogene�ă. La 1 Decembrie 
1918 s-a constituit prin voința 
unui neam întreg, un Stat între-
git. 1918 nu a apărut de aiurea 
ca o consecință a filantropiei 
Marilor Puteri ci este răsplata 
secolelor de luptă comună, de 
conștiință comună, de viață co-
mună, de credință și limbă co-
mună. Noi am �ost întotdeauna 
împreună prin valorile noastre 
dar nu am reușit, ca pe vremea 
Măritului Burebista, să fim și 
la un loc. Unirea de la 1918 și 
recunoașterea ei înternațională 
din 1920 este revanșa istorică 
a mileniilor de luptă identitară a 
românilor.

Domnule general, cum  în-
tâmpinăm acest moment, 
al Marii Uniri, ne ridicăm 
la nivelul celor care acum 
100 de ani au înfăptuit-o? 

Fiecare epocă are bunele și 
relele sale. Problema constă, 
din punct de vedere statal, ca 
cele rele să fie subsidiare și să 
nu domine valoarea celor bune 
pentru Națiune. Dacă atunci o 
mână de politicieni au lepădat 
culoarea politică și au devenit 
adevărați bărbați de stat, nu 
același lucru pot spune despre 
lumea lor de a�i. Dacă atunci 
a existat Marele Ideal, Marea 
Aspirație a poporului preluată 
de respirația conducătorilor, as-
tă�i suntem în situația rușinării 
de sine, a abandonului cau�ei 
naționale, a substituirii politi-
cii demnității cu politica binelui 
personal prin obediență ne-
ghioabă. În România de a�i, 
conceptul de Unitate nu mai are 
aceeași semnificație seman-
tică. S-a reușit prin prostituție 
politică să deturnăm energia 
națiunii din marile sale deveniri, 
în schi�mă, ură, de�binare și 
mai ales lehamite. Mare păcat...

Domnule general, sun teți 
militar de carieră, de ace-
ea vă întreb ce formă de 
război apreciați că este 
cea mai periculoasă în vi-
itorul apropiat – un război 
clasic, un război hibrid cu 

accente pe războiul eco-
nomic, psihologic, geofi-
zic, informațional sau un 
război care să includă și 
arme nucleare de mici di-
mensiuni?

Probabil vă voi surprinde 
spunându-vă că un ră�boi de-
clarat este mai puțin periculos 
decât unul subversiv, amestecat 
cu toate ingredientele de pace. 
Periculo�itatea unui ră�boi nu 
se măsoară prin mani�estările 
sale, ci prin consecințele sale...
Suntem de mai bine de 25 de 
ani în ră�boi cu noi înșine. Ne-
am nimicit liderii, am ucis orice 
șansă de capitali�are autohto-
nă, am executat public patrioții, 
am schimonosit instituțiile, am 
sluțit justiția, am destructurat or-
dinea și buna rânduială. Nici un 
ră�boi armat nu ar fi reușit așa 
ceva. Nici un invadator nu și-ar 
fi permis să abandone�e admi-
nistrarea eficientă a unui terito-
riu ocupat!  Ră�boiul armat nu 
mai este de mult o soluție. Este 
doar o �ormă arhaică de șantaj 
a celor slabi. Cei mari au dat-o 
de mult la pace, și împreună îi 
”cumințesc” pe cei mici. Cine nu 
ascultă este corectat prin �orță. 
Nu este ca�ul să dau exemple. 
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Le vedeți la tot pasul în Satul 
acesta Global. Iar dacă va fi să 
se întâmple un de�ect major, cu 
siguranță că va fi și ultimul. Lu-
mea nu-și mai încape sieși...

Suntem noi pregătiți să 
facem față unor astfel de 
conflicte?

Nu. România nu are capa-
cități proprii de apărare armată 
pentru a contracara o agresiu-
ne militară în �orță a unei mari 
puteri militare sau a unui grup 
de state vecine. Coeficientul de 
utilitate militară a României este 
de 8 ori mai mic decât cel din 
1989. Nu vorbesc de Armată 
în sine, pentru că ră�boiul nu-l 
duce numai Armata, ci Siste-
mul Național de Apărare. Acest 
sistem nu mai are caracteristi-
cile integrate naționale și se mi-
�ea�ă doar pe compensatoriul 
pre�enței aliaților strategici. Mă 
opresc aici pentru că o de�vol-
tare în plus necesită explicații 
care nu încap într-un interviu.

Geostrategia este una din 
preocupările dumnea-
voas tră. Suntem tot mai 
mulți, resursele din ce în 
ce mai puține. Din aceas-

tă perspectivă putem 
vorbi de o conspirație in-
ter națională care, prin 
„scăparea” din laborator 
a diferitelor pandemii, ur-
mărește decimarea unei 
mari părți a populației glo-
bului?

Îmi este cunoscută aceas-
tă teorie a conspirațiilor pe te-
me demografice. Am ur mărit 
atent tema pentru că Geo-
politica are ca obiect de studiu 
două componente de ba �ă� 
spațiile și populațiile. Omul și 
Pământul! Evident că există 
unele teorii bi�are, gen cele 
ale antropologului Erik Pi an-
ca din Texas, care vede re-
echi librarea ecologică obli ga-
to rie prin stoparea cala mității 
de mografice. Politici în acest 
sens s-au declanșat mai peste 
tot. Dar de la controlul natalității 
la emiterea soluțiilor crimina-
le este o mare di�erență. Am 
convingerea că Planeta știe 
cum să se apere. Ea își gene-
rea�ă propriile echilibre. Am 
înțeles acest lucru de la savan-
tul �rance� George Cuvier cu al 
său Tratat despre Catastro�ele 
succesive. Doar că civili�ația 

pre�entă, a in�otehnologiei di-
gitale tratea�ă totul ca fiind ma-
terie inertă. Suntem deja doar 
un cod numeric personal... Și 
acest aspect distruge umanita-
tea mai abitir decât unii viruși 
scăpați discret din anumite la-
boratoare. Profilul viitorului de 
mâine îl putem decripta prin fil-
mele de la Hollywood.

Ne-am nimicit li-
derii, am ucis ori-

ce șansă de capitalizare 
autohtonă, am execu-
tat public patrioții, am 
schimonosit instituțiile, 
am sluțit justiția, am 
destructurat ordinea și 
buna rânduială. Nici un 
război armat nu ar 
fi reușit așa ceva.

„
„

Prof. univ. dr. g-ral Mircea CHELARU

„O Națiune 
are conștiința 
devenirii sale”

L-am întrebat pe dom
nul general, care este un 
om vizionar, cum vede vi
itorul României din punct 
de vedere socio-politic 
și economic în contextul 
unei ipotetice destrămări 
a Uniunii Europene. „Nu 
fac scenarii. Cu sau fără 
Uniunea Europeană vom 
fi o Națiune. O Națiune 
are conștiința deveni
rii sale prin practicarea 
valorilor sale. Nu exis
tă Națiune sau Popor în 
mod abstract. Și una sau 
altul se exprimă prin cei 
ce-și asumă destinul lor. 
Aceștia sunt conducăto
rii. Dacă au simțul istoric 
și își asumă jerfa de sine, 
fac istorie. Dacă nu, ră
mân doar niște enunțuri 
perdante. Prin Omul de 
Merit se conservă valori
le unei națiuni. Prin el se 
clădește și profilul identi
tar al comunității. Meritul 
în sine nu are valoare. 
Meritul și Omul de Merit 
se legitimează doar dacă 
este pus în slujba Cetății. 
Câți o mai fac?”
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FILE DE ISTORIE

Starea de spirit și condițiile 
social-economice din Tran -

sil vania anului 1918 a nun  țau că 
„înfăptuirea în tre girii neamului 
românesc e pe cale de a se 
îndeplini”. În toamna acelui 
an, �run tașii mișcării naționale 
a românilor transilvăneni pro-
mo vea�ă ideea convocării 
unei Adunări Naționale, care 
să constituie expresia voinței 
de unire a Transilvaniei cu 
România. 

Marea Adunare 
Națională, simbol 

al afirmării hotărâtoare 
a poporului

La 3 octombrie 1918 se 
constituia la Paris Consiliul Na-
țional pentru Unitatea Româ-
nilor, din care �ăceau parte, 
printre alții, Take Ionescu, Va-
sile Lucaciu, Octavian Goga, 
organism care exprimă con-
ști ința unanimă a românilor 
transilvăneni aflați sub jugul mo-
narhiei  austro-ungare și care 

era însărcinat „să stabilească 
raporturile necesare colaborării 
cu Puterile Aliate”.

Speranțele liderilor luptei 
naționale a românilor tran sil-
văneni au �ost răsplătite de 
mani�estările de solidaritate 
dovedite de Puterile Aliate. 
Ast �el, ministrul de externe 
�ran ce�, în numele Guvernului 
Re publicii France�e, asigură 
Consiliul Național pentru Uni-
ta tea Românilor că „poate 
conta pe deplinul ei concurs”, 
iar guvernul britanic, prin mi-
nis trul său de externe care, 
apreciind Consiliul… drept 
„sin gurul organism care poate 
repre�enta în acest moment 

în treaga națiune română”, 
îl în  știința pe Take Ionescu, 
pre   ședintele Consiliului…, la 
11 noiembrie 1918, că „voi 
fi deosebit de mulțumit că 
intru în relații cu un organism 
care reprezintă opinia publică 
românească și care s-a con-
stituit sub președinția unui om 
care nu și-a pierdut niciodată 
încrederea în apărarea funda-
mentală a aspirațiilor juste ale 
poporului român”. Nici guvernul 
italian nu era mai prejos, acesta 
angajându-se să dea „întregul 
său sprijin pentru dobândirea 
și garantarea tuturor drepturilor 
politice și teritoriale ale po-
porului și națiunii române”.

1 Decembrie 1918,
o zi cât istoria

neamului românesc
Profesor 

Gheorghe NAZARE (Galați)
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Către s�ârșitul anului 1918, 
lupta națională a românilor 
transilvăneni a intrat într-o �a�ă 
decisivă. La 31 octombrie s-a 
constituit, la Arad, Consiliul 
Național Român Central, drept 
„unicul for care reprezenta vo-
ința poporului român”, �ormat 
din câte șase repre�entanți ai 
Partidului Național Român și ai 
Partidului Social-Democrat. Pe 
întreg teritoriu al Transilvaniei 
s-au �ormat consilii regionale 
locale și găr�i naționale. Sta-
rea de spirit națională era una 
�oarte puternică, aveau loc 
mani�estări naționale - cul-
tu rale, politice, sindicale - în 
�a voarea dreptului la auto-
determinare a popoarelor.

Marea Adunare Națională, 
simbol al afirmării hotărâtoare a 
poporului de a-și  decide singur 
soarta, a �ost convocată pentru 
�iua de 1 Decembrie 1918, la 
Alba Iulia. Consiliul Național 
Român din Orăștie, �ăcând cu-
noscută �iarului „Libertatea” 
data convocării Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia, de-
clara: „Această adunare este 
chemată să hotărască asupra 
sorții neamului românesc și să 
exprime voința nestrămutată a 
națiunii române, care pretinde 
sus și tare unirea națională”. 
În asemenea împrejurări este 
semnificativ și vibrantul apel 
adresat �emeilor române de 

către Elena Pop� „Până unde 
străbate graiul nostru dulce, 
românii din patru unghiuri vor 
veni cu toții, invocând cerul și 
pământul ca mărturie să le fie 
jurinței lor solemne. Grăbiți-
vă!”. La 20 noiembrie 1918, 
Con siliul Național Român Cen-
tral lansea�ă mani�estul-pro-
test „Către popoarele lumii”, 
care reprezintă, pe de o parte, 
un puternic act acuzator al 
po liticii duse de „guvernul 
opre sor”, dar și de exprimare 
�ără echivoc a drepturilor ina-
lienabile ale românilor tran-
silvăneni de a-și hotărî des-
tinele con�orm propriilor inte-
rese, pe de altă parte.

Voința de unitate națională 
și statală grăbea marele ple-
biscit național de la  Alba 
Iulia. În editorialul „La Alba 
Iulia”, �iarul „Adevărul” scria� 
„Națiunea română, care veacuri 
de-a rân dul a suportat jugul 
robiei na ționale, voiește acum 
să devină cu desăvârșire liberă 
și să se contopească într-un 
singur stat național. Românii 
din Transilvania și din Ungaria, 
fără deosebire de clasă, voiesc 
să se unească cu frații lor de 
peste munți…”. De asemenea, 
�iarul „Unirea” din 28 noiembrie 
1918, în apelul intitulat „Veniți 
la Alba Iulia!”, scria, printre 
altele: „Veniți cu toții la Marea 
Adunare Națională care se 

va ține la 1 decembrie în 
Bălgradul lui Mihai Viteazul. 
Veniți cu miile și cu zecile de 
mii. Lăsați pe o zi grijile voastre 
acasă căci în această zi vom 
pune temelia unui viitor bun 
și fericit pentru întreg neamul 
nostru românesc, veniți și jurați 
că nedespărțiți vom fi și uniți 
rămânem de aici înainte cu 
frații noștri de pe tot cuprinsul 
pământului românesc…”.

Începând încă din �iua de 27 
noiembrie, la Alba Iulia sosesc 
neîntrerupt delegații pentru 
Marea Adunare Națională. 
Trenurile erau împodobite cu 
mlădițe ver�i de brad și cu 
drapele naționale. Pe întreg 
parcursul drumului spre Alba 
Iulia nu conteneau chiotele de 
bucurie și cântecele patriotice 
„Deșteaptă-te române!”, „Pe 
al nostru steag e scris unire”, 
„Treceți batalioane”, „Hai să 
dăm mână cu mână”, „Ardealul 
ne cheamă” etc.

Delegații din toată țara, 
la Alba Iulia

La Alba Iulia au sosit 
1.228 de delegați, aleși atât 
în circumscripțiile electo ra le 
din toate județele Transil va-
niei, cât și delegați ai tu turor 
organi�ațiilor politice, econo-
mice, culturale, religioase, mili-
tare și sportive românești de pe 
întreg teritoriul Transilvaniei. 
Erau la Alba Iulia cori�eii lup tei 
naționale a românilor transil-
văneni� Gheorghe Pop de Bă-
sești, Ște�an Cicio-Pop, Vasile 
Goldiș, Iuliu Maniu, Alexandru 
Vaida-Voievod, Aurel La�ăr, 
Ioan Suciu, Teodor Mihali, 
Silviu Dragomir, Iosi� Jumanca, 
episcopii Miron Cristea și Iuliu 
Hossu, Emil Isac, dr. Petru 
Gro�a ș.a. În dimineața �ilei de 

Adunarea Națională a tuturor românilor 
din Transilvania, Banat și Țara Un gu-
reas că, adunați prin reprezentanții lor 

îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 
1918, decretează unirea acelor români și a tuturor 
teritoriilor locuite de dânșii cu România…

„
„

Punctul unu al Rezoluției de la Alba Iulia
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1 decembrie 1918, �i de iarnă, 
deși cădeau �ulgi de �ăpadă, 
orașul Alba Iulia, de la gară 
până în vâr�ul cetății, era ticsit 
de mulțime, au relatat martorii 
oculari. Soseau mereu trenuri 
încărcate cu țărani și șoselele 
erau împân�ite de căruțe, 
călăreți și pietoni.

Cei 1.228 de delegați întru-
niți în Catedrala de la Alba 
Iulia, constituiți în Adunarea 
Națională repre�entativă a ro-
mâ nilor transilvăneni au adop-
tat în unanimitate Decla rația de 
Unire cu Țara - în nouă puncte 
-, pre�entată de Vasile Goldiș. 
Printre cei care au luat cuvântul 
pe marginea Declarației de 
Unire au �ost Iuliu Maniu, din 
partea Partidului Național Ro-
mân, și Iosi� Jumanca, în numele 
Partidului Social Demo crat.

Vestea adoptării Declarației 
a declanșat un entu�iasm �ără 
margini în rândul celor peste 
100.000 de români adunați 
pe Platoul din jurul Catedralei, 
veniți din toate colțurile Tran-
silvaniei. Se în�ăptuia, ast�el, 
visul de veacuri al unui popor, 
UNIREA într-un singur stat.

Unirea Transilvaniei cu Ro-
mâ nia încheia, de �apt, pro cesul 
prin care, în același an, 1918, 
și basarabenii și buco vinenii 
reveneau la patria mamă.

S-a constituit o Delegație 
spe cială �ormată din Miron 
Cris tea, Iuliu Hossu, Alexandru 
Vai da-Voievod și Vasile Gol-
diș, delegație însărcinată să 
pre �inte regelui Ferdinand ac-
tul unirii, repre�entanță care a 
avut o primire sărbătorească în 
București, în �ilele de 12 și 13 
decembrie. În cuvântul rostit la 
palatul regal, Vasile Goldiș a 
spus� „Românii din Transilvania, 
Banat și Țara Ungurească, adu-

nați prin reprezentanții lor la Alba 
Iulia în ziua de 1 Decembrie 
1918, au decretat unirea lor și a 
aces tor teritorii cu regatul român. 
Prin această unire, după cea a 
Basarabiei, apoi a Bucovinei, 
s-a împlinit visul de o mie de ani 
a Neamului românesc: unirea 
într-un singur stat a tuturor Ro-
mâ nilor. Această unire este o 
pre tențiune a istoriei și o cerință 
a ci vilizației românești”. După ce 
Alexandru Vaida-Voievod a pre-
dat regelui actul Unirii, acesta a 
spus� „În numele românilor din 
Vechiul Regat, din Basarabia 
și din Bucovina, astăzi uniți, cu 
pro fundă recunoștință primesc 
hotărârea fraților noștri de peste 
Carpați, de a săvârși Unitatea 
Națională a tuturor românilor”. 
Se împlinea ast�el de�ideratul 
se cular al Neamului românesc, 
UNIREA.

Încheiem rândurile noastre 

evocatoare prin pre�entarea 
gândului unuia dintre par tici-
panții la eveniment, episcopul 
ortodox Ilie Cristea, devenit în 
anul 1925 primul patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române cu 
numele de Miron Cristea, ex-
primat în acele momente in-
can descente� „Gene rațiile care 
au să vie după noi vor pricepe 
ele oare agitația înăl țătoare a 
acestor zile istorice? Oricât de 
fidel au să vorbească cronicele 
zilelor noastre, nu vor putea reda 
niciodată tot entuziasmul de care 
era cu prinsă toată românimea. 
Trăim clipe care ni se par perle și 
am vrea să le eternizăm pentru 
toate timpurile ce au să vie…” 

Pricepem, oare, astă�i, la 
100 de ani de atunci, vibra-
ția înălțătoare a acelor �ile 
istorice? Las fiecărui român 
libertatea să reflecte�e. Perso-
nal, cred că nu!   

Mărețul act național din 1 decembrie 1918 era primit 
cu entuziasm și de gălățeni, fapt exprimat de ziarul 
„Galații noi”, în articolul „Alba Iulia”: „Unirea stă în fața 
noastră, cea mai frumoasă, cea mai mândră dintre uniri, 
cea mai duioasă Unire pe care vreun neam vreodată 
a realizat-o în decursul secolelor, o Unire așezată pe 
temelia sângelui românesc, cald și generos, care a 
spălat rănirile neamului pe care i le făcuseră lanțurile 
robiei străine”. 
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Preluarea Președinției Con-
siliului Uniunii Europene de 

către România, la 1 ianuarie 
2019, va fi un moment cheie 
în parcursul nostru european, 
re pre�entând atât o provocare 
�ără precedent, cât și o oportuni-
tate pe măsură. Țara noastră se 
va afla, pentru șase luni, în cen-
trul procesului deci�ional euro-
pean, având un rol important în 
�acilitarea procesului de reflecție 
asupra modului de de�voltare și 
consolidare a proiectului euro-
pean, a procesului de negociere 
pentru de�voltarea acquis-ului 
comunitar și, implicit, pentru 
con solidarea cooperării între 
sta tele membre ale Uniunii.

Cum funcționează 
Uniunea Europeană
Cu toate acestea, în rân-

dul populației există o adevă-
rată „dilemă” privind modul de 
�uncționare al organismelor 
eu ropene. În discuția de �ață, 
doar patru instituții pre�intă, cu 
adevărat, relevanță. Ast�el, Co-
misia Europeană îndeplinește 
rolul unui guvern al Uniunii 
Europene cu multiple �uncții� 
propune legile, se ocupă de 
bugetul Uniunii, veghea�ă la 

respectarea Tratatelor Europe-
ne și a legilor europene și joacă 
un rol activ în politica externă 
și de securitate a Uniunii. Co-i de securitate a Uniunii. Co-
misia Europeană promovea�ă 
interesul general și adoptă 
inițiativele necesare în acest 
scop.  Mandatul Comisiei este 
unul de cinci ani.

Consiliul European dă Uni-
unii impulsurile necesare de�vol-
tării acesteia și îi defi  neș te ori-și îi defi  neș te ori-i îi defi  neș te ori-îi defi  neș te ori-i defi neș te ori-
entările și priori tățile de po litică 
generală. Este �ormat din șefii 
de stat sau de guvern din țările 
membre, precum si președintele 
Comisiei. Consiliul european se 
întrunește în fie care trimestru la 
convocarea pre ședintelui său. 
Președintele va fi ales de către 
Consiliul European, cu majorita-
te calificată, pentru un mandat 
de doi ani și jumătate, reînnoibil 
o singură dată.

Consiliul Uniunii Europe-
ne exercită, împreună cu Par-ă, împreună cu Par-, împreună cu Par-împreună cu Par- cu Par-
lamentul European, �uncțiile 
legislativă și bugetară. Este 

�ormat dintr-un repre�entant 
al fiecărui stat membru la nivel 
ministerial, acesta fiind com-
petent să angaje�e guvernul 
statului membru pe care îl re-l re-
pre�intă și să exercite dreptul 
de vot în numele acestuia. 

Nu în ultimul rând, Par-
lamentul european exercită 
și �un cția de control politic și 
�uncția consultativă. Este �or-
mat din repre�entanți ai cetă-
țenilor Uniunii Europene. Re-
pre�entarea cetățenilor se 
�ace în mod proporțional, sta-
bilindu-se un prag minim și 
un prag maxim pentru fiecare 
stat membru. Cetățenii state-
lor membre aleg parlamentarii 
pentru o perioadă de 5 ani prin 
vot liber, universal și secret. 

Președinția României 
la Consiliul UE 

– un context complex
Uniunea Europeană se află, 

în pre�ent, într-un punct de 
reflecție asupra ultimilor 60 de 

ROMÂNIA EUROPEANĂ

Ce presupune Președinția 
țării noastre la Consiliul UE

Pensionar 
George RĂDEȘTEANU
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ani, de rememorare a valorilor 
care îi asigură coerența, dar și 
de deschidere a unui nou capi-
tol privind viitorul Uniunii. Man-
datul României la Președinția 
Consiliului UE se va derula 
într-un context european și 
internațional complex, manda-
tul acesteia urmând a fi calibrat 
în �uncție de evoluția unor do-
sare cu mi�ă majoră la nivelul 
Uniunii. În acest moment cele 
mai vi�ibile dintre acestea, 
dincolo de dosarele legislative 
ordinare, apar a fi, în principal, 
Brexit și Cadrul financiar mul-
ti-anual post 2020, la care se 
adaugă și alegerile pentru vii-
torul Parlament European.

În exercitarea mandatului 
său, obligație ce decurge din 
statutul de stat membru, Pre-
ședinția exercitată de Româ-
nia trebuie să acțione�e ca un 
intermediar onest și neutru, fi-
ind responsabilă de avansarea 
negocierilor Consiliului privind 

legislația UE, de asigurarea 
continuității agendei UE și de 
bună cooperare dintre statele 
membre și instituțiile europe-și instituțiile europe-i instituțiile europe-
ne. Însă, România va avea și 
posibilitatea de a-și imprima 
vi�iunea națională asupra de�-
baterilor strategice privind vii-
torul proiectului european, de a 
contribui în mod direct la pro-
cesul de consolidare a acestu-
ia și de a promova pe agenda 
europeană unele dosare pe 
care țara noastră le consideră 
importante. Tematicile de inte-
res, deja aprobate sunt�
r  Europa convergenței� 

creștere, coe�iune, compe-
titivitate, conectivitate;

r Europa siguranței;
r Europa, actor global;
r  Europa valorilor comune 

(aceasta fiind de interes 
pentru noi deoarece include 
concepte ca solidaritate, co-
e�iune, egalitate de șanse, 
justiție socială și respecta-

rea demnității umane).
Pentru România, asumarea 

po�iției de Președinte al Consi-
liului UE presupune o extraor-
di nară oportunitate de a-și de-
monstra aderența la valorile 
europene, de a-și reafirma sus-
ținerea cu privire la proiectul eu-
ropean și de a contribui în mod 
direct la procesul de consolidare 
a acestuia. Nu pot decât să mă 
întreb dacă instabilitatea politică 
internă (să nu uităm că Ministrul 
Delegat pentru A�aceri Europe-
ne a demisionat cu 6 săptămâni 
înainte de preluarea mandatului 
și că acum câteva �ile am avut 
și o re maniere guvernamenta-
lă), discursul pro�und anti-euro-
pean care începe să fie din ce 
în ce mai vocal, condamnarea 
României de către CJUE, pre-
cum și raportul MCV atât de dur 
la adresa țării noastre nu vor 
duce la năruirea unui proiect 
care, cel puțin pe hârtie, sună 
atât de bine.
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ROLUL FEMEII ÎN EDUCAȚIA FINANCIARĂ

De�voltarea economiei im-
plică în centrul oricărei ac-

ţiuni omul, ideile şi respectul 
pentru îndeplinirea acestora. 
Dar edu caţia pe care o capătă 
in dividul are amprenta �amiliei, a 
�emeii care gestionea�ă lu crurile 
şi activităţile într-o gos podărie, 
recunoscută ca enti tate de 
raportare statistică în România. 

De ce economie 
feministă?
În primul rând, datorită 

impli cării active a �emeii în viaţa 
socială, a interesului pe care 
îl mani�estă pentru educarea 
fiinţei umane, a rolului pe 
care îl joacă în �ormarea de 
deprinderi şi comportamente în 
viaţa copiilor, încă din primele 
�ile ale vieţii, a structurii psiho-
a�ective catali�ată pe sen ti-
mente, a�ecte, stări.

În al doilea rând, pentru 
că la nivel mondial există 
pre ocupări intense cu privire 
la includerea muncii �emeii 
necomensurată în PIB (munca 
depusă în cadrul �amiliei, 
edu carea copiilor, su  portul 

�a mi lial în general) în cadrul 
altui indicator care aprecia�ă 
calitatea vieţii şi se raportea�ă 
la sănătate, starea de bine 

(wellbeing), progres, educaţie. 
Problema economiei �e-

mi niste nu constă doar în ra-
portarea muncii �emeii, ci în 

Economia 
feministă

Prof. univ. dr. 
Cristina BĂLĂCEANU

Poster creat în timpul campaniei de război a SUA (1943) ca 
imagine inspirațională pentru creșterea moralului lucrătorilor
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redarea importanţei acesteia 
în a gestiona probleme de 
na tură socială, precum edu-
caţia şi cultura, care se ştie, 
pornesc în principal din �a-
milie. În pre�ent, societatea 
este măcinată de probleme 
sociale grave, cum ar fi sărăcia 
extremă, riscul de exclu�iune 
socială ridicat, anal�abetism, 
abandonul şcolar, migraţia 
�or ţei de muncă către �one 
cu putere de cumpărare şi 
nivel de trai mai ridicat, în de-
trimentul �amiliei, copiilor, de 
cele mai multe ori aflată în 
stare de cvasiabandon a�ectiv. 
Aceste stări creea�ă mutaţii 
structurale la nivel societal în 
timp, ceea ce a�ectea�ă starea 
de sănătate a�ectivă (lipsa mo-
tivaţiei, a încrederii, a stimei de 
sine) şi fi�ică a populaţiei.

Consider că principalul rol 
al economiei �eministe este 
educarea întru încredere, mo-
ralitate şi spirit inovator.

În România, dintotdeauna, 
�emeia este cea care organi-
�ea�ă gospodăria, gestionea�ă 

banii şi creanţele, alocă resurse 
pentru reali�area hranei �ilnice, 
atât de ordin material, cât şi 
de timp, energie, empatie, îşi 
deduce din timpul personal, 
de odihnă şi re�acere �amiliei 
şi evoluţiei acesteia. Ast�el, 
se poate spune, �ără �ăbavă, 
că fiecare dintre noi suntem 
o extensie a �emeii care ne-a 
modelat, instruit, întru de ve-
nirea noastră ca specii so ci-
ale. Din acest considerent, 
prin educaţia concludentă şi 
perpetuă, contribuim la de�vol-
ta rea imaginii proiectate şi 
refle xive a �emeii în societate.

Nu este nevoie de o rea-
bi litare a rolului �emeii în so-
cietate, de o repo�iţionare sau 
de o corijare a acestuia, se 
simte nevoia unui sprijin pentru 
de�voltare, atât de nivel ma-nivel ma-
terial, în sensul de�voltării in-
�rastructurii educaţionale şi de 
asistenţă în creşterea şi gesti-
onarea procesului de educare, 
în toate stadiile acestuia, cât şi 
la nivel conceptual, prin înţele-
gerea de către societate că o 

�emeie, câtă vreme dă şi con-
�eră viaţă, o va spijini şi de�vol-
ta prin ceea ce este, de aceea, 
starea ei existenţială, a�ectivă 
şi materială, necesită o atenţie 
distributivă, în di�erite etape ale 
evoluţiei sale.

Anali�a rolului �emeii în so-
cietatea de consum porneşte 
de la înţelegerea nevoii de con-
sum de bunuri pentru satis�a-
cerea necesităţilor vieţii, dar şi 
de la deprinderea cu restricţii, 
limite generate din înţelegerea 
cumpătării, a rigorii, a răbdării, 
a aşteptării, procese cognitive 
pe care le învăţăm din �amilie, 
prin suportul educativ dat de 
către mamă, �emeie.

Întru devenirea �emeii ca pi-
lon societal, generator de edu-
caţie şi spirit antreprenorial 
(cum alt�el căci în �amilie, prin 
joa că gestionăm procese gos-
podăreşti care implică ino va-
ţie, recreere de noi bu nuri prin 
reconsiderarea celor vechi-re-
ci clare) milităm pentru de� vol-
tarea unei societăţi in clu �ive, 
tolerante, corecte, em patice.
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Re�oluția pentru statul de 
drept îm po tri va României, 

vo tată în Parla men tul Eu-
ro pean, nemulțumește pro-
�und cetățeanul român, onest, 
care s-a bucurat, prea mult, 
de aderarea țării la Uniunea 
Europeană.

Statul de drept la noi �un c-
ționea�ă cu anumite lacune și 
afirmația privind statul paralel 
are suport, deși în re�oluție 
s-au omis imixtiunile în actul de 
justiție. După cum afirma și pub-
licistul Patrick Andre de Hille rin, 
re�orma justiției în România tre-
buie să plece de la elimina rea 
sentimentului de teroare pe 
care simpla pronunțare a cu-
vintelor “procuror“ și “judecător“ 
o inspiră justițiabilului.

Re�oluția arată ipocri�ia Eu-
ropei și atunci când vorbește 
de violențele din 10 august 
din România �ără a �ace vreo 
apreciere la cele din Spania și 
Germania. La câteva �ile după 
acest moment ne�ast cu și mai 
multă �orță au �ost înăbușite 
de monstrațiile “vestelor galbe-
ne“ din Franța, dar nu a ieșit 

nici Jean Claude Junker și nici 
Frans Timmermans sau Man-
�red Weber “să apere poporul 
�rance� de instituțiile statului“ 
și să condamne pierderile de 
vieți omenești și numărul mare 
de răniți. Europa cea �rumoasă, 
atât de mult așteptată, ni se 
arată acum ca o uniune per-
ver să cu două sau mai multe 
vite�e, cu bogați și rudele lor să-
race și mai puțin egale cu cei lalți 
printre care ne numărăm și noi.

Însă nemulțumirea și chiar 
mânia nu este îndreptată asu-
pra europarlamentarilor din 
celelalte țări europene ci, mai 
degrabă, asupra clasei politice 
românești.

Guvernul cunoștea de pes-
te o lună spun unii, de câteva 
luni spun alții, despre ceea ce 
ni se pregătește, dar nu a luat 
măsuri adecvate, nu a promo-
vat o di plomație abilă.

Și totuși, se putea prin trei 
ministere cu atribuții, ministerul 
a�acerilor externe, ministerul 
a�acerilor europene și minis-
terul �ondurilor europene, și de 
asemenea, prin românii care 
activea�ă în structurile Uniunii 
Europene. Pur și simplu a igno-
rat că lobby-ul, care la noi nu 
este le gi �erat, în lumea civili�ată 
se des �ășoară continuu.

Dar și partidele politi ce din 
arcul guvernamental absorbite 
de ră�boaiele politice interne 
cu președinția, partidele poli-
tice din opo �iție și alte structuri 
statale și nonstatale au uitat de 
�aptul că au europarlamentari, 
că au comisii de politică externă 
și personalități care trebuie să 
anticipe�e ast�el de nuanțe și 
să acțione�e cu inteligență.

Atunci când este vorba 
des pre interesele României și 
partidele de opo�iție trebuie 
să se concentre�e pe aceste 
pro bleme cu impact major, 
să pună sabia în teacă pen-
tru moment, și să susțină prin 
proprii parlamentari po�iția țării 
noas tre. Acest lucru nu s-a 
întâmplat și europarlamentarii 
români �ormați la școala taliba-
nilor politici au votat împotriva 
țării lor, așa cum le-au dictat 
eurogrupurile din Parlamentul 
Europei. Decență și diplomație 
au mani�estat doar europarla-
mentarii maghiari și cel UDMR, 
deși �ac parte din grupul PPE.

Po�iția prim-ministrului 
Ro  mâ niei în Parlamentul Eu-
ropean, exprimată cu o lună în 
urmă, a �ost anihilată de po �iția 
președinției care prin de clarația 
recentă că nu suntem pregătiți 
să asigurăm pre șe din ția rotativă 

OPINIE

De ce oare 
nu mai merită?

Economist 
Giorgică BĂDĂRĂU
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a Consiliului Uni unii Europene 
a încins și mai mult spiritele și a 
stimulat o declarație a Finlandei 
care s-a o�erit “să ne ajute”, prin 
pre luarea acestei po�iții, mai 
devreme, în locul nostru. Dacă 
adău găm la aceas tă umilință și 
rapor tul MCV cu privire la pro-
gresele în cadrul meca nis   mului 
de cooperare și ve rificare, pre-
�en tat de vi ce  președintele Co-
misiei Eu  ro pene, Frans Timmer-
mans, prin care ni se �ac încă 8 
recomandări, pe lângă cele 12 
din anul anterior, unele abe-
rante, de neacceptat și  tabloul 
de�astruos al politicilor noastre 
europene este ne�ericit.

Cum s-au simțit europarla-
mentarii români când raportul 
MCV �ăcea aprecieri po�itive 
asupra Bulgariei, știind că la ei 
nu există niciun DNA, iar aten-
tatele asupra unor oameni de 

a�aceri sau personalități au loc 
chiar în mie�ul �ilei și în cen-
trul capitalei lor, Sofia. Acolo 
într-adevăr corupția ucide.

Se pare că gestionăm mai 
ușor relațile bilaterale din a�ara 
Uniunii Europene, decât pe 
cele cu Uniunea și țările mem-
bre. Sau, poate, măcinați de 
atâtea ră�boaie interne des �ă-
șurate cu o intensitate ne maiîn-
tâlnită la alte popoare, nu mai 
avem re sursele necesare pen-
tru ră�boiul diplomatic și eco -
no mic continuu cu “partenerii”.

Po�iția României vă�ută 
“între” Uniunea Europeană și 
SUA, doi parteneri mari, de �apt 
cei mai mari “amici” și “inamici” 
din lume, cel puțin din punct de 
vedere economic, impune mult 
mai multă diplomație, însoțită 
de unitate, disciplină, riguro-
�itate și continuitate.

Să nu uităm și �aptul că 
ale gerile europarlamentare se 
apro pie, iar partenerii noștri din 
Uniunea Euro peană se pre-
gătesc inclusiv prin această 
re�oluție și raportul MCV.

Și, să nu uităm  pe cine tri mi -
tem la anul în Par la mentul Eu-
ropean. Cei care au votat acum 
împotriva României nu mai 
merită. Numai în “Comin tern”, 
comu niștii români, în pe ri oa da 
interbe lică, votau îm potriva țării 
lor în spiritul inter națio na lismului 
proletar, cla mând dreptul la au-
todeterminare și subminând 
statul național unitar român 
abia �ormat în 1918. Oare așa 
s-au pregătit euro parlamentarii 
români, care au votat împotriva 
țării lor, pentru �iua de 1 De-
cembrie și aniversarea a 100 de 
ani de la Marea Unire? Nu mai 
merită un nou mandat.
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Escrocii care organi�ea�ă înşelătorii prin ac-
ţiuni de caritate profită de genero�itatea şi 

bunătatea oamenilor, solicitându-le donaţii pen-
tru o cau�ă �alsă sau întruchipând o cau�ă de 
caritate autentică.

La ce să fim atenţi!
Escrocheriile prin acţiuni de caritate implică 

colectarea de bani de către escrocii ce pretind 
că aparţin de o organi�aţie de caritate auten-
tică. Escrocii vă pot aborda în di�erite moduri 
- pe stradă, acasă la dumneavoastră, la 
tele�on sau online. E-mailurile şi chiar 
căniţele de colectat bani pot fi pre-
vă�ute cu logo-uri ale organi�aţiilor 
de caritate autentice. Adesea, un 
escroc va încerca să exploate�e 
un de�astru natural recent sau o 
situaţie de cri�ă ce a �ost pre�entată 
la ştiri. Alţi escroci apelea�ă la emo-
ţiile voastre pretin�ând că aparţin orga-
ni�aţiilor de caritate care ajută copiii bolnavi. 
Escrocii pot încerca să �acă presiuni asupra 
voastră pentru a vă convinge să �aceţi o donaţie 
sau vă pot o�eri date �alse sau chiar pot re�u�a 
să o�ere in�ormaţii despre respectiva organi�a-
ţie de caritate, de exemplu adresa sau datele 
de contact. Aceste escrocherii nu numai că duc 
la pierderea banilor oamenilor bine intenţionaţi, 
dar şi privea�ă de donaţii organi�aţiile şi cau�e-
le de caritate legitime. Din �ericire, acest tip de 
escrocherii nu este practicat �oarte mult. Orga-
ni�aţiile de caritate legitime sunt înregistrare la 

nivel naţional sau local. Verificaţi autenticitatea 
organi�aţiei de caritate pe care doriţi să o susţi-
neţi. Dacă organi�aţia este autentică şi doriţi să 
�aceţi o donaţie, obţineţi datele de contact ale 
acesteia din cartea de tele�on sau un website 
de încredere.

Dacă nu doriţi să donaţi bani sau sunteţi mul-
ţumit de suma pe care aţi donat-o deja pentru 
caritate, ignoraţi pur şi simplu e-mailul sau scri-
soarea, închideţi tele�onul sau re�u�aţi să o�eriţi 

bani persoanei care se află la uşa dumnea-
voastră pentru a vă solicita o donaţie. 

Nu sunteţi nevoit să o�eriţi o donaţie 
în bani.

Reţineţi
Dacă aveţi dubii cu privire la 

persoana care vă solicită o sumă 
de bani nu îi o�eriţi bani, sau date cu 

privire la cardul de credit sau contul 
bancar.

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Na-
țio  nală de Protecția Consumatorilor, unica 
orga nizație din România cu drepturi depline 
în Con su mers International, este o asociație 
de consumatori neguvernamentală, apoliti-
că, reprezentativă, de drept privat, fără scop 
lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, 
independentă, întemeiată pe principii demo-
cratice, ce apără drepturile consumatorilor – 
membră fondatoare a Federației Asociațiilor 
de Consumatori.

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

FII INFORMAT!
cunoaște-ți 
drepturile și 
exercită-le

021.9615

ATENȚIE!
Escrocherii 
prin acțiuni 
de caritate!
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI

Data de 30 noiembrie este 
cu noscută la români drept 

�iua S�ântului Andrei, o �i dar 
și o noapte, încărcate de sim-
bolistică, su perstiții și datini. Se 
spune că S�ântul Andrei este 
ocrotitorul românilor deoare-
ce el este cel care a creștinat 
poporul român după ce a ajuns 
în Dobrogea. Pe lângă această 
semnificație, încă dăinuie o se-
rie de superstiții, obiceiuri, une-
le explicabile, altele nu. Multe 
dintre acestea sunt descrise în 
legendele care „populea�ă” �ol-
clorul național.

Obiceiurile și datinile ro-
mânești care învăluie această 
�i sunt numeroase și au �arme-
cul lor. Ziua S�ântului Andrei 
generea�ă atât bucurie, cât 
și �rică în rândurile românilor, 
datorită credinței în strigoi și 
moroi. Acestea di�eră în �uncție 
de �ona geografică, dar simbo-
listica rămâne constantă. Oa-
menii vi�au, la �el ca în multe 
alte ca�uri, belșugul, căsătoria, 

protecția de elemente malefice 
și căutau un salvator în S�ântul 
Andrei.

Majoritatea datinilor au, de 
cele mai multe ori, o sursă în 
păgânism. O explicație pentru 
existența lor într-o �i de mare 
sărbătoare creștină este �aptul 
că �iua de celebrare a S�ân-
tului Andrei s-a suprapus �ilei 
de celebrare a unei importante 
divinități dacice, personificare 
a lupului. 

Lumea celor vii 
se întrepătrunde 

cu cea a spiritelor
30 noiembrie repre�intă, tot-

odată, și ultima �i de toamnă, 
iar multitudinea de superstiții și 
obiceiuri marchea�ă începutul 
iernii, încetinirea ciclului naturii, 
și, implicit, momentul în care 
hotarul dintre viață și moarte 
este extrem de �ragil. Aceasta 
ar putea fi o altă explicație a 
�aptului că românii consideră 
noaptea de S�ântul Andrei mo-
mentul în care lumea celor vii se 
întrepătrunde cu cea a spirite-
lor. Ast�el, oamenii apelea�ă la 

puterile magice ale usturoiului 
pentru a fi protejați. Ușile, �eres-
trele, grajdurile sunt unse cu us-
turoi, oamenii mănâncă usturoi 
sau chiar se ung pe corp cu el 
pentru a nu fi atacați de duhuri. 
Maleficul se îmbină cu benefi-
cul, dar binele învinge din nou.

Animalelor li se amestecă în 
hrană câte un fir de busuioc sau 
li se pune o picătură de agheas-
ma în apă. În trecut exista 
„descântecul sării”� un drob de 
sare descântat era îngropat 
în �ața grajdului. El era de�-

Noaptea 
Sfântului Andrei - 
Noaptea spiritelor

Doctor în istorie 
Ana Ioana IRICIUC
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gropat în primăvară, de S�ân-în primăvară, de S�ân- primăvară, de S�ân-
tul Gheorghe, când sarea era 
amestecată în hrana animalelor 
ca să le �erească de �armece.

În această noapte �emeile 
întorc oalele și cănile cu gura 
în jos sau scot din sobă cenușa 
caldă pentru ca strigoii să nu 
se adăpostească la căldură. 
De asemenea, împrăștie prin 
curte bucăți de pâine pe care 
strigoii să le mănânce și să nu 
mai intre în casă.

Ritualurile de dragoste nu 
lipsesc, fiind cunoscute nume-
roase ritualuri magice practica-
te. Fetele care vor să-și vadă în 
vis “ursitul”, își pun 41 de boa-
be de grâu sub pernă în noap-
tea de 29 spre 30 noiembrie. 
Acestea trebuie să recite și un 
descântec înainte de a adormi�

„Voi, 41 de fire de grâu, / Eu 
voi adormi/ Și voi hodini/ Dar eu 
mă rog lui Dumne�eu/ Să-mi tri-
mită îngerul meu, / Cel ce mi-e 
dat de Dumne�eu”.

De asemenea, un fir de bu-

suioc așe�at sub pernă �ace ca 
în vis să apară imaginea ursi-
tului. Alte �ete mergeau noap-
tea spre gard cu ochii închiși și 
trebuiau să numere nouă pari 
și să-l lege cu ață pe ultimul. A 
doua �i se uitau și dacă era ne-
ted parul, ursitul urma să le fie 
tânăr, dacă era noduros – mi-
rele urma să fie bătrân.

Noaptea Sfântului Andrei 
prevestește 

anul care vine
În a�ară de e�ectuarea ri-e�ectuarea ri-

tualurilor magice, în seara S�. 
Andrei, flăcăii și �etele mari 
petreceau împreună, �ăceau o 
turtă, numită „turtă de Andrei”, 
care se atârnă de o s�oară și 
toți trebuiau să sară să o apuce 
cu gura. Fetele mai �ac un co-
lac din pâine dospită, punând 
în mijlocul lui câte un cățel de 
usturoi. Dus acasă, colacul 
este așe�at într-un loc căldu-
ros, unde este lăsat vreme de 
o săptămână. Dacă răsare us-

turoiul din mijlocul colacului, 
�ata știe că va fi cu noroc. 

Un alt obicei străvechi este 
acela al prevestirilor legate 
de vreme. Se spune că dacă 
este cer senin și lună plină, 
iarna va fi blândă, dar dacă 
cerul este întunecat, atunci se 
prevestește o iarnă grea.

De S�ântul Andrei se poate 
afla progno�a pentru anul ur-
mător. Tradiția spune că se iau 
12 cepe care se duc în podul 
casei și se lasă acolo până în 
seara de Crăciun. Fiecărei luni 
a anului îi corespunde o ceapă. 
Cepele care s-au stricat sem-
nifică luni ploioase cu grindină, 
iar cele care au încolțit, luni �a-
vorabile pentru recoltă.

Aceste superstiții sunt 
păs trate cu precădere în me-
diul rural, doar anumite sate 
menținând tradițiile din moși 
strămoși. Pitorescul satului ro-
mânesc, pentru care suntem 
atât de apreciați se pierde puțin 
câte puțin, de la an la an...
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REVISTA PRESEI

Activitatea Caselor de Aju-
tor Reciproc ale Pensi-

onarilor și a asociațiilor ne-
guvernamentale este bogată 
și mereu dedicată celor pe 
care îi reprezintă, respectiv 
persoanelor vârstnice. Acest 
aspect reiese și din revistele 
pe care acestea le editează 
și pe care le primim cu mare 
bucurie la redacție. Și nu sunt 
puține, drept pentru care le 
mulțumim și vom încerca să 
le prezentăm în numerele re-
vistei noastre. Documentare-
le anuale, rapoartele publice 
și materialele publicitare pri-
mite de la C.A.R.P.-urile mem-
bre ne-au fost de un real folos 
în prezentarea muncii noastre 
și generalizarea experienței 
pozitive. Din ce în ce mai mul-
te C.A.R.P.-uri membre au 
propriile publicații – reviste, 
ziare, buletine informative 
prin care își prezintă activi-
tatea. De la C.A.R.P. Moinești 
primim Buletinul Informativ, 
C.A.R.P. Vălenii de munte – 
Gazeta Ar monia, C.A.R.P. Hu-
nedoara – revista Înserare Li-
rică și Info C.A.R.P. Speranța, 
C.A.R.P. Timișoara - Culorile 
amurgului, Asociația C.A.R.P. 
“OMENIA” București – Prin 
noi Omenia există, C.A.R.P. 
Galați – Armonii de toamnă, 
C.A.R.P. Brăila - Casa Spe-

ran ței, C.A.R.P. Cugir - Soli-

daritatea, C.A.R.P. Pucioasa – 
Orizontul Speranței, C.A.R.P 
Târgoviște – Omenia, C.A.R.P. 
Iași – Casa Spe ranței, C.A.R.P. 
Câmpulung Mus cel - Pensi-
onarul musce lean, C.A.R.P. 
Orăștie – C.A.R.P. 65 de ani, 
C.A.R.P. Milcov Focșani- Au 
nins anii peste noi, C.A.R.P. 
Alexandria - Monografia 
C.A.R. Pen sionari Alexan-
dria, C.A.R.P. Țăndărei-Calea 
Speranței, C.A.R.P. nr.1 Seni-.A.R.P. nr.1 Seni-
ori – Tribuna Pensionarului, 
C.A.R.P. Roșiorii de Vede- 
publicația aniversară la 65 de 
ani de la înființare, precum și 
Monografia C.A.R.P. Roșiorii 
de Vede.

Ca în fiecare an, în condiții 
grafice extraordinare și cu o 
tematică complexă, o radiogra-
fie a activităților și reali�ărilor 
înregistrate, a apărut Rapor-
tul Anual 2017 al Federației 

Naționale „OMENIA” a Case-
lor de Ajutor Reciproc ale 
Pen sionarilor din România, 
ediție bilingvă. Raportul sur-
prinde activitatea neobosită a 
caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor și a �ederației în 
ansamblu, în �urni�area unor 
tipuri de servicii vitale pentru 
persoanele de vârsta a treia, 
în ceea ce privește creșterea 
calității vieții acestora, promo-
varea drepturilor seniorilor și 
a unei agende publice �avora-
bile solidarității între generații 
și consolidării comunităților 
prietenoase tuturor vârstelor. 
“În ultimii ani, munca noastră 
s-a concentrat pe redefinirea 
și schimbarea conceptului de 
bătrânețe, vă�ut în ansamblu 
de către societate ca o peri-
oadă a deficiențelor și a nevo-
ilor, cu o abordare mai cuprin-
�ătoare ba�ată pe drepturile 
omului”, sublinia�ă în pre�ața 
lucrării președinte Federației 
Naționale “OMENIA”, domnul 
Gheorghe Chioaru. Din cu-
prins� C.A.R.P.-urile, furnizori 
de servicii complexe pentru 
seniori, Activități de promova
re a drepturilor persoanelor 
vârstnice la nivel național și 
European, Centrul de Manage
ment și Advocacy al FNO, Fe
nomenul îmbătrânirii populației 
– efecte la nivel mondial, Inclu
ziunea și educația financiară, 
Servicii socio-medicale inte
grate, Cum ne puteți cunoaște 
mai bine etc.

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

Ionuț CRIVĂȚ
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Ziua Internațională a Persoa-
nelor Vârstnice – 1 Octombrie 
- repre�intă tema centrală a re-
vistei ARMONII DE TOAMNĂ, 
publicație aparținând Asociației 
C.A.R.P. Galați. „1 Octom-
brie este �iua în care celebrăm 
înțelepciunea și noblețea spiri-
tuală a tuturor persoanelor ajun-
se la vârsta a treia, a bătrânilor 
care nu obosesc să o�ere copi-
ilor și nepoților lecția demnității 
și a moralității de care tinerii 
noștri de astă�i au atâta nevo-
ie”, surprinde în câteva cuvinte, 
chintesența acestui moment, 
domnul președinte al C.A.R.P. 
Galați, prof. univ. dr. Ion Lu-
cian Mehedinți. La rubrica de 
interviu semnată de domnul re-
dactor șef Ghiță Nazare, invi-
tatul ediției este domnul econo-
mist Giorgică Bădărău care, în 
calitate de director al revistei 
Omenia, �ace o riguroasă și 
competentă anali�ă a �enome-
nului presei, vă�ută ca mijloc 
de in�ormare, opinie și, de ce 
nu, ca manipulare. Paginile de 
istoriei ale revistei sunt dedica-
te momentului care însuflețește 
întreaga suflare românească și 
pe care îl sărbătorim în acest an 
– Centenarul Marii Uniri. 

De la Casa de Ajutor Reci-
proc a Pensionarilor “OME-“OME-OME-
NIA” Târgoviște primim la 
redacție buletinul in�ormativ 
– OMENIA, cu in�ormație con-
centrată și diversă despre acti-
vitatea asociației. De aici aflăm 
că pensioanarii C.A.R.P. „Ome-
nia” Târgoviște, la inițiativa 
Consiliului Director,  au întins o 
mână de ajutor sinistraților din 
Glodeni, localitate grav a�ecta-alitate grav a�ecta-
tă de alunecările de teren din 
acest an. Anul acesta, cu oca�ia  
Zilei Internaționale a Persoane-
lor Vârstnice, au �ost sărbători-
te perechile de seniori care au 
împlinit 50 de ani de căsnicie. 
Acest proiect, demarat cu câțiva 
ani în urmă – la inițiativa Con-
siliului Director și a doamnei 
președinte Elena Chițu –  “va 
continua pentru punerea în va-
loare a �amiliei tradiționale și 
pentru apărarea valorilor perene 
ale culturii românești”. Schimbul 
de experiență care a avut loc la 
C.A.R.P. Zalău este surprins 
în paginile buletinului, la �el și 
soluțiile pe care conducerea 
C.A.R.P. Târgoviște le propune 
pentru garantarea depo�itelor 
bancare. 

GAZETA ARMONIA, edita-
tă de C.A.R.P. Armonia “Vă-“Vă-Vă-
lenii de Munte”, intră din nou 
în Casele dumneavostră cu 
in�ormații, noutăți și opinii, re-
portaje etc. Editorialul, semnat 
de domnul președinte Con-
stantin Săvulescu, este axat 
pe Ziua Internațională a Per-
soanelor Vârstnice care a �ost 
sărbătorită cu multă bucurie la 
Vălenii de Munte, în ciuda piedi-
cilor puse de Consiliul Național 
al Persoanelor Vârstnice, prin 
excluderea Federației Naționale 
“OMENIA”. Tot o mare bucurie 
a repre�entat reîntâlnirea mem-
brilor Clubului Pensionarilor, din 
cadrul C.A.R.P. Vălenii de Munte 
cu scriitorul și jurnalistul Lucian 
Avramescu, cetățean de onoare 
al orașului. Pentru că ne aflăm în 
plină sărbătorire a momentului 
Marii Uniri, recomadăm cu căl-
dură articolul domnului consilier 
Nilă Pușkin, intitulat Centenar. 
De suflet și pentru suflet este și 
emoționantul articol – Revedere 
după 62 de ani, mai precis re-
întâlnirea �oștilor absolvenți ai 
clasei a VII- a de la Școala Gim-
na�ială Platon Mocanu, inițiativă 
care i-a aparținut �ostului elev, a�i 
economist Constantin Săvu-
lescu, președintele asociației.
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ANIVERSĂRI C.A.R.P. CUGIR

Iniţiativa “Bunicii C.A.R.P. 
Cugir”, începută în anul 2010, 
continuă şi în acest an cu vi�i-
tarea la domiciliu a celor mai 
vârstnici membri de către Pre-
şedintele C.A.R.P. domnul 
Vistian Bla ga, contabila șe�ă, 
doamna Maria Bărăbanţ şi 
Marcela Tri� casiera asociaţiei. 

S-a discutat pe îndelete cu fie-
care în parte despre activitatea 
des�ăşurată pe parcursul vieţii, 
şi despre situaţia actuală a 
fiecăruia.

De asemenea, le-a �ost 
�ăcută câte o �otografie pentru 
revista “OMENIA”. De 1 Octom-
brie, Ziua Internaţională a Per-

soanelor Vârstnice, seni orilor 
le-au �ost înmânate câte o diplo-
mă aniversară şi o sumă modică 
în bani, ca ajutor ne rambursabil.

În încheierea discuţiilor li 
s-a transmis fiecăruia sănătate 
multă, �ericire şi îmbătrânire 
activă. 
La mulţi ani şi multe bucurii!

MARIA DOGARU- 85 de ani
r Vechime la UM Cugir în 
producţia specială - 34 de 
ani
r Vechime la C.A.R.P Cugir 
29 de ani;

GRIGORE CIUCUREL - 85 de ani
r Vechime în muncă la UM Cu gir 
ca maistru principal 20 de ani;
r Vechime la C.A.R.P. Cugir 
28 de ani, din care 12 ani a fost 
președinte al comisiei de cenzori;

ILINCA BULGARIU - 85 de ani
r Vechime în muncă la 
UM Cugir, secția Tâmplărie - 
29 de ani;
r Vechime la C.A.R.P. Cugir 
- 29 de ani;

LETIȚIA CĂRPINIȘAN - 86 de ani
r Vechime în muncă la ICSM 
Cugir ca și casieră 35 de ani;
r Vechime la C.A.R.P. Cugir 
- 39 de ani;

VERONICA MANGO - 83 de ani
r Vechime în muncă la 
UMC tâmplărie - 33 de ani;
r Vechime la C.A.R.P. Cu-
gir - 12 ani;

SOFIA CETEAN - 81 de ani
r Vechime în muncă la UM 
Cugir - 25 de ani;
r Vechime la C.A.R.P. Cu-
gir - 31 de ani.

Cum ne sărbătorim seniorii
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GLUME

Profesorul de geografie:
- Bulă, te-ai pregătit pentru azi?
- Da, domn profesor.
- Atunci spune-mi unde sunt Munţii Apuseni? 
- La pagina 98, domn profesor.

u u u u

Învăţătoarea: 
- Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptă-
mână să nu mai ai nicio greşeală de orto-
grafie în temele de acasă?
- Mama e plecată din localitate!

u u u u

Reporterul intervievează un poliţist:
- Bine, bine, dar cum v-aţi dat seama că el 
este individul căutat când era îmbrăcat în 
femeie? 
- Pentru că nu s-a oprit în faţa niciunei vitrine!

u u u u

O femeie trece pe roşu. Cazul ajunge la 
judecătorie, în timpul procesului, judecăto-
rul întreabă:
- Ocupaţia? 
- Profesoară, spune inculpata. Judecătorul 
fericit:
- Ştiti doamnă, de ani de zile aştept ca un 
profesor să se afle pe banca inculpaţilor. Că-
tre asistent: 
- Aduceţi o tablă, câteva kilograme de cretă, 
iar inculpata să scrie pe tabla de 500 de ori: 
„Niciodată nu voi mai trece pe roşu!”.

u u u u

Șeful către secretară:
– Cine ți-a spus că, doar pentru că te-am 
sărutat de câteva ori, ai dreptul să lenevești 
toată ziua?
– Avocatul meu.

u u u u

Două bunicuţe povestesc.
- Mâine se însoară nepotul meu!
- Felicitări! Şi de unde este mireasa?
- De pe Facebook... Dar nu mă întreba pe ce 
continent este ţara asta.

u u u u

– Buna ziua!
– Buna ziua, domnule polițist!
– Dumneata, tinere domn, pe gheața asta 
conduci cu 80 km pe oră? Vrei sa ajungi la 
spital?
– Da!
– Bravo, frumos răspuns! Ești șmecher?
– Nu! Sunt doctor!

u u u u

Doi bărbați discută despre nevestele lor:
– Eu am ajuns în sfârșit la o înțelegere cu 
soția mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o 
zi ea.
– Și sunteți multumiți?
– Bineințeles! O zi bem, o zi mâncăm.

u u u u

– Mamico, scrie-mi o scrisoare către Moș 
Crăciun!
– De ce nu-i scrii tu?
– Pentru că nu vreau să risc ca în loc de ca-
douri să-mi trimită o carte de gramatică!

u u u u

Un oltean coboară o pantă într-un taxi, ma-
șina având o viteză destul de mare. Șoferul 
exclamă:
– Suntem pierduți!
– De ce? întreabă olteanul.
– Nu mai funcționează frânele și nu pot opri.
– Măi, neică, oprește măcar aparatul de ta-
xat!

u u u u

- Soția mea a fost asistenta unui magician 
mulți ani. A invățat câteva trucuri bune de la el.
- De exemplu, vin ieri de la muncă, intru în 
dormitor, ea ma vede și strigă ABRACA-
DABRA.
- Deodată, ce să vezi? Prietenul meu 
Răzvan a ieșit dezbrăcat din dulap. Am râs 
cu lacrimi, săracul Răzvan, mi-era milă de 
el, cred că se întreba ce naiba s-a întâmplat 
de a ajuns gol la mine-n dulap.

Să mai și râdem...


