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Suntem în anul 2019, cu puțin timp înainte 
de Congresul Național al Federației Naționale 
“OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România. 
Suntem în fața unor provocări care, de la an 
la an, sunt tot mai complexe și cărora, dacă 
nu vom fi uniți ca până acum, cu greu le vom 
face față. Dar, istoria ne-a demonstrat că orice 
lucru bun dureză în timp, iar C.A.R.P.-urile 
sunt un lucru bun. Acestea  au trecut proba 
timpului pentru că au știut să se adapteze vre-
murilor și nevoilor celor pe care îi reprezintă. 
De mai bine de 120 de ani (la început case de 
ajutor și înmormântare) ele există în România  
și sunt  asociații ale solidarității și ale ajuto-
rului reciproc. Apărute la început ca inițiative 
private, pentru mai multe decenii, C.A.R.P.-
urile au fost active și pe perioada comunis-
tă, parte a unui sistem de protecție socială. 
După prabușirea nefastului regim, C.A.R.P. 
-urile redevin persoane juridice de drept pri-
vat, desprinzându-se de sub umbrela Minis-
terului Muncii, continuându-și calea de dez-
voltare. Astfel, și-au luat destinul în propriile 
mâini, cu obiective bine definite de sprijin și 
protecție socială a segmentului de populație 
cel mai afectat, vârstnicii. Dar, nu trebuie să 
ne oprim aici dacă vrem să nu pierdem tot 
ce-am câștigat. Modernizarea, cu tot ce pre-

supune ea, nu este un moft, este o necesitate. 
Perfecționarea managementului, informatiza-
rea și digitalizarea, dezvoltarea structurilor 
teritoriale, adaptabilizarea serviciilor sociale 
la nevoile viitorului, pregătirea lor atunci când 
cele actuale nu vor mai avea acoperire sunt 
cerințe stringente. Spre exemplu, cercurile de 
informatică și cele de limbii străine, sportul, 
voluntariatul (care va putea prelua multe sar-
cini și îi va implica pe vârstnici) îi pregătesc 
pe seniorii pentru provocările care îi așteaptă.  
Deși s-au exprimat multe idei privind forma 
de organizare a C.A.R.P.-urilor, este important 
că aceste case să răspundă cerințelor unor 
vârstnici din ce în ce mai implicați în viața 
societății, activi și deschiși noilor posibilități, 
capabili să-și susțină pun ctele de vedere, 
într-un cuvânt pregătirea unor seniori ai viito-
rului, cetățeni europeni conștienți de drepturi-
le și obligațiile lor. 

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

           Inginer
                         Gheorghe CHIOARU

MESAJUL PREȘEDINTELUI

Casele de
Ajutor Reciproc
ale Pensionarilor
privesc
spre viitor
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ASOCIAȚIA C.A.R.P. “SPERANȚA“ HUNEDOARA

Se spune că omul sfin-
țeș te locul, lucru de 

care ne-am convins și noi 
vi zitând la înce putul lunii 
martie Asociația C.A.R.P. 
„SPERANȚA” Hunedoara, cu 
prilejul aniversării celor 60 de 
ani de existență neîntreruptă 
și de dicată seniorilor hune-
doreni. Înființată în anul 1959, 
asociația hunedoreană, spri-sociația hunedoreană, spri-
jin vital pentru persoanele 
vârstnice, a dezvoltat în timp 
o paletă complexă de servicii 
financiare și socio-medicale 
numărând aproximativ 
10.400 de membri. Ospitalita-. Ospitalita-
tea și generozitatea cu care 
am fost primiți confirmă încă 
o dată, dacă mai era nevoie, 
că “tăt Ardealu-i fruncea!”. 

„Ajută-te dacă vrei să fii aju-
tat ! Prin noi și pentru noi !” sunt 
cuvintele care călăuzesc de 60 
de ani asociația al cărei act de 
naștere a fost semnat la 1 mar-
tie 1959 și pe care l-am sărbă-
torit la Hunedoara. Consiliul Di-

rector al asociației condusă de 
domnul președinte Viorel Ovi-
diu Morariu a decis că o sărbă-
toare atât de importantă trebu-
ie să se întindă pe durata a mai 
multor zile, astfel că a fost în-
tocmit un program amplu și cu 
obiective turistice de neuitat pe 
care le-am vizitat. Invitați pes-
te invitați, membrii Comitetului 
Director ai Federației Naționale 
„OMENIA”, pre ședinți și repre-
zentanți ai C.A.R.P.-urilor din 
țară au onorat invitația aso-

ci  ației hunedorene de a par -
ti cipa la activitățile dedica-
te sărbătoriri celor 60 de ani 
de existență, activități care 
au debutat la sediul C.A.R.P.  
„SPERANȚA” Hunedoara cu  
slujbă de sfințire și dezvelire a 
plăcii comemorative dedicate 
aniversării. Am rămas deose-
bit de impresionați de dotările 
și serviciile asociației, vizitând 
rând pe rând, pe lângă sediul 
central și Centrul Medical So-
cial, Centrul de Zi, Cabinetul 

60 de ani
de SPERANȚĂ!

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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medical de tratamente, testări 
și diagnosticări, cu saloane de 
terapie, săli de întreținere, ma-
gazinul social care este foarte 
bine aprovizionat.

De asemenea, domnul pre-
ședinte Viorel Ovidiu Morariu 
ne-a prezentat proiectul dom-
niei sale de suflet, un sediu 
rezidențial, ultra-modern. 

Cuvinte frumoase, 
plachete și diplome 

la ceas festiv
În sala de conferințe a coche-coche-

tului hotel Rusca, care ne-a găz-
duit, s-a desfășurat ședința Co-
mitetului Director al Federației 
Naționale „OMENIA” pentru 
pregătirea, analiza și aprobarea 
documentelor ce preced Con-
gresul Națioanal al Federației, 
care va avea loc pe 10 mai. A 
doua zi, chiar de 1 martie, ca 
o frumoasă coincidență, a avut 
loc adunarea festivă dedicată 
aniversării celor 60 de ani de la 
înființarea Asociației C.A.R.P. 
„SPERANȚA” Hunedoara, unde 
cuvântul de deschidere și pre-
zentarea asociației de-a lun-
gul timpului în contextul evolu-
tiv al societății românești i-au 
aparținut domnului președinte 
Morariu.

De asemenea, au pre-
zentat mesaje de felicitare și 
apreciere reprezentanți ai au-
to rităților locale și centrale, 
respectiv primărie, prefec tură, 
Camera Deputaților, președinți 
ai C.A.R.P.-urilor, acordân-
du-se de asemenea diplome 
de onoare și excelență. Cal-
de felicitări au venit din par-
tea președentelui Federației 
Naționale “OMENIA”, domnul 
Gheorghe Chioaru: “Domnule 
președinte Viorel Ovidiu Mo-
rariu, din istoria de 60 de ani 
a asociației, cea mai importan-
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tă perioadă atât ca dezvoltare 
cât și ca prestigiu obținut se 
identifică și este indisolubil le-
gată de numele dumneavoas-
tră. Vă mulțumesc domnule 
președinte atât dumneavoas-
tră cât și întregii echipe ma-
nageriale a Asociației C.A.R.P 
„SPERANȚA” Hunedoara care 
a fost mereu alături de Fe de
rația Națională „OMENIA”. 
Aceasta a contribuit atât prin 
schimburile de experiență cât 
și prin susținerea nemijloci-
tă a proiectelor și demersuri-
lor inițiate la dezvoltarea altor 
case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor din țară, implicit 
a Federației Naționale „OME-
NIA”. Duceți mai departe nu-
mele asociației dumneavoas-
tră cu credință și mai ales cu 
Speranță în viitor”, a declarat 
domnul Gheorghe Chioaru, 
pre ședintele Federației Na țio-
nale „OMENIA” în cadrul adu-
nării festive, prilej cu care a 
oferit gazdelor două superbe 
plachete omagiale. 

În vizită la 
Castelul Corvinilor 

și la Prislop
Pentru această zi, asociația 

hunedoreană ne-a mai pregătit 
o surpriză și anume vizitarea 
impresionantului Castel al Cor-
vinilor, însoțiți de un ghid care 
ne-a prezentat într-un mod cu 
totul inedit istoria și poveștile bă-
trânului castel. În cea de-a treia 
zi a sărbătorii, o altă surpriză 
plăcută și totodată emoționantă 
a fost vizita la Mănăstirea Pris-
lop, loc de pelerinaj și pocăință 
la mormântul sfântului Ardealu-Ardealu-
lui, părintele Arsenie Boca. Hu-
nedoara cu împrejurimile sale 
reprezintă o feerie a naturii, 
peisaje de poveste, cu oameni 
și locuri așezați acolo parcă de 
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Un popas inedit l-am făcut 
în comuna Ghelari care, pe 
lângă un primar gospodar în 
persoana domnului Ioan Bul-
bucan și o comunitate harnică 
și bine rostuită, se poate mân-
dri și cu cea mai mare biserică 
ortodoxă construită în spațiul 
rural din România.

Biserica, hramul Sființii 
Apostoli Petru și Pavel, a fost 
începută în anul 1939, lucrările 
s-au finalizat în 1960 iar târno-
sirea s-a făcut în 1973. Lăcașul 
de cult  impresionează prin 
monumentalitatea lui, având 
47 de metri lungime, 21 lățime 

și 47 de metri înălțime. Comu-
na Ghelari este așezată într-
una dintre cele mai pitorești  
zone din România, în Ținutul 
Pădurenilor, al vechilor daci.  
Aici dăinuie tradiții populare de 
sute de ani, dar este și locul în 
care industria siderurgiei și mi-
neritului au fost printre primele 
în Transilvania, chiar din Euro-
pa. Pe teritoriul acestei comu-
ne a fost descoperit unul din-
tre cele mai vechi furnale din 
lume. De asemenea, furnalul 
de la Govajdia a produs fonta 
pentru componentele celebru-
lui turn Eiffel din Paris.

la începutul timpului. Din păca-
te călătoria noastră se apropie 
de sfârșit, nu înainte de a vizita 
zona turistică a Lacului Cinciș, 
marea Transilvaniei cum i se mai 
spune, comuna Ghelari unde 
este o sucursală a Asociației 
C.A.R.P. „SPERANȚA” Hune-
doara. De aici, urcăm pe ver-
santul munților Poiana Ruscă, 
la o altitudine de peste 800 de 
metri, unde parcă ni se tăia ră-
suflarea privind panorama ce ni 
se înfățișează, cea a munților 
Tarcu, Retezat, Șureanu, Apu-
seni.

A fost ceva de vis, a fost 
o excursie de poveste printre 
povești legendare născute pe 
aceste meleaguri binecuvân-
tate de Dumnezeu cu atâta 
frumusețe și bogăție. Și, nu în 
ultimul rând, mulțumim gazdei 
noastre, Asociația C.A.R.P. 
„SPERANȚA” Hunedoara, 
pentru că a făcut posibil acest 
pelerinaj pe meleagurile hune-
dorene.

Cea mai mare biserică rurală din România
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EUROPA

AGE members share 
their views on Europe 
- EU Year on Cultural 

Heritage 2018
2018 was the European Year of 

Cultural Heritage. With the 
motto „Our heritage: where the past 
meets the future”, the Year aimed to ce-
lebrate Europe’s cultural heritage and di-
versity while strengthening a sense of be-
longing to a common EU area that shares 
common values.

To mark the Year 2018, AGE members 
committed to and promoted Europe’s cul-
tural heritage and the positive role it can 
bring to the daily lives of EU citizens of all 
ages. For us, the cultural heritage refers to 
Europe’s diversity and cultural wealth, but 
also to the universal values, which we stand 
for as Europeans and which need to be pre-
served and passed on to future generations. 
Those values should help foster dialogue, 
mutual respect and cooperation, so that the 
European Union eventually gets stronger for 
the benefit of all its citizens today and in the 
future. And we all share the responsibility of 
making this happen!

Human rights, freedom, 
solidarity, cooperation and 

diversity as core EU principles

Overall our members strongly welcome 
the common values underpinning the Euro-
pean Union, in particular the promotion of 
human rights, freedom, cooperation and so-
lidarity. Also highly valued are the peace and 
economic growth that the European Union 
has brought us since its creation, as well as 
its wide cultural diversity.

Membrii AGE își 
împărtășesc opiniile cu 
privire la Anul European 

al patrimoniului 
cultural 2018

2018 a fost Anul european al patri-
moniului cultural. Cu sloganul 

“Patrimoniul nostru: la confluența dintre tre-
cut și viitor”, Anul a urmărit să marcheze pa-și viitor”, Anul a urmărit să marcheze pa- viitor”, Anul a urmărit să marcheze pa-
trimoniul și diversitatea culturală a Europei, 
consolidând în același timp sentimentul de 
apartenență la un spațiu comun al UE care 
împărtășește valori comune.

Pentru a marca Anul 2018, membrii AGE 
s-au angajat să promoveze patrimoniul cultural 
al Europei și rolul pozitiv pe care îl poate aduce 
în viața de zi cu zi a cetățenilor UE de toate vâr- viața de zi cu zi a cetățenilor UE de toate vâr-
stele. Pentru noi, patrimoniul cultural se referă la 
diversitatea și bogăția culturală a Europei, dar și 
la valorile universale, pe care noi, ca europeni, 
trebuie să le apărăm, și care trebuie păstrate și 
transferate generațiilor viitoare. Aceste valori ar 
trebui să contribuie la promovarea dialogului, a 
respectului reciproc și a cooperării, astfel încât 
Uniunea Europeană să devină în cele din urmă 
mai puternică în beneficiul tuturor cetățenilor săi, 
în prezent și în viitor. Și toți împărtășim respon-și în viitor. Și toți împărtășim respon- în viitor. Și toți împărtășim respon-în viitor. Și toți împărtășim respon- viitor. Și toți împărtășim respon-împărtășim respon- respon-
sabilitatea de a face acest lucru să se întâmple!

Drepturile omului, libertatea, 
solidaritatea, cooperarea și diversitatea 

ca principii fundamentale ale UE
În general, membrii noștri salută cu fermitate 

valorile comune care stau la baza Uniunii Euro-
pene, în special promovarea drepturilor omului, 
libertatea, cooperarea și solidaritatea. Sunt de 
asemenea foarte apreciate pacea și creșterea 
economică pe care Uniunea Europeană le-a 
adus de la crearea sa, precum și diversitatea sa 
culturală largă.

Sursa: AGE Platform Europe
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Oraș de legendă, atestat do-
cumentar în 1385 ca Târ-

gul Rușii de Vede (Russenart, 
în nemțește) și care a luat ființă 
în inima Câmpiei Române și în 
centrul Teleormanului istoric, 
între coline domoale și pâlcuri 
rămase din temuta Pădure 
Nebună, a Deliormanului (în 
limba turcă), municipiul de as-municipiul de as-
tăzi te întâmpină cu peisaje 
pitorești, câmpii și dealuri mă-
nose, cu tradiții seculare de o 
frumusețe aparte. Orașul de 

pe malul drept al râului Vedea, 
așezat pe vestigiile unui stră-
vechi castru roman, a trecut 
de-a lungul timpului prin trans-
formări importante ajungând 
astăzi la statutul de municipiu 
cu peste 27.000 de locuitori. 

Această urbe se poate lă-
uda cu existența neîntreruptă 
și benefică în viața comunității 
locale a Casei de Ajutor Reci-
proc a Pensionarilor Roșiorii de 
Vede, al cărui act de naștere 
s-a semnat în aprilie 1952 și 
care de peste 65 de ani se află 
în slujba vârstnicilor, ajungând 
în prezent – când la cârma sa 
se află domnul președinte Ioan 

Eana și o echipă managerială 
de toată lauda- la un grad înalt 
de dezvoltare privind serviciile 
socio-financiare pe care le oferă 
membrilor săi. Astfel, Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Roșiorii de Vede a pășit în anul 
2019 cu rezultate de excepție 
și cu optimism. În anul 2018, 
C.A.R. Pensionari Roșiorii de 
Vede a desfășurat o continuă 
și complexă activitate de întra-
ju torare și protecție socială a 
pensionarilor, iar rezultatele ob-
ți nute sunt remarcabile și pozi-
ționează această asociație pe 
primul loc în județul Teleorman 
și printre primele din România.

2018-bilanț cu rezultate remarcabile, 
2019 - cu optimism și proiecte! 

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ

C.A.R. PENSIONARI ROȘIORII DE VEDE

Președintele 
C.A.R.P. Roșiorii 
de Vede, domnul 
Ioan EANA
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În 2018 peste jumătate 
din membri au făcut 

împrumuturi
La finele anului trecut 

asociația roșioreană se putea 
lăudă cu un număr de peste 
9.500 de membri atât în oraș 
cât și în cele 21 de comune 
din zonă, având sucursale și 
casierii în fiecare localitate. De 
asemenea, fondul social pri-
vat al membrilor constituit prin 
depunerea lunară a cotizației 
este de 18 milioane lei și re-
vin pentru fiecare membru, în 
medie, 1.882 de lei, iar cel de 
ajutoare, solidaritate și intraju-
torare constituit prin depune-
rea trimestrială a contribuției, a 
permis  acordarea de ajutoare 
la un număr de 1823 de mem-
bri. Au fost acordate ajutoare 
pentru deces la toate cele 318 
cazuri, ajutoare ocazionale de 
sărbători pentru 1.056 de ca-
zuri, compensații pentru tra-
tament la 319 cazuri și celor 
200 de pensionari care au fost 
în excursii, în total au primit 
ajutoare peste 20% din tota-
lul membrilor. De asemenea, 
s-au acordat împrumuturi până 
la 25.000 de lei cu o dobândă 
medie pentru întreaga perioa-
dă de 9% cu rambursare de 
până la 24 de luni, cu penali-
zarea de 1 % pentru depășirea 
termenului de rambursare, dar 
și recalcularea și restituirea 
dobânzii încasate anticipat în 
situația depunerii ratelor îna-
inte de termen. Au beneficiat 
de împrumut peste 5.200 de 
membri ceea ce reprezintă 
52% din totalul membrilor, iar 
suma acordată ca împrumut 
este în medie 5.400 de lei pen-
tru fiecare împrumutat. 

Pentru a veni în sprijinul 
vârstnicilor care contractează 

un credit, în  anul  2019 s-a 
micșorat dobânda la toate cate-
goriile de împrumuturi. Până la 
suma de 700 de lei nu se per-
cepe niciun fel de dobândă, iar  
pentru împrumuturile la nivelul 
fondului social depus dobânda 
va fi de 0,25% pe lună. De ase- De ase-
menea s-au majorat ajutoarele 
pentru deces de la 100 de lei 
pentru un an vechime la 150 
de lei, iar ajutoarele nerambur-
sabile și compensațiile au fost 
mărite de la 50 – 70 de lei la 80 
de lei pentru fiecare caz. C.A.R. 
Pensionari Roșiorii de Vede, pe 
lângă componenta financiară, 
desfășoară prin Clubul Pensi-
onarilor și Clubul Femina și o 
bogată activitate socială, spor-
tivă și culturală în scopul petre-
cerii timpului liber. La acestea 
se adaugă și o serie de excur-
sii – pelerinaje, cu participa-
rea membrilor asociației, cu o 
contribuție de 50% din contra-
valoarea transportului, precum 
și  asigurarea cazării și a mese-
lor la prețuri avantajoase. 

Veteranul de război 
Ioan Dulă, sărbătorit 

la centenar
Pentru că tot am pomenit 

de activitățile sociale ale aso-

ciației este necesar să punctăm 
și implicația acesteia în viața 
comunității locale. Un episod 
deosebit de memorabil și emo-
ționant l-a reprezentat sărbă-
torirea unui erou în viață, a ve-
teranului de război Ioan Dula, 
din Roșiorii de Vede, la cei 100 
de ani. Bravul căpitan a pri-
mit pentru meritele deosebite 
obținute pe front și ca simbol 
al respectului și considerației, 
Ordinul Virtutea Militară în 
grad de Cavaler, cea mai înaltă 
distincție acordată militarilor 
în timp de pace, în cadrul unei 
ceremonii desfășurată la Casa 
de Cultură Roșiorii de Vede 
la care au participat repre-
zentanți ai președinției Româ-
niei, Ministerului Apărării Națio-
nale, oficialități locale. Asociația 
C.A.R. Pensionari Roșiorii de 
Vede a fost reprezentată la 
această manifestare de Consi-
liul Director care a onorat sărbă-
toritul cu suma de 2.000 de lei și 
un frumos buchet de trandafiri. 
În semn de respect și profundă 
recunoștință, primăria și consi-
liul local i-au acordat eroului în 
viață placheta “Varsta de aur”, 
dar și diploma “Vârsta de plati-
nă”, anul acesta soții Dulă împli-
nind 70 de ani de căsătorie. 
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PRIMIM DE LA C.A.R.P.-URI

n urmă cu puţin timp, la 
Clubul Casei de Ajutor 

Re ciproc a Pensionarilor Ale-
xandria, a avut loc o întâlnire 
de suflet unde au participat o 
parte din senioarele acestei 
asociaţii. Cu această ocazie 
– la început de lună martie 
–, a fost readusă în atenţie o 
veche tradiţie: ,,Mărţişorul’’, 
simbol al reînnoirii timpului 
şi al renaşterii naturii în prag 
de primăvară. 

Doamna inginer Gherghina 
Drăguşin, preşedinte al C.A.R.P. 
Alexandria, a dorit de la început 
ca reuniunea persoanelor de 
vârsta a treia, cu tema amintită, 
să debuteze cu o surpriză: în-
tâlnirea cu scriitorul Gheorghe 
Olteanu şi cea mai recentă lu-
crare literară a sa, ce poartă ti-
tlul ,,Ambasadorii Alexandriei’’. 
Autorul a dezvăluit cu mult har 
aspecte interesante din culise-
le documentării, strădania de a 

aduce în prim plan peste 100 de 
personalităţi care fac cunoscut 
municipiul nostru în ţară şi în 
lume. Această lucrare bine do-
cumentată, unde a pus mult su-
flet, deja a ajuns în Italia, Franţa, 
Canada, Australia şi America, 
unde trăiesc şi muncesc ale-
xăndrenii elogiaţi în carte. 

Lansare de carte 
Fiind la început de mar-

tie, când doamnele îşi prind la 

piept un talisman ori o podoabă 
cu un şnur alb cu roşu, domnul 
profesor Gheorghe Olteanu, 
a amintit celor din sală câteva 
dintre personalităţile femini-
ne prezente în carte: Cristina 
Benu, premiată de Academia 
de Ştiinţe a Franţei, profesoa-
ra şi scriitoarea Nicoleta Milea, 
membră a Uniunii Scriitorilor 
Europeni, medicii Lucica Marin 
Niţu, Cristina Olteanu şi Roza 
Elena Clempus - Sorescu, pro-

La început de primăvară, 
o întâlnire de suflet 

cu senioarele 
de la C.A.R.P. Alexandria

Membru Consiliul Director, 
Constantin DRAGNEA, 
(C.A.R.P. Alexandria)

Î
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fesoara şi scri-
itoarea Ana 
Do bre. Au fost 
amintiţi şi băr-
baţi de seamă 
precum uni-
versitarii Bor-
ţun Dumitru, 
Nicolae Dră-
guşin, Mircea Olteanu, medicii 
Marius Liţu, Lucian Paraschi-
vescu, generalul maior de avia-
ţie Mereu Constantin, arhitectul 
Mihai Moldoveanu, ziariştii şi  
scriitorii Burtan Florin, Ştefan 
Mitroi şi Stan Ştefan.  

La taifas cu un 
cronicar al urbei

Ca un bun comunicator, 
scriitorul Gheorghe Olteanu, a 
povestit doamnelor care este 
izvorul de inspiraţie al domniei 
sale. Un moment vesel a fost 
acela când a propus organiza-
rea unei tombole, prin care să 

dăruiască fericitelor câştigă-
toare şase dintre cărţile sale, 
cu autograf.

Doamnele, sensibile la cu-
vintele frumoase, aşternute 
de autor pe o pagină de carte, 
au apreciat în cuvântul lor ta-
lentul domnului profesor Ghe-
orghe Olteanu, strădania de a 
fi cronicar al urbei în care tră-
im. Intrând în luna martie, luna 
mărțișorului, ziua femeii, a ma-
mei doamnele Dana Burtan, 
Ionescu Draga şi alte membre 
ale C.A.R.P. Alexandria au fă-
cut o scurtă incursiune în isto-
ria acestei, tradiţii care se pare 
că datează de pe vremea daci-

lor. Poeta Maria 
Peşu, a ferme-
cat audienţa cu 
versuri pline de 
sensibilitate, în-
cheind cu ura-
rea: ,,Dragele 
mele, să avem 
cu toate parte 

de o primăvară minunată, cu 
deplină sănătate şi dragoste 
de viaţă.’’

Această întâlnire unde au 
fost rostite cuvinte frumoase, 
care au încântat doamnele, 
s-a încheiat într-o notă veselă. 
S-a mai zăbovit un timp în ju-
rul unei mese la o ceaşcă de 
cafea, un pahar de suc, prilej 
plăcut de a schimba impresii. 
La plecare, doamnele au primit 
câte o garoafă roşie – o pată 
de culoare la început de pri-
măvară - din partea membrilor 
Consiliului Director al C.A.R.P. 
Alexandria.

Poeta Maria Peşu, a fermecat audienţa 
cu versuri pline de sensibilitate, încheind 
cu urarea: ,,Dragele mele, să avem cu toate 
parte de o primăvară minunată, cu deplină 
sănătate şi dragoste de viaţă.’’
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C.A.R.P. “SPERANȚA“ PĂTÂRLAGELE

ătârlagele (în trecut Pă-
târlagi) este un oraș aflat 

în județul Buzău, situat pe 
malul drept al râului Buzău, 
pe drumul național 10 care 
face legătura între orașele 
Buzău și Brașov, fiind format 
din 8 localități și 7 sate. De-
clarat oraș în anul 2004 prin 
Legea nr. 203 din 25 aprilie, 
Pătârlagele avea la recensă-
mântul din anul 2011 un nu-
măr de 7.304 de locuitori, ac-
tualmente numărul acestora 
este într-o ușoară creștere 
și din datele culese de mine 
aici își desfășoară activitatea 
7.714 de locuitori.

Pătârlagele, 
pagini de istorie

Localitatea Pătârlagele 
este atestată documentar din 
anul 1573, dar se pare că exis-
tă încă din secolul al XII-lea, iar 
numele ar proveni de la cava-
lerii teutoni care-și instalează 
în aceste locuri o tabără a că-
rei conducător se numea Pe-
ter (Petru) și de la lager (tabă-
ră, loc de popas). În perioada 
interbelică Pătârlagele a fost 

reședința plășii Buzău, iar din 
anul 1950 comuna a devenit 
reședința raionului Cislău, 
aparținând până la desființarea 
raioanelor de regiunea Ploiești. 
Orașul Pătârlagele dispune de 
un spital, judecătorie, birouri 
notariale, liceu teoretic și liceu 
tehnologic, bibliotecă, casă de 
cultură, mai multe puncte de 
prelucrare a lemnului și tot mai 
mulți întreprinzători privați. Din 
localitatea Pătârlagele s-au ri-
dicat unele nume de rezonanță, 
precum Radu Vlădescu al că-
rui nume îl poartă liceul teo-
retic, Coca Andronescu al că-

rei nume a fost atribuit casei 
de cultură, Irineu Mihălcescu 
nume atribuit bibliotecii.

O echipă responsabilă 
și motivată

Asociația Casa de Ajutor 
Reciproc Pătârlagele a luat 
ființă în anul 1956 și a avut la 
început sediul în comuna Ne-
hoiu până la amenajarea unui 
spațiu în localitatea Pătârlage-
le. Inițiativa înființării acestei 
asociații a avut-o un grup de 
120 de membri, reprezentanți 
din comunele aparținând raio-
nului Cislău, precum Pătârla-

„Vom fi mai mari 
și mai puternici”

Vicepreședinte FNO 
Constantin SĂVULESCU

P

Doamna Elena Cucu,
președintele C.A.R.P.
“SPERANȚA“ Pătârlagele
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gele, Viperești, Mlajet, Gura Te-
ghii, Siriu, Panatău, Mărunțișu, 
Buda, Calvini, Cătina, Chiojdu, 
Pirscov, Cozieni, Brăești și Mă-
gura. În ordine cronologică au 
fost aleși de la înființare până în 
prezent 8 președinți, respectiv: 
Andrei Gutoiu, Alexandru Băni- Gutoiu, Alexandru Băni-
că, Ion Iancu, Ion Stan, Petre 
Samson, Traian Popescu și 
din august 2010 Elena Cucu, 
care-și desfășoară actrivitatea 
și în prezent. Din anul 2014 s-a 
acordat denumirea Asociația 
C.A.R. Pensionari „Speranța” 
Pătârlagele și are un număr 
de 27 de sucursale cu 7.904 
de membri. Consiliul Director 
este format din doamna Elena 
Cucu – președinte, domnul Ion 
Stan – vicepreședinte și dom-
nii Stelian Bughiu, Constantin 
Ghiu, Petre Ștefan Stoenescu 
– membri, iar ca membru de 
onoare a fost ales la ultima 
Adunare Generală domnul Ion 
A. Angelescu în vârstă de 95 de 
ani, veteran în cel de-al II-lea 
război mondial. Dacă în urmă 
cu ceva ani membrii Consiliului 
Director erau mai puțin ancorați 

în rezolvarea problemelor mun-
cii de zi cu zi, actualmente se 
simte responsabilitatea mem-
brilor aleși, fiecare răspunzând 
de un anumit număr de sucur-
sale și, în cadrul consiliului, fie-
care membru vine cu probleme 
și soluții viabile.

C.A.R.P. Pătârlagele, 
încă de la înfințare, 

în Federația Națională 
“OMENIA”

Comisia de cenzori este 
condusă de doamna Dorina 
Mihăilă – președinte, iar ca 
cenzori doamnele Steliana 
Nistorescu și Maria Isar. În 
sarcina Comisiei de Cenzori 
au stat obiective precum: utili-
zarea mijloacelor materiale în 
procesul activității de creditare, 
economice, de protecție soci-
ală și de întreținere și gospo-
dărire a asociaței; legalitatea 
și realitatea plăților și cheltuie-
lilor specifice asociației; orga-
nizarea și executarea potrivit 
dispozițiilor legale a controlului 
financiar preventiv. Biroul de 
contabilitate este condus de 

doamna Elena Năstase. Din 
serviciul de contabilitate fac 
parte doamnele Elena Manea, 
Iolanda Mihălcescu, Elena Vi-
oleta Tănase, fiecare în parte 
având atribuțiuni specifice pre-
văzute prin fișa postului. Casi-
eria este condusă de doamna 
Tatiana Popa. Asociația C.A.R. 
Pensionari „SPERANȚA” Pă-
târlagele a aderat la Federația 
Națională „OMENIA” încă din 
anul 1990 și de fiecare dată a 
răspuns chemărilor acesteia. 
Asociația C.A.R. Pensionari 
funcționează pe bază de sta-
tut propriu, este înregistrată 
ca persoană juridică conform 
legislației în vigoare și înscrisă 
în Registrul de evidență a Băn-
cii Naționale a României potri-
vit legii 93 din 2009 și Regula-
mentului nr. 20/2009 al B.N.R.

O asociație puternică 
înseamnă cât mai mulți 

membri
Consiliul Director al Aso-

ciației C.A.R.P. „SPERANȚA” 
Pătârlagele s-a preocupat în 
mod permanent pentru duce-
rea la îndeplinire a măsurilor 
stabilite prin hotărârea Adunării 
Generale a Reprezentanților. 
Un prim obiectiv care s-a avut 
și se are în permanență în ve-
dere este înscrierea de noi 
membri. Dacă la finele anu-
lui 2016 exista un număr de 
8.379 de membri, în cursul 
anului 2017 s-au înscris un nu-
măr de 898 de membri, a ve-
nit prin transfer unul, iar 613 
membri s-au retras din diferite 
motive, au pierdut vechimea 
prin neplata cotizației 578 și 
au decedat 183 de membri. 
La sfârșitul anului 2017 am 
înregistrat 7.904 de membri, 
ceea ce a dus la pierderea a 
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475 de membri față de anul 
2016 și aici trebuie acționat în 
viitor. Rezultate bune la înscri-
erea de noi membri au obținut 
sucursalele: Pătârlagele - 99, 
Chiojdu - 97, Brăești - 97, Gura 
Teghii - 75, Buda - 73, Siriu - 
67, Cislău - 59, Calvini - 42, 
ai căror încasatori au depus 
eforturi susținute ținând cont 
de îndrumările primite în ceea 
ce privește creșterea numerică 
dar și calitativă, adică oameni 
model și buni platnici. Eforturi 
s-au depus de către încasatori 
și pentru acordarea împrumu-
turilor rambursabile, încasarea 
ratelor la timp, lucru ce a făcut 
ca în cursul anului 2017 să 
se acorde un număr de 3.429 
de împrumuturi rambursabile 
în sumă de 8.725.720 de lei, 
media împrumuturilor fiind de 
2.545 de lei. Ajutoare neram-
bursabile s-au acordat unui nu-
măr de 61 de membri, în sumă 
de 22.150 de lei. S-au decontat 
cote parte din sumele achitate 
de membri pentru tratamentul 
în stațiunile balneo-climateri-
ce, precum și pentru unele boli 

specifice, ciroză, tumori, pier-
deri de vedere, proteze și lu-
crări dentare. Pentru intervenții 
chirurgicale oftalmologice și 
ORL, în procente stabilite de 
Adunarea Generală și în raport 
cu documentația depusă, s-au 
acordat ajutoare unui alt număr 
de 39 de membri, echivalentul 
în bani fiind de 5.542 de lei. De 
altfel acesta nu este singurul 
segment din cadrul acțiunilor 
sociale în care s-a acționat de 
către conducerea asociației.

Colaborare 
permanentă 

cu autoritățile locale 
La nivelul comunelor, ai că-

ror pensionari sunt membri ai 
C.A.R.P. Pătârlagele există o 
colaborare permanentă cu con-
siliile locale, primarii acestor co-
mune primind cu diferite ocazii 
sincerele mulțumiri ale condu-
cerii asociației. Nu se poate tre-
ce cu vederea, recunoașterea 
faptului că în desfășurarea ac-
ti vității C.A.R.P.-ului din Pătâr-
la gele un sprijin substanțial l-a 
primit din partea Federației Na-

ționale „OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România. Prin mate-
rialele transmise, prin întrunirile 
organizate, prin revista trimes-
trială „OMENIA”, sunt informați 
de toate evenimentele ce 
se produc la nivel central în 
privința pensionarilor, cât și cu 
experiențele altor C.A.R.P.-uri. 

De asemenea, au fost bene-
fice schimburile de experiență 
la care au participat, respectiv 
la Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București, Asociația C.A.R.P. 
„Armonia” Vălenii de Munte, 
Ploiești și nu numai. Chiar dacă 
nu toate rezultatele obținute au 
fost la nivelul dorit, aceasta s-a 
datorat și unor cauze obiective. 
Nu putem trece cu vederea că 
tot ceea ce s-a obținut a fost 
posibil prin contribuția tuturor 
factorilor, consilieri, cenzori, 
casieri și personalul angajat al 
asociației. Este o asociație oare-
cum mică dar cu un suflet mare 
și oricând pașii vă vor călăuzi pe 
meleagurile buzoiene nu îi oco-
liți, deoarece sunt o bună gazdă 
și ne promit că în viitor vor fi și 
mai puternici.
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ATITUDINE

Persoanele vârstnice supuse 
unui proces de excluziune 

financiară de către bănci din ca-
uza vârstei înaintate și pensiilor 
mici și-au găsit sprijinul în ca-
sele de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor, asociații constituite 
în baza OG nr. 26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile, Legii nr. 
540/2000 și Legii nr. 502/2004.

Aceste asociații, cu o tradiție 
de peste 120 de ani, primele 
luând ființă la sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea sub denumirea 
de asociații de ajutor și înmor-
mântare, s-au dezvoltat în peri-
oada interbelică prin Legea nr. 
21 din 1924 (Legea Mârzescu), 
au funcționat în timpul comu-
nismului în baza Decretului nr. 
204 din 1951 și a Legii nr. 13 
din 1972. După evenimentele 
din 1989 s-au desprins de sub 
tutela ministerului muncii din pe-
rioada comunistă și în prezent 
funcționează într-un cadru le-
gislativ modern, aprobat în peri-
oada premergătoare aderării la 
Uniunea Europeană, cu modifi-
cările și completările ulterioare.

Cadrul legislativ a permis 
ca din anul 2000 Federația 
Națională “OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România să fie 
membră a Consiliului Național 
al Persoanelor Vârstnice, iar din 

anul 2014 membră a platformei 
pensionarilor europeni (AGE 
Platform Europe), președintele 
federației fiind și reprezentant 
național.

Atât Federația Națională 
“OMENIA” cât și cei peste 
1.400.000 de membri din 
C.A.R.P.-urile afiliate se pot mân-
dri cu derularea unor pro iecte 
cu fonduri externe, cu activități 
de creditare dar și înființarea 
de centre de zi, cluburi, centre 
rezidențiale, centre de îngrijire la 

domiciliu, cantine sociale, maga-
zine tip economat și de produse 
naturiste, cabinete medicale, 
ateliere de prestări ser vicii de 
reparații, saloane de frizerie – 
coafură, manichiură - pedichiură, 
activități de socializare, sportive, 
culturale și de agrement. Pentru 
unele dintre ele, conform legii, 
s-au parcurs procedurile de au-
torizare și licențiere.

Casele de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din Federația 
Națională “OMENIA” au angajat 
peste 1.200 de pensionari în or-
ganele de conducere și control, 

2.500 de meșteri cu părul de 
argint și mâini de aur lucrează 
împreună cu peste 49.000 
de voluntari alături de 4.463 
angajați mai tineri. Ele sunt sin-
gurele asociații de pensiona-
ri care promovează principiile 
îmbătrânirii active prin învățare 
continuă, muncă, voluntariat, 
socializare în cercurile aplica-în cercurile aplica-n cercurile aplica-
tive, sport și agrement, îngrijire 
la domiciliu cu vârstnici și pentru 
vârstnici.

Dar, după cum se vede, în 

România inițiativele bune tre-
buie pedepsite, iar unele par-
tide politice au uitat promisiunile 
electorale, au uitat angajamen-
tele europene și își amintesc de 
părinți și bunici doar înainte de 
alegeri.

Credeam că social-demo-
crația înseamnă și grija față de 
vârstnici, crearea posibilităților 
ca ei să muncească dacă mai 
pot, să-și valorifice experiența în 
așezămintele create prin banii 
lor și să fie reprezentați, inclu-
siv în Consiliul Național al Per-
soanelor Vârstnice, de cei mai 

Pardon, doamnă deputat!
Pensionar 

George RĂDEȘTEANU

Consiliul Na țio nal al Persoanelor Vârst-
nice, puternic virusat, nu a mai primit de la 
înființare, în rândurile sale, nicio organizație 
na țională de pensio nari pentru a nu împărți 
“privilegiile”, mai ales cele financiare, pe 
care prin noile modificări și le-a consolidat.
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competenți dintre ei.
Însă un grup de interese 

care participă numai la festivități 
a căpușat Consiliul Național 
al Persoanelor Vârstnice și a 
reușit să-și impună punctul de 
vedere în PSD și să promoveze 
modificări grobiene la legea de 
organizare și funcționare a Con-
siliului Național al Persoanelor 
Vârstnice.

Ne bucurăm când cei mai 
tineri iubesc, se căsătoresc, se 
recăsătoresc, ne aduc nepoți, 
dar să nu-și bată joc de vârstni-
cii (care mai vor să facă ceva în 
această țară) prin votul lor ire-
sponsabil fără a citi și a se docu-
menta temeinic.

Surprinzător, și nu prea, o 
doamnă deputat, inițiatoare 
– alături de alți trei parlamen-
tari - a modificărilor la Legea nr. 
16/2000, într-un interviu pentru 
o publicație națională declară 
cu seninătate sau poate naivi-
tate, pentru că nu o putem bănui 
de rea-credință, că s-a urmărit 
depolitizarea organizațiilor de 
pensionari. Pardon, doamnă 
deputat! Organizațiile naționale 
reprezentative din actuala Comi-
sie Parmanentă a Consiliului 
Național al Persoanelor Vârst-
nice au fost neîntrerupt în siajul 
puterii și au avut protocoale de 
colaborare cu partidele politice, 
în domeniul social, zic ele.

Federația Națională “OME-
NIA” a C.A.R.P.-urilor din Ro mâ -
nia și Federația Națională “SO-
LIDARITATEA” a Pensionarilor 
din România, prima exclusă 
ilegal din Consiliul Național al 
Persoanelor Vârstnice, iar a 
doua respinsă, când a solicitat 
ade rarea, nu au avut niciodată 
protocoale de colaborare cu 
vreun partid politic și ambele au 
fost primite ca membri cu drep-
turi depline în Platforma pensio-
narilor europeni.

O federație națională este po-
trivit OG nr. 26/2006 și Legii nr. 
502/2004 privind asociațiile de 

pensionari precum și statutelor 
proprii o organizație națio nală de 
pensionari și nu o entitate presta-
toare de servicii. A pune semnul 
egalității între o casă de ajutor re-
ciproc a pensionarilor și o cantină 
socială, club al seniorilor, ori cămin 
de bătrâni înseamnă parșivenie 
din partea gerontocraților care, de 
prin anii 2000, fac parte continuu 
din Comisia Permanentă a Con-
siliului Național al Persoanelor 
Vârstnice și superficialitate ori 
ignoranță din partea parlamen-
tarilor care au avut încredere 
în ei. Secretarii de Stat, membri 
ai acestei Comisii, din decență 

Legea Mârzescu
Casele de Ajutor Reciproc 

ale Pensionarilor așa cum 
sunt denumite acum și-au 
semnat actul de naștere oda-
tă cu Legea nr. 21 din 1924 
(Legea Mârzescu), primul act 
normativ modern care avea 
ca izvoare dreptul la liberă 
asociere, dreptul de a alege 
şi a fi ales, dreptul la autode-
terminare, precum şi princi-
piul „un om, un vot”, carac-
teristică esențială a entităților 
de economie socială. Printre 
proiectele de legi rămase de 
la Gheorghe Gh. Mârzescu, 
om politic și jurist român, 
men ționăm: proiectele de 

cod al muncii, al cooperației, 
precum și proiectul legii sa-
nitare, care au fost adoptate 
mai târziu de Parlament.
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sau poate indiferență, pentru 
indemnizație, votează tot ceea ce 
propun “liderii vârstnicilor”.

Consiliul Național al Persoa-
nelor Vârstnice reprezintă acum 
sub 1,5 milioane de pensionari 
și persoane vârstnice, mai puțin 
decât casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor din România. 
Peste 3,5 milioane de pensio-
nari și persoane vârstnice nu 
mai sunt reprezentați așa că 
dialogul social despre care se 
vorbește în expunerea de moti-
ve pentru modificarea legii abia 
acum a fost amputat.

Consiliul Național al Per-
soanelor Vârstnice, puternic 
virusat, nu a mai primit de la 
înființare, în rândurile sale, nicio 
organizație națională de pensi-
onari pentru a nu împărți “privi-“privi-privi-

legiile”, mai ales cele financiare, 
pe care prin noile modificări și 
le-a consolidat.

Este jenant când în Uniunea 
Europeană îți este recunoscută 
activitatea, ești respectat și 
apreciat ca organizație na țio-
nală reprezentativă a pension-
arilor și acasă îți sunt negate 
poziția în societate și activita-
tea.

O categorie importantă de 
organizații de pensionari, care 
desfășoară activități de ajuto-
rare economico-financiară, a 
rămas definitiv în afara dialo-
gului social, iar posibilitatea 
de a desfășura în parteneriat 
cu Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale și structurile sale terito-
riale, a unor programe sociale 
s-a diminuat, dacă nu eliminat. 

Prin modificarea și completarea 
Legii nr. 16/2000 au scăpat de 
un proces intentat în anul 2015 
și pe care altfel nu îl puteau 
câștiga.

În loc de concluzie, ca pen-
sionar pot să spun, cu multă 
amărăciune: “Iartă-i, Doamne, 
că nu știu ce au votat”.

Mă refer la actualii parla-
mentari. Pe cine mai alegem? 
Ce mai urmează? Și modifi -Și modifi -i modifi-
carea Legii nr. 502/2004 unde 
mai există încă definiția pe care 
au preluat-o și amputat-o con-
form unor interese în Legea nr. 
16/2000?

Dar, casele de ajutor re-
ciproc ale pensionarilor își vor 
îndeplini obligațiile față de toți 
membrii lor, persoane vârstnice, 
și față de instituțiile statului.

Cererea de reexaminare trimisă de președintele Klaus Iohannis în care sunt semnalate neregulile
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Este doctor în economie  
și un eminent analist eco-

nomic român. A fost Minis-
trul Reformei, preşedinte al 
Consiliului pentru Reformă, 
în cabinetul Ciorbea, dar  și 
autor al volumelor „Corpora-
ţiile transnaţionale” (1978), 
„Terra portret în alb-negru” 
(1980), „Reforma economi-
că în România: jumătăţile de 
măsură dublează costurile 
sociale” (1994), „Manifestul 
partidului imobilist” (1996), 
„România, o colonie la mar-
ginea Europei” (2016). Tot-
odată este și un prolific pu-
blicist, fiind  autorul a sute 
de articole şi studii asupra 
reformei postdecembriste 
din România. Profesorul Ilie 
Șerbănescu face pentru re-
vista  “OMENIA” o dură radi-“OMENIA” o dură radi-OMENIA” o dură radi-
ografie a societății românești 
din punct de vedere al eco-
nomiei, mai bine spus a lip-
sei ei, acum în pragul unei 
iminente crize financiare 

globale. Ce mai este econo-
mie românească este atât de 
slabă încât nu mai poate face 
bine, dar nici rău.

Suntem la aproape zece 
ani de la recesiunea eco-
nomică care a zgudu-
it planeta în 2008 și se 
vorbește tot mai acut de 
iminența unei alte crize 
economice...
Da, această criză va veni 

în mod sigur, ea este anunțată 
de ciclicitatea  care există în 
evoluția fiecărei economii din 
lume. Deja suntem la capă-
tul unui număr de ani buni de 
creștere economică, destul de 
solidă. Așa că este aproape 
sigur că această criză va veni, 
s-ar putea ca încă de la sfârșitul 
acestui an. Semnale de înceti-
nire au apărut în toată Europa, 
în China, în marile centre eco-
nomice puternice din toată lu-
mea. Se vorbește și de o nouă 
recesiune în Statele Unite, deși 
măsurile pe care le-a adoptat 
președintele Donald Trump 
probabil vor amâna această 
fază a ciclului economic. În Eu-

ropa sunt restrângeri severe, 
în mod deosebit în vestul con-
tinentului, pregnant din trimes-
trul 4 al anului trecut și nu exis-
tă niciun fel de semn al reluării 
creșterilor economice.

În ceea ce privește Ro mâ-
nia, este, din păcate, o situație 
mai gravă. Să fie foarte clar, 
România nu mai are economie 
națională, ea găzduiește doar 
o economie care e formată din 
două componente aproape 
fără legătură între ele. Una este 
economia străină de pe terito-
riul României, economia domi-
nantă, care deține toate punc-
tele, sectoarele și pârghiile  
strategice și economice de pe 
teritoriul României.  Ea este, de 
altfel, și cea care înregistrează 
creștere economică. Aceas-
tă componentă avea în jur de 
20% din economie la intrarea 
României în Uniunea Europea-
nă, iar acum după 13 ani are 
peste 50%, ceea ce arată că 
toată creșterea economică de 
care s-a vorbit și a fost pusă 
pe seama României, nu este a 
noastră, este a capitalului eco-
nomiei străine din România, 

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ

INTERVIU

„România nu mai are 
economie națională,
este o colonie 

a celor puternici!”
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           C.A.R.P.-urile
              sunt bănci de 
tip vechi, nu de tip 
nou. Dacă ar fi fost 
de tip nou ar fi mu-
rit pensionarii de 
mult. Aceasta este 
funcția lor în siste-
mul de eco no mie 
socială, au funcția 
de su pra vie  țuire. 
Să dea Dum  nezeu 
ca ace  ia care au 
grijă de
ele să le țină
cât mai
mult în viață.”

în timp ce economia autohto-
nă, aia care mai există, este o 
economie subalternă care um-
ple găurile, pune pingele, dacă 
pot să mă exprim așa, și care 
a tot dat înapoi. Economia do-
minantă a tot crescut, iar eco-
nomia rămasă subalternă  a tot 
scăzut. Acum ce se va întâm-
pla în țările al căror capital este 
implantat în România, este evi-
dent. Dacă va exista încetini-
rea acolo va exista încetinirea 
și în economia străină din Ro-
mânia. Mai mult, întotdeauna 
când este criză, există această 
încercare reușită a celui pu-
ternic de a ieși, de a se salva, 
pe seama celui slab. Oricum, 
subsidiarelor din afară li se va 
cere să întărească redutele, 
bazele de acasă. Așa că este 
de presupus că vor veni mult 

mai puține investiții, se va in-
tensifica ieșirea de profituri – 
sub toate formele – de aici, ca 
să consolideze economia de 
acasă. România, ca și în criza 
trecută va resimți și mai pro-
fund recesiunea care va veni. 
Ce mai este economie româ-
nească este atât de slabă în-
cât nu mai poate face bine, dar 
nici rău. O criză economică în 
România nu mai poate fi gene-
rată de economia românească. 
Ea este la cheremul economiei 
străine care pendulează așa 
cum pendulează cea de la ba-
zele ei de acasă. 

Domnule profesor, vă în-
trebați la un moment dat, 
în rândurile unui editorial, 
cine sunt dușmanii, dar 
mai ales partenerii  Româ-

niei. Ați găsit răspunsul?
Nu avem parteneri, iar acei 

dușmani pe care îi avem sunt 
dușmani puternici și din a căror 
înrâurire România nu va scă-
pa. În concepția mea, acești 
dușmani vor fi primii care vor 
acționa pentru împărțirea Ro-
mâniei. România, din păcate, 
este o colonie, dar acest lucru 
nu este cel mai rău. Mai rău 
este că România reprezintă o 
colonie a colonialismului co-
lectiv din Uniunea Europeană. 
Dacă ar fi colonia cuiva, unul, 
indiferent care, America, Ma-
rea Britanie sau Germania, 
acel stăpân  s-ar comporta cu 
România precum ar fi bunul 
său propriu. Adică îl va stoarce 
la maximum, dar nu-i va lăsa 
pe alții să-l stoarcă.

„
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”

Dar, fiind bunul colectiv al 
Uniunii Europene – aceasta 
găzduind cel puțin cinci-șase 
imperii coloniale, mai trecute 
sau mai actuale, toți ăștia hăr-
tănesc România pe care nu o 
apără nimeni. Nu-i nicio filo-
sofie, nu e nimic nou de care 
să ne cutremurăm, am mai 
fost vizați de împărțiri, am stat 
despărțiți sute de ani. Va fi din 
nou acest lucru, eu cred că este 
inevitabil. Nu va exista modali-
tate de rezolvare într-un alt fel. 
Niciuna dintre puterile cu ca-
racter internațional european, 
mondial, care sunt în România, 
nu este atât de puternică încât 
să-și impună condițiile în fața 
celorlalți. Și acum o întrebare 
legitimă după părerea mea.

În alte țării foste comuniste 
cum este? Eu nu cred că 
este chiar la fel ca la noi. Și 
deosebirile sunt două. Clase-Clase-
le politice din țările respective 
n-au vândut chiar tot, cum a 
făcut România. Și, în al doilea 
rând, nu este nici una dintre 
ele în vizor să fie împărțită. Nici 
Cehia, Ungaria sau Bulgaria, 
nu vrea nimeni să le împartă. 
Aici s-au găsit mai mulți ama-
tori și doritori de așa ceva. Pro-
blema este economia și cine o 
deține, adică Occidentul. Este 
dreptul Occidentului să aibă 
decizia având proprietatea. Ai 
proprietatea, ai decizia. Acesta 
este capitalismul. 

Domnule Ilie Șerbănescu, 
în condițiile în care îmbă-
trânirea populației este tot 
mai accentuată, cum va 
rezista sistemul de pen sii 
și cum va face față? 
Vorbind la nivel macro sis-

temul  va rezista mai mult în 
țările cu resurse, occidentale. 
Care, să fie foarte clar, tră-

iesc în bună parte pe seama 
coloniilor ca noi, de unde au 
o extracție serioasă de sevă 
economică, în fiecare an. Și 
până la urmă se va ajunge și la 
resursele sistemului de pensii.

Pe vremea comunismului, 
erau trei salariați care suțineau 
o pensie. Era astfel posibil să 
se strângă bani și să se pună 
de-o parte pentru viitor. Din alt 
punct de vedere, pensia me-
die reprezintă un cuantum re-
zonabil din salariul mediu. În 
momentul de față am ajuns la 
situația de 1 la 1. Îmbătrânirea 
populației înseamnă că mai 
puțini contribuabili vor susține 
mereu mai mulți pensionari. 
România este rău situată din 
acest punct de vedere, spre 
exemplu de Germania care 
este de 1,8 la 1. Iar ei deja 
fac presiuni pentru creșterea 
vârstei de pensionare pentru 
a compensa această poveste. 
Se amână astfel momentul în 
care pensionarii să fie ținuți de 
câți mai puțini oameni. Restul 
sunt povești. Pot să iau de la 
bugetul de stat, pasager, și să 
tot dau, dar depinde de pute-
rea bugetului. Ne place, nu ne 
place, România nu are buget. 
La noi bugetul reprezintă, re-
spectiv taxele pe care le ia sta-
tul de la sistemul economic, de 
la oameni, 26% din PIB.

În Uniunea Europeană me-
dia este de 45%, iar în țările 
nordice avem peste 50%. Deci, 
cu 50% din PIB, indiferent cum 
este acesta, mare sau mic, se 
poate face ceva, se poate in-
vesti în ceva - infrastructură, 
sistemul medical, protecția so-
cială a pensionarilor. Cu 26% 
nu se poate face nimic și nici 
nu se face, se vede acest lu-
cru. Restul e o minciună, e o 

luptă falsă pentru un cadavru. 

În țările occidentale unde 
creșterea vârstei de pen-
sionare este aplicată și 
speranța de viața este 
mai mare....
Da. Dar, niciodată acolo nu 

s-a ajus la paritatea de 1-1 cum 
este la noi, adică ceva cu mult 
mai presant decât valoarea 
speranței de viață – care este 
de 3, 4, 5 ani. Degeaba căutăm 
legitimități, legitimitatea exis-
tă. Am muncit toată viața, am 
dreptul. Dar, am dreptul dacă 
cineva administrează niște 
bani care s-au pus de-o parte.

Dar, atenție, peste tot în 
lume, iar la noi din anul 1996 
sistemul de finanțare a pen-
siilor este acesta: pensiile se 
plătesc din contribuțiile celor 
activi, nu din ce a fost pus de-
oparte. Asta este o poveste 
falsă, să ne despărțim de ea. 
Nu se mai pune pentru pen-
sii nimic de-o parte ci doar se 
adaugă, eventual de la bugetul 
de stat, pentru a se plăti pen-
sii. Asta avea valabilitate pe 
vremea comunismului, când 
erau trei salarii care susțineau 
o pensie.

Cauzele sunt multe, inflația 
de 200% din perioda respecti-
vă, faptul că nu s-a îngrijit ni-
meni de banii ăia. Ei tot s-ar fi 
terminat odată și-o dată în mă-
sura în care s-a grăbit scoate-
rea la pensie a oamenilor. S-a 
transferat o problemă care era 
pe termen scurt sau mediu într-
o problemă pe termen lung și 
nesoluționată. Oamenii câștigă 
puțin, sunt nefericiți, au acest 
argument inexorabil – cum 
vreți să-i spuneți- Domnule, 
am muncit, am dreptul. Asta nu 
valorează nimic în fața econo-
miei. 
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ste un lucru cert și larg 
cunoscut faptul că po-

pu lația Europei îm bă trânește. 
Per soa nele cu vârsta de peste 
50 de ani re prezintă deja 37% 
din popu lație, adică 190 de 
milioane de cetățeni. Numă-
rul de persoane în vârstă de 
60 de ani și peste va crește cu 
aproximativ două milioane de 
persoane în fi ecare an în de-în fi ecare an în de- fiecare an în de-
ceniile următoare, în timp ce 
populația de vârstă activă va 
începe să scadă. Numărul de 
persoane cu nevoi de îngri-
jire va crește, de asemenea, 
și în același timp, mai puțini 
tineri vor fi disponibili pentru 
a oferi asistență și îngrijire in-și îngrijire in- îngrijire in-îngrijire in- in-
formală și  formală.

Îngrijirea de lungă durată: 
o varietate de servicii 
pentru complexitatea 

nevoilor seniorilor

Conform Institutului Națio-
nal pentru Îmbătrânire al De-
partamentului de Stat al SUA, 
îngrijirea pe termen lung impli- pe termen lung impli-
că o varietate de servicii me-
nite să răspundă necesităților 
de sănătate sau de îngrijire a 

persoanei într-o perioadă scur-într-o perioadă scur- scur-
tă sau lungă de timp. Aceste 
servicii ajută oamenii să tră-
iască în mod independent și în 
siguranță, atunci când nu mai 
pot desfășura activități de zi cu 
zi pe cont propriu.

Îngrijirea pe termen lung 
este oferită de mai multe tipuri 
de furnizori, în funcție de ne-
voile unei persoane. Majorita-
tea îngrijirilor pe termen lung 
sunt oferite la domiciliu de că-
tre membrii familiei și prietenii 
neremunerați (îngrijirea infor-
mală). De asemenea, aceasta 
poate fi furnizată într-o unitate 

specială, cum ar fi un centru 
rezidențial de îngrijire medica-îngrijire medica- medica-
lă sau în comunitate, de exem-în comunitate, de exem- comunitate, de exem-
plu, într-un centru de îngrijire a 
adulților.

În România, prin prevede- România, prin prevede-
rile Legii asistenţei sociale  nr. 
292/2011, îngrijirea de lungă 
durată (peste 60 de zile) se  
asigură  la  domiciliu,  în cen-
tre rezidenţiale,  în centre  de  
zi. Astfel, serviciile de îngrijire 
personală se adresează per-
soanelor dependente care, 
urmare a pierderii autonomiei 
funcţionale din cauze fizice, 
psihice sau mintale, necesi-
tă ajutor semnificativ pentru a 
realiza activităţile uzuale ale 
vieţii de zi cu zi. Suportul oferit 
pentru îndeplinirea activităţilor 
uzuale ale vieţii zilnice priveşte 
două categorii de activităţi: ac-
tivităţi de bază ale vieţii zilnice, 
în principal: asigurarea igienei 
corporale, îmbrăcare şi dez-şi dez- dez-
brăcare, hrănire şi hidratare,  
asigurarea igienei eliminărilor, 
transfer şi mobilizare, depla-
sare în interior, comunicare și 
activităţi instrumentale ale vieţii 
zilnice, în principal: prepararea 
hranei, efectuarea de cum-
părături, activităţi de menaj şi 
spălătorie, facilitarea deplasării 
în exterior şi însoţire, activităţi 

Îngrijirea informală 
a persoanelor vârstnice

Sociolog 
Ionuț ARDELEANU

Îngrijirea 
la domiciliu 

a persoanelor 
vârstnice 

dependente este 
prima măsură de 
sprijin acordată 

acestora, centrul 
rezidențial 

reprezentând 
alternativa 

îngrijirii 
la domiciliu.

E
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de administrare şi gestiona- şi gestiona-şi gestiona- gestiona-
re a bunurilor, acompaniere şi 
socializare. Aceeași legislație 
stabilește condițiile privind ac-
cesul persoanelor vârstnice în 
centrele rezidențiale, astfel că 
persoanele eligibile sunt cele 
care nu au familie sau nu se 
află în întreţinerea unor per-în întreţinerea unor per- întreţinerea unor per-întreţinerea unor per- unor per-
soane, nu au locuinţă ori ve-
nituri proprii, sau sunt insufici-
ente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare,  nu  se  pot gospo-
dări sau necesită îngrijire spe-îngrijire spe- spe-
cializată. 

Îngrijirea la domiciliu a per- la domiciliu a per-
soanelor vârstnice dependen-
te este prima măsură de spri-
jin acordată acestora, centrul 
rezidențial reprezentând alter-
nativa la îngrijirea la domiciliu. 

Îngrijirea informală 
–între soluția optimă 

pentru vârstnici 
și echilibru pentru 

aparținători
În România, dar și în alte 

state europene, îngrijirea infor- infor-
mală a persoanelor vârstnice 
se bazează în cea mai mare 
măsură pe familie, aceasta 
având în mod tradițional ro-în mod tradițional ro-n mod tradițional ro-
lul de îngrijire. În același timp, 
există o slabă dezvoltare a ser-
viciilor formale de îngrijire pen-
tru vârstnici (centre de îngrijire 
şi asistenţă/centre rezidenţiale 
pentru vârstnici, centre de zi, 
precum şi servicii socio-medi-şi servicii socio-medi- servicii socio-medi-
cale de îngrijire la domiciliu) și 
de multe ori, îngrijirea informa-
lă reprezintă singura opțiune 
disponibilă, atât pentru vârst-
nici, cât și pentru aparținători. 

Un studiu efectuat de Plat-
forma Europeană AGE în anul 
2016 relevă că îngrijitorii conti-îngrijitorii conti- conti-
nuă să se confrunte cu riscuri 
mai mari de șomaj, sărăcie și 

excluziune socială, decât per-
soanele care nu oferă îngrijire 
informală. Totodată, același 
sondaj indică faptul că aproa-
pe unul din cinci lucrători au 
raportat dificultăți de concen-
trare la locul de muncă din ca-
uza responsabilităților famili-
ale crescute, demonstrând că 
politicile de sprijinire a echili-
brului dintre viața profesională 
și cea privată sunt esențiale. 
În același timp, îngrijitorii in-
formali nu sunt recunoscuți în 
mod corespunzător de către 
sistemele de sănătate și pro-
fesioniști și sunt lăsați fără 
sprijin sau consiliere. Acest 
fapt poate pune uneori în peri-în peri- peri-
col sănătatea vârstnicului aflat 
în îngrijirea unor persoane 
fără o pregătire minimă. Deși 
îngrijirea la domiciliu acordată 
de către familie poate repre-
zenta o soluție benefică atât 
pentru vârstnic, cât și pentru 
sistemele de protecție socială, 
este  necesar un echilibru nu 
numai în ceea ce privește viața 
profesională – viața familială, 
ci și asigurarea unor forme de 
suport concrete, de exemplu 

indemnizații pentru îngrijitori și 
vârstnici, cursuri de specializa-
re pentru îngrijitori, concomitent 
cu asigurarea unor servicii for- unor servicii for-
male specializate disponibile, 
cu acoperire națională. 

Noutăți privind 
ingrijirea informală 
la nivel european

La Consiliul Uniunii Euro-
pene (a cărui președinție este 
asigurată de România) și Par-
lamentul European au ajuns, în 
luna ianuarie 2019, la un acord 
politic provizoriu în cazul Di-
rectivei privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea de fa-și cea de fa- cea de fa-
milie a părinților și îngrijitorilor. 
Directiva propune o serie de 
beneficii pentru cetățenii euro-
peni și vizează în mod concret  
susținerea persoanelor cu 
responsabilități de îngrijire a 
unor rude, care de cele mai 
multe ori sunt femei și care se 
confruntă cu efecte negative în 
ceea ce privește participarea 
lor pe piața forței de muncă. 
Astfel, această directivă va asi-
gura un concediu minim anual 
pentru fiecare lucrător.
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PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Ne aflăm în cea de a treia 
lună de Președinție ro ta-

tivă a Consiliului Uniunii Euro-
pene deținută de România, iar 
aceasta riscă, deja, să fie afec-
tată de agenda anti-europeană 
și anti-justiție a PSD-ALDE și 
de lipsa de viziune legată de 
marile dosare pe care va trebui 
să le gestionăm. 

Pe plan extern, reprezen-
tan ții autorităților de la București 
au ales confruntarea deschisă 
cu oficialii europeni, pe care-i 
acuză că tratează România ca 
pe o țară de mâna a doua, fără 
respect, deoarece critică modi-
ficarea legilor justiției și a Co-și a Co-i a Co-
durilor Penale. Reprezentanții 
PSD-ALDE mizează mai ales 
pe faptul că oficialii europeni 
nu le vor critica prea tare de-
rapajele tocmai pentru că asta 
ar pune o amprentă negativă 
pe președinția rotativă, riscând 
să afecteze și gestionarea și 
închiderea unor dosare impor-
tante pentru UE. Încurajările 
date de Jean Claude Juncker 
și alții că România este pregă-
tită pentru președinția rotativă 
au fost tocmai o încercare de 
temperare. În plan intern, reto-
rica este una centrată pe ne-
cesitatea de consens național 
și pace între partide. Securea 
războiului politic trebuie îngro-
pată pentru 6 luni cu orice preț 

și se așteaptă de la opoziție să 
critice și să atace cât mai puțin 
derapajele puterii, în numele 
interesului național de a avea 
o președinție de succes. 

România a ales ca motto 
pentru președinția sa la Consi-
liul UE „Coeziunea ca valoare 
comună europeană“. Foarte 
bine, este o temă importantă 
într-o Europă tot mai divizată, 
unde este necesar să vorbești 
de coeziune și unitate, de o 
Europă mai puternică. Pentru 
coeziune e nevoie de consens, 
de valori împărtășite. 

Cei mai importanți 
oameni

În următoarele luni, preșe-
dinția României la Consiliul 
Uni unii Europene va trebui să 
navigheze într-un peisaj politic 
și diplomatic schimbător și în-
șe lător, începând cu Brexit-ul 
și terminând cu alegerile pentru 
Parlamentul european. Au tori-
tă țile de la București s-au con-

fruntat încă de la început cu 
întrebări privind pregătirea sa, 
sau mai degrabă lipsa aceste-
ia, pentru a prelua frâiele ela-
borării politicilor UE pe partea 
de atribuții ale Consiliului. Pe 
lângă personaje cheie arhicu-
noscute din țară, avem câțiva 
români la fel de importanți (sau 
poate chiar mai importanți) care 
își desfășoară activitatea la 
Bruxelles. Luminița Odobescu 
este reprezentantul permanent 
al României la Uniunea Eu-
ropeană și este conștientă de 
dificultățile întâmpinate. Ea a 
promis că președinția română 
va fi pregătită să gestioneze 
viitoarele relații dintre Marea 
Britanie și UE. Diplomat cu ex-
pertiză în domeniul energiei, 
uniunii economice și monetare, 
fiscalitate și comerț (a condus 
negocieri pe marginea acestor 
probleme în timpul discuțiilor 
de aderare a țării), Odobescu 
are o experiență îndelungată în 
privința relațiilor cu Bruxelles-ul.

În lumina reflectoarelor... 
Oare cum ne vom descurca?
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Corina Crețu este comisa-
rul european pentru politică 
regională, fapt care o face ex-
trem de influentă în țările care 
sunt beneficiare net ale fondu-
rilor UE pentru dezvoltare, in-
clusiv România. În calitate de 
vicepreședinte al Parlamentu-
lui European și deputat în Par-
lamentul European, conexiuni-
le sale la Bruxelles sunt destul 
de bune. Probabil că va juca un 
rol important în culise pe durata 
președinției României în UE. 

Dosare și dosare
Pe 15 ianuarie, Prim-minis-

trul Viorica Dăncilă a prezen-
tat în fața Parlamentului Euro-
pean programul și prioritățile 
Președinției Consiliului UE 
pentru perioada ianuarie-iunie 
2019, într-o sală aproape goală 
și în absența Președintelui Co-
misiei Europene, Jean-Claude 
Juncker. Este semnificativ fap tul 
că discursul Vioricăi Dăn cilă din 
Parlament a avut loc în aceeași 
zi în care Acor  dul de Retragere 
al Re ga tului Unit din Uniunea 
Europeană a fost respins cu 
o majoritate covârșitoare în 
Camera Comunelor, anunțând 
o Președinție Rotativă cu 

incertitudini și tumult pe acest 
subiect. Brexit va marca istoria 
primei Președinții române a 
Consiliului UE, așa cum o vor 
face și Summit-ul Consiliului 
European de la Sibiu din 9 mai 
2019, dar și alegerile pentru 
Parlamentul European din 
aceeași lună mai. Acestora li se 
adaugă dosarul legislativ care 
va marca, cu siguranță, manda-
tul României, Cadrul Financiar 
Multianual (CFM) 2021-2027. 
Acest dosar mamut, care va re-
prezenta bugetul UE în perioa-
da 2021-2027 a fost preluat de 
România după ce Președinția 
austriacă a Consiliului nu a re-
alizat mari progrese în găsirea 
unui consens atât între mem-
brii Consiliului, cât și între Con-
siliu și Parlamentul European. 
În mod evident diferențele de 
opinie au fost caracterizate ca 
fiind semnificative, iar perspec-
tiva unui acord pe acest subiect 
înainte de sfârșitul Președinției 
României este îndepărtată. 
De altfel, România își propune 
doar să „definească principiile 
fundamentale” ale CFM și nu 
să ajungă la unanimitatea ne-
cesară pentru a avea un acord. 

Se remarcă angajamen-

tul României de a sprijini o 
nouă propunere de a întări 
Frontex, precum și avansarea 
negocierilor de reformare a 
Spa țiului Schengen în orizon-
tul priorităților din domeniul 
de securitate. Acestora li se 
adaugă un angajament de a 
căuta consens pentru reforma 
Sistemului European Comun 
de Azil (o piatră de încercare 
pentru UE din 2015), dar și 
găsirea unei politici de retur-
nare a migranților cu un grad 
mai mare de eficacitate.

Un alt domeniu unde Ro-
mânia ar trebui să își doreas-
că să facă mult mai mult decât 
își propune este cel al valorilor 
comune (pilonul IV). Printre va-
lorile comune sunt menționate 
solidaritatea, oportunitățile 
ega le sau justiția socială dar 
și democrația, libertatea și res-
pectul pentru demnitatea uma-
nă. Aceste priorități sunt legate 
de mai multe măsuri pe care 
România se angajează să le 
urmărească precum reducerea 
diferențelor de remunerare din-
tre bărbați și femei, sau măsuri 
împotriva răspândirii știrilor fal-
se în timpul campaniei electo-
rale pentru alegerile europarla-
mentare. 

În ultimul timp auzim tot mai 
des despre faptul că Preşedin-Preşedin-
ţia română a Consiliului Uniu-
nii Europene a finalizat 62 de 
dosare în primele două luni de 
mandat. Uităm totuși că aces-
tea nu au fost dintre cele mai 
dificile și ui tăm și să acordăm 
meritul de rigoare Președinției 
austriece, cea care le-a des-
chis. Să vedem cum vom reuși 
să facem față și celor mai difici-
le dintre probleme.

(www.hotnewa.ro;
www.ziare.com;

www.nordnews.md)
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tudierea atentă a societății 
românești, cu toate cri-

ticile aduse ne determină să 
recunoaștem evoluția accele-
rată determinată în primul rând 
de digitalizare, de dezvolta-
rea internetului și accesul fa-
cil la acesta. Dacă implicațiile 
pozitive sunt recunoscute și 
dominante în cea de a patra 
revoluție industrială și în 
procesul globalizării, în 
ceea ce privește viața 
spirituală îngrijorarea 
crește.

Cercetătorii de la 
Harvard apreciază că 
oamenii în special “ti-
nerii sunt mai conectați 
global, dar mai izolați 
local ca niciodată”.

Așa s-a ajuns să se 
vorbească de către unii 
sociologi despre o “epidemie 
a singurătății”, apreciind că 
în comparație cu generațiile 
anterioare oamenii sunt mai 
singuri, printre motive fiind 
și căsătoria mai târziu, copii 
mai puțini în familie, participa-
rea mai scăzută la activitatea 
bisericească.

Sociologul american Eric 
Klinenberg a ajuns la conclu-
zia că oamenii ajung să fie 

extenuați și nefericiți petrecând 
mai mult timp în fața ecranelor, 
televizoarelor, calculatoare-
lor personale, tabletelor, tele-
foanelor mobile, iar instituțiile 
care le asigurau odinioară lian-
tul social sunt neglijate.

Un alt sociolog, Ray Old-
enburg, identifică ingredien-
tul lipsă și anume “al treilea 
loc”, altul decât casa și locul 

de muncă. Al treilea loc este 
acela în care oamenii se adună 
și interacționează “o comuni-
tate” care nu înseamnă doar 
membrii lor de familie, câțiva 
prieteni sau vecini apropiați.

Odată cu ieșirea la pensie, 
vârstnicii pierd și “al doilea loc” 
– locul de muncă, rămânând 

numai cu primul loc – casa, 
așa că la români casa de aju-
tor reciproc a pensionarilor 
este al treilea loc și mai mult 
decât atât, suplinindu-l deseori 
și pe cel de al doilea.

Aici, de peste 65 de ani, 
vârstnicii au găsit locul în 
care nu te simți niciodată sin-
gur, unde poți cere un sfat, 
o informație în domeniul 
creditării, asistenței sociale și 
medicale, consultanței juridice, 
consilierii psihosociale. Tot 

aici doamnele și domnii vin 
la manichiură, pedichiură, 

la croitorie și cizmărie, 
își fac aprovizionarea 
cu produse alimentare 
sau naturiste.

Unele servicii le pot 
accesa și în altă parte, 
dar prețurile sunt mult 
mai mari, iar interlocu-

torul este “un străin de 
după tejghea” și nu cel cu 

care discuți, “mai bârfești”, 
de ani și ani de zile.

Dar, dacă te gândești că tot 
cu cei din această comunitate 
mergi și la teatru sau alt spec-
tacol, în excursie sau la cer-
cu rile tematice din cadrul cen-
trului de zi atunci simți că ești 
aproape zilnic între prieteni.

Rolul de “gazdă”, al salaria-
ților casei de ajutor reciproc a 
pen sio narilor, manageri, medi-
ci, asis tenți sociali, funcționari, 

OPINII

Economist 
Giorgică BĂDĂRĂU

Niciodată singur
S

De peste 
65 de ani, vârstnicii 

au găsit locul în care nu 
te simți niciodată singur, 
unde poți cere un sfat, 

o informație în domeniul 
creditării, asistenței 
sociale și medicale, 

consultanței juridice, 
consilierii 

psihosociale.
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gestionari, meșteri de aur cu 
părul de argint este de a-i adu-
na, de a-i pune în legătură, de 
a-i transforma din ceva foar te 
eterogen într-o “comunita te”, 
pe care noi am numit-o “OME-
NIA”, alții “ARMONIA”, “SPE-
RANȚA”, “SOLIDARITA TEA”, 
“ÎNFRĂȚIREA”, o comunitate 
de întrajutorare dar și de suport 
pentru cei aflați în risc social.

Cercetătorii americani în 
domeniul sociologiei sunt în 
căutarea unor modele gen 
spațiul “wing” ca spațiu de lu-
cru și în același timp club social 
sau cel de interacțiune “pute-
rea străinului”. Ultimul presu-
pune invitarea unor persoane 
necunoscute la întâlnirile co-
munitare în care participanții 
se cunosc deja, pentru a lărgi 
grupul existent.

Abordările lor sunt foarte 

interesante, argumentate pe 
baza cercetărilor sociologice 
făcute de specialiști celebri din 
instituții de prestigiu dar la noi 
deja există într-o formă mult 
mai dezvoltată casa de ajutor 
reciproc a pensionarilor, cu ca-
pacitatea de a fi în folosul tu-
turor membrilor asociați indife-
rent de vârstă și preocupări.

Partea formală, organi za-
torică creează cadrul necesar 
pentru vârstnici, pentru a se 
manifesta în micile comunități 
pe care ei înșiși le-au consti-
tuit grupându-se în cercurile 
la care s-au simțit atrași, utile 
pentru semeni – de literatură, 
pictură, mâini îndemânati-
ce, seniorii ecologiști, bunicii 
internauți etc.

Unele schimbări legislative 
recente au scos aceste case de 
ajutor reciproc, cele mai vechi 

și trainice forme de întrajutora-
re ale vârstnicilor cu rădăcini în 
secolul al XIX-lea din Consiliul 
Național al Persoanelor Vârst-
nice, considerându-le entități 
prestatoare de servicii.

Parlamentari fără cunoștințe 
juridice și economice temei-
nice, fără informații mai pro-
funde privind impactul social 
în rândul vârstnicilor pe care îl 
au casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor au inițiat și pro-
movat aceste schimbări legis-
lative grobiene.

Să nu cedăm și să nu stricăm 
niciodată ceea ce avem chiar 
de nu are o denumire sofisticată 
preluată din cărți sau manuale 
de specialitate. La “OMENIA”, 
“ARMONIA”, ”SPERANȚA”, 
“SOLIDARITATEA” sau oricum 
se numeste, nu ești niciodată 
singur.
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În prezent o serie de servicii (abonamente te-te-
lefonie fixă sau mobilă, achiziție autoturisme, 

pachete servicii turistice, etc.) sunt ofertate în 
moneda euro, iar consumatorul achită valoa-
rea acestora în RON, conversia realizându-se 
la cursul BNR, ceea ce determină ca fiecare 
consumator să se informeze constant asupra 
cursului valutar. De exemplu, serviciile de telefo-
nie mobilă au un anumit tarif la încheierea con-
tractului, însă pe parcursul desfășurării aces-
tuia prețurile se schimbă datorită fluctuațiilor 
cursului euro.

Scăderea calității vieții în România 
este o consecință a condițiilor actu-
ale. Salariile românilor în lei s-au 
plafonat în condițiile în care pro-
dusele și serviciile achiziționate 
(inclusiv utilități), sunt raportate 
la cursul euro, un lucru ce duce la 
pauperizarea consumatorului. Dacă 
alegem să plecăm în excursie în Ro-
mânia printr-o agenție din România, ne 
putem trezi în fiecare zi cu un alt cost. Este un 
lucru imoral și ilegal. Plătirea facturilor în funcție 
de cursul euro duce la o creștere reală a va-
lorii acestora în raport cu salariul consumato-
rilor, care este fix. Dacă salariul din România 
s-ar raporta la cursul de schimb euro, aceasta 
ar putea conduce la o păstrare a calității vieții. 
În condițiile în care, în fiecare zi, consumatorul 
are o descreștere reală în valoarea nominală a 
salariului, asistăm la o problemă majoră care 
trebuie corectată deîndată. În nicio țară mem-
bră a UE care nu a accesat zona Euro nu se 
regăsesc astfel de mijloace comerciale, decât 

în zona de excepții - turism (pentru deplasă-
rile în altă țară decât țara de origine), casele 
de schimb valutar, creditele în valută. Pentru 
bunurile de folosință, utilități, servicii, alte pro-
duse, în condițiile în care țările au suveranita-
te în zona UE și monedă proprie, orice produs 
sau serviciu este atât ofertat, cât și achiziționat 
în moneda națională. Aducem la cunoștință 
autorităților statului român, Ministerului de 
Finanțe, Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor, ANRE, ANCOM, ASF, BNR, 

cât și altor autorități cu atribuții în domenii 
de reglementare sau control, să aducă 

deîndată o stabilizare a calității vieții 
în România, o predictibilitate și 
respectarea drepturilor fundamen-
tale ale cetățeanului într-un stat 
independent, suveran, membru al 
UE, pentru a putea duce o viață de 

zi cu zi în limitele normalității. 

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație 
Na țio  nală de Protecția Consumatorilor, 
unica orga nizație din România cu drep-
turi depline în Con su mers International, 
este o asociație de consumatori neguver-
namentală, apolitică, reprezentativă, de 
drept privat, fără scop lucrativ, cu patri-
moniu distinct și indivizibil, independen-
tă, întemeiată pe principii democratice, ce 
apără drepturile consumatorilor – mem-
bră fondatoare a Federației Asociațiilor 
de Consumatori.

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

FII INFORMAT!
cunoaște-ți 
drepturile și 
exercită-le

021.9615

STOP
degradării 

calității vieții 
în România!
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Pe lângă marea taină a Învi-
erii Domnului, aprinderea 

Luminii Sfinte este conside-
rată de creștinii ortodocși o 
minune care se întâmplă în 
fiecare an la Biserica Sfân-
tului Mormânt din Ierusalim 
în Sâmbăta Mare. În timpul 
Vecerniei Mari din Sâmbăta 
Paștelui deasupra Sfântului 
Mormânt se aprinde un foc 
ce se pogoară din cer, mani-
festându-se diferit în fiecare 
an şi care în primele minu-
te nu frige. A fost atestată 
documentar acum mai bine 
de un mileniu, dar cele mai 
vechi menționări se numără: 
cea despre Sfântul Grigorie 
Luminătorul cca. 330 d. Hr. , 
apariția sfintei lumini după 
cucerirea Ierusalimului de că-
tre perși circa 617 d.Hr. 

Sfântul Mormânt este in-
spectat încă din Vinerea Mare, 
imediat după prohod. Cei care 
fac această verificare - pentru 
a nu exista nicio bănuială de 
în scenare - sunt poliţişti civili, 
care nu sunt creştini. De obi-
cei, aceştia sunt trei: un arab, 
un turc şi un reprezentant al 
Statului Israel. Potrivit agenției 
Agerpres, rolul lor este de a 
inspecta încăperea Sfântului 
Mormânt. De asemenea, îi con-
trolează corporal pe cei care 
vor pătrunde acolo în momen-

tul ceremoniei religioase. Apoi, 
la momentul potrivit, luminile 
se sting, uşa se sigilează, iar 
la intrare rămân doar gardienii. 
După desfăşurarea slujbei, Pa-
triarhul Ierusalimului, îmbrăcat 
doar cu un stihar alb, cu epi-
trahil şi brâu, se îndreaptă spre 
Sfântul Mormânt. La intrare, 
Patriarhul este controlat de po-
liţişti în prezenţa martorilor care 
aparţin tuturor confesiunilor. Pa-
triarhul desigilează intrarea în 
Mormânt şi pătrunde în prima 
încăpere, în „Capela Îngerului”, 
însoţit - conform tradiţiei - numai 
de un arab de religie islamică. 
Mai departe, Patriarhul intră sin-
gur în încăperea propriu-zisă a 
Mormântului şi îngenunchează 
în faţa lespedei. Cei prezenţi 
în biserică au adesea prilejul 

să observe o lumină precum 
un fulger, care vine prin cupola 
aflată deasupra Capelei Sfân-
tului Mormânt. Pelerinii compa-
ră această lumină cu un glob 
care se împrăştie în mici bucăţi. 
Această lumină ajunge până la 
lespedea Sfântului Mormânt, 
aprinzând astfel vata presăra-
tă deasupra. Rolul Patriarhului 
este de a lua în mâini această 
vată aprinsă, a o aşeza în două 
cupe de aur şi a se întoarce în 
Capela Îngerului. Ulterior, Patri-
arhul aprinde două mănunchiuri 
de câte 33 de lumânări fiecare, 
apoi iese şi împarte lumina cre-
dincioşilor.Asfel, Lumina Sfântă 
își începe drumul spre fiecare 
casă de creștin, spre fiecare su-
flet dornic s-o primească și să 
rostească: Hristos a Înviat! 

Miracolul Luminii Sfinte 
de la Ierusalim

CREDINȚĂ
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REVISTA PRESEI

Anul 2019 a început în 
forță cu publicațiile caselor de 
ajutor reciproc ale pensiona-
rilor, proaspăt ieșite de sub ti-
par, cu activități și evenimete 
marcante din viața Federației 
Naționale „OMENIA”. Recen-
ta aniversare a 60 de ani de la 
înființarea Asociației C.A.R.P. 
„SPERANȚA” Hunedoara 
a fost marcată pe lângă o se-
rie de activități impresionante 
și de apariții editoriale. Ast-
fel, dedicat acestui moment a 
văzut lumina tiparului “Albu-
mul Mongrafic – 60 de ani 
de la înființare, 1959-2019”, 
pur tând semnătura domnului 
preșe dinte Ovidiu Viorel Mo-
rariu și a domnului Octavian 
Todea. Monografia, apărută 

în condiții grafice de excepție, 
bogat ilustrată și susținută de 
text documentar, poate repre-
zenta un exemplu de promo-
vare și prezentare a activității 
unei case de ajutor reciproc a 
pensionarilor. “Ajunși la cea 
de-a 60-a aniversare de la 
înființare, elaborăm lucrarea de 
față cu intenția declarată de a 
fi un mijloc de informare, atât 
pentru membrii, cât și pentru 
nemembrii Casei, pensionari 
și persoane vârstnice, dornice 
să cunoască istoria pe scurt a 
acestei asociații, modul ei de 
organizare și funcționare, sco-
pul pe care îl urmăreau membrii 
fondatori, cei de acum, precum 
și cei care ne vor urma, prin 
prisma a tot ce am reușit să re-
alizăm împreună” argumentea-
ză domnul președinte Ovidiu 
Viorel Morariu necesitatea unei 

astfel de lucrări, 
completând că 
“ suntem mân-
dri de tot ceea 
ce am realizat  
în acest timp, 
greu, cu suișuri 
și coborâșuri, cu 
dificultăți ineren-
te, luptând atât 
cu inerția noas-
tră, cât și cu a 
autorităților pu-
blice. (…) Acest 
album mono-
grafic încearcă, 
și sperăm că 

reușește, să prezinte modul 
cum am transpus în viață 
motto-ul asociației noastre: 
“Ajută-te dacă vrei să fii ajutat! 
Cu noi și pentru noi!“

Tot dedicat acestui mo-
ment este și ediția aniversa-
ră a revistei „INFO C.A.R.P 
SPERANȚA”, ediție care vine 
în întâmpinarea primăverii cu 
un îndemn: “Începutul primă-
verii să ne fie pentru noi, mem-
brii asociației, mai rodnic, să 
fim mai fericiți și încrezători în 
viitor. Cu toții știm că speranța 
trăiește, ea este ultima ce moa-
re.” La ceas aniversar revista 
dedică ample spații mesajelor 
venite din partea primarului 
municipiului Hunedoara, dom-
nul Dan Bobouțanu, Consiliului 
Di rec tor al Asociației C.A.R.P. 

De la C.A.R.P.- uri 
adunate....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 reviste-
le pe care acestea le editea-
ză și pe care le primim cu 
mare bucurie la redacție. Și 
nu sunt puține, drept pen-
tru care le mulțumim și vom 
încerca să le prezentăm în 
numerele revistei noastre. 
Astfel, continuăm și de data 
aceasta cu prezentarea re-
vistelor și buletinelor, mono-
grafiilor publicate de casele 
de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor, membre ale Fede-
rației Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România.

Jurnalist Ionuț CRIVĂȚ
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„SPE RANȚA” Hunedoara, me-
sa jul domnului președinte Vio-
rel Ovidiu Morariu pentru cei 60 
de ani, „60 de primăveri ale 
aso ciației”, al domnului Fa-
bius Tiberiu Kiszely, prefectul 
județului Hunedoara, al dom-
nului Mircea Flaviu Bobora - 
președintele CJ Hunedoara, 
al domnului Gheorghe Chioa-
ru - președintele Federației 
Na țio nale „OMENIA”, al dom-
nului Ilie Toma, deputat PSD 
Hunedoara, domnului Traian 
Dănilă, președintele Asociației 
Liga Pensionarilor Hunedoreni. 
În paginile publicației hunedo-
rene se aduce și un omagiu 
celor care au pus umărul la 
înființarea asociației, au trudit 
și și-au dedicat toată activitatea 
și priceperea pentru dezvolta-
rea acesteia, prezentându-se, 
de asemenea, și un bilanț după 
60 de ani de existență. Ac tivi-
tă țile curente, respectiv servi-
ciile socio-culturale, sunt și ele 
prezentate în imagini grăitoa-
re. De asemenea, pentru cei 
in teresați, condițiile acordării 
îm prumuturilor sunt prezentate 
în extrase din regulamentul de 
acordare a creditelor pe anul 
2019. 

Pensionarul, Buletinul in-
formativ editat de Asociația 
C.A.R.P. IAȘI pe noul an ne-a 
sosit la redacție și ne anunță 
că începutul de an s-a făcut în 
ritm de dans, într-o admosferă 
de basm, cu zăpadă și decor 
fantastic, la Sucevița. Buleti-
nul ne oferă o gamă largă de 
informații privind activitatea și 
evenimentele importante ale 
asociației pe anul în curs.

În acest început de primă-
vară, senioarele au fost săr-
bătorite cum se cuvine, de 
mărțișor, la Complexul restau-
rantului Moldova. Și nu numai 
atât. Membrii care au făcut 
împrumut în luna martie au 
primit un voucher constând în 
două ședințe de masaj, gratu-
it, la centrul socio-medical Uni-
rea. Tot în luna martie a avut 
loc și Adunarea Generală a 
Delegaților Asociației C.A.R.P. 
Iași, darea de seamă privind 
activitatea din anul precedent. 
Din păcate moartea își are 
locul ei în existența noastră, 
asociația ie șeană deplângând 
dispariția domnului Gheorghe 
Matei, membru marcant al 
acesteia, fost membru fonda-
tor al Consiliului Director, mili-
tant pentru promovarea intere-

selor membrilor pensionari și 
fondator al buletinului Informa-
tiv „Pensionarul”. 

De la Asociația C.A.R.P. 
„Spe ranță și Omenie” Moi-
nești, Bacău primim cu regu-
laritate la redacție Buletinul 
Informativ al asociației pe 
semestrul II/2018, oglinda fi-
delă care reflectă activitatea 
și realizările C.A.R.P.-ului. Un 
bilanț generos din care punc-
tăm printre altele activitățile 
dedicate Centenarului Marii 
Uniri, Revelionul Seniorilor, 
Adu narea Generală Anuală 
a Re prezentanților, sărbăto-
rirea zilei de 1 Octom brie, Ziua 
Internațională a Per soa nelor 
Vârstnice, participa rea la șe-
din țele Federației Na țio nale 
„OMENIA” unde s-au făcut 
pro pu neri corespunzătoare 
în folosul seniorilor, mai ales 
pentru majorarea pensiilor și 
alte drepturi sociale pentru cei 
nevoiași. Realizările asociației 
reprezentânt evoluția număru-
lui de membri, acordarea aju-
toarelor sociale rambursabile 
și nerambursabile sunt și ele 
reflectate în buletinul informa-
tiv alături de propunerile pentru 
îmbunătățirea activităților din 
anul 2019. 
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SĂNĂTATE

Prevenția dentară reprezintă 
ansamblul de măsuri lua-

te, destinate a preveni apariția 
afecțiunilor dentare și bucogin-și bucogin-i bucogin-
givale. 

Aceste măsuri sunt instituite 
pentru a asigura o gură sănă-
toasă, implicit un corp sănătos. 
Știm cu toții că un zâmbet sănă-
tos reflectă și creează o stare 
de bine prin întărirea încrederii 
de sine. De aceea, păstrarea 
sănătății orale este foarte be-
nefică pentru toată lumea. 
Principalele cauze ale pierderii 
dinților sunt cariile dentare și 
afecțiunile gingivale. Astfel, tre-
buie să avem grijă de acestea 
pentru a le avea cât mai mult 
timp în stare funcțională. Pre-
venirea afecțiunilor dentogingi-
vale începe încă de la apariția 
primului dinte pe arcadă. Peri-
ajul dentar  efectuat de două 
ori pe zi, dimineața și seara, 
reprezintă un element de baza 
în evitarea apariției proble-n evitarea apariției proble-ției proble-iei proble-
melor dentare. Copiii trebuie 
să-și însușească de mici tehni-ă-și însușească de mici tehni--și însușească de mici tehni-și însușească de mici tehni-i însușească de mici tehni-însușească de mici tehni-ească de mici tehni-ă de mici tehni- de mici tehni-
ca unui periaj corect. Nu con-
tează ce pastă de dinți folosim 
atât timp cât ne spălăm corect 

și constant pe dinți în vederea 
îndepărtării plăcii bacteriene 
care se acumulează de-a lun-ă de-a lun- de-a lun-
gul zilei. Placa bacteriană se 
depune pe suprafețele dentare 
după fiecare aliment consumat, 
iar dacă  nu este îndepartată 
prin periaj, aceasta se calcifică 
transformându-se în tartru. 

Spălați-vă corect 
pe dinți!

Prevenția primară, cea de 
acasă, constă deci, în învățarea 
tehnicii corecte de periaj, com-
pletată cu folosirea aței denta-

re, a apei de gură, a periuțelor 
interdentare și a dușului bucal. 
De asemenea, alimentația are 
un rol important în păstrarea 
sănătății orale. Sunt de evitat 
dulciurile lipicioase și sucurile 
acidulate. Daca alimentele bo-
gate în carbohidrați sunt lăsate 
prea mult în contact cu dinții, va 
crește și mai mult placa bacte-ște și mai mult placa bacte-te și mai mult placa bacte-și mai mult placa bacte-i mai mult placa bacte-
riană. După periajul de seară 
nu se mai consumă nimic.Vi-ă nimic.Vi- nimic.Vi-
zitele la stomatolog sunt reco-
mandate a se face regulat, la 6 
luni, de către persoanele care 
nu suferă de afecțiuni dento-

Prevenția dentară, 
bună la orice vârstă!

Doctor stomatolog 
Monica OUZOUNOV

Sănătatea dinților, 
sănătatea întregului organism
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gingivale. Controalele regulate 
ne ajută să depistam la timp 
eventualele probleme apărute. 
Detartrajul reprezintă procesul 
de îndepărtare a tartrului și a 
plăcii bacteriene folosind in-cii bacteriene folosind in-
trumente specifice de detartraj 
sonice sau ultrasonice. Pla-
ca bacteriană este principalul 
factor care cauzează cariile și 
gingivitele, iar tartrul nu repre-
zintă decât o formă de placă 
bacteriană calcificată destul de 
nocivă pentru structurile denta-
re. Cu ajutorul instrumentaru-
lui specific trebuie îndepărtat 
foarte bine atât tartrul gingival 
cât și cel subgingival. Periajul 
profesional care trebuie efectu-
at post detartraj are drept scop 
îndepartarea colorațiilor care 
au rămas pe dinți. Aceste se 
efectueaza cu ajutorul instru-
mentarului specific și al unei 
paste de dinți bogate in fluor. 
Atât detartrajul cât și periajul 
profesional trebuie făcute de 
minim 2 ori pe an.

Nu ocoliți cabinetul 
de stomatologie

Sigilarea reprezintă o me-
todă de prevenție a cariei de 
pe suprafața ocluzală a dinților 
care prezintă șanțuri și fose-șanțuri și fose-uri și fose-și fose-i fose-
te. Este o procedură total ne-
invazivă, nedureroasă și nu 
durează mult timp. Sigilarea 
se adresează în primul rând 
copiilor după apariția dinților 
permanenți, respectiv după 
6 ani. Se poate efectua și la 
persoanele adulte cu dinții in-
demni. Sigilarea șanțurilor și 
fosetelor molarilor și premola-și premola-i premola-
rilor durează undeva între 2 și 
3 ani, în funcție de igiena bu-ie de igiena bu-
cală și de tipul de alimentație. 
Se recomandă controale peri-
odice din 6 în 6 luni. Prevenția 
secundară urmărește tratarea 

din timp, precoce, a posibile-
lor probleme dentare apărute. 
Sunt tratate afecțiunile deja 
apărute, dar aflate în stadiul 
incipient. Într-un fel se tratea-
ză o carie incipientă și în altul 
o carie complicată. Cariile mici 
sunt mai ușor și mai ieftin de 
tratat. În cazul cariilor compli-În cazul cariilor compli-n cazul cariilor compli-
cate, vorbim de apariția dure-
rilor și a necesității efectuării 
anes teziei dentare, precum și 
de niște costuri mai ridicate. 
Dacă ne prezentam la me-
dic din timp putem împiedica 
evoluția cariilor care duce la 
pierderea dinților. Prevenția 
terțiară are scopul de a limita 
complicațiile ce pot apărea ca 
urmare a bolilor deja apărute. 
În această etapă tratamentele 
sunt mai complexe, de lungă 
durată și mult mai costisitoare.

Alte metode de 
profilaxie dentară

Fumatul și consumul de 
al cool influențeaza negativ 

să nătatea orală. Fumatul fa-
vorizează apariția colorațiilor 
dentare și stimulează acumu-și stimulează acumu-i stimulează acumu-
larea plăcii dentare, crescând 
riscul apariției gingivitei, paro-
dontopatiilor și chiar  a cance-și chiar  a cance-i chiar a cance-
rului oral. Înghesuirea dinților 
sunt afecțiuni ortodontice care 
îngreunează igienizarea aces-
tora, iar această problemă tre-ă problemă tre- problemă tre-ă tre- tre-
buie tratată de către medicul 
specialist.

Decondiționarea obi  ce-
iurilor vi cioase face parte tot 
din prevenție. Bruxismul este 
unul dintre obiceiurile vicioa-
se care afectează ligamentul 
dento - alveolar, ducând în 
timp la mobilitatea dinților. Re-
zolvarea acestuia se face prin 
confecționarea de gutiere și 
purtarea acestora în special pe 
timpul nopții.

Profilaxia dentară este im-
portantă pentru că te ține de-
parte de medicul dentist, de-
parte de complicații, durere și 
disconfort. 

Profilaxia dentară nu este 
dureroasă, nu este o manoperă 

care sa ne înspăimante, ci un lucru 
care trebuie să intre în firescul 

existensei noastre.
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GLUME

u u u u

Afaceristul îl întreabă pe Sfântul Petru: 
- Sfinte Petre, ce înseamnă la voi 1000 de 
ani de ai noştri?
- Sfântul Petru: - 1000 de ani la noi înseam-
nă o secundă.
- Afaceristul: - Şi ce înseamnă la voi 1.000 
de dolari?
- Sfântul Petru: - 1.000 de dolari la noi este 
1 dolar. 
- Afaceristul: - Păi atunci dă-mi şi mie un 
astfel de dolar.
- Sfântul Petru: - Aşteaptă o secundă.

u u u u

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
pe front erau doi   soldaţi, unul evreu, 
celălalt rus.
Evreul era grav rănit:
– Ivan, sunt grav rănit... curmă-mi suferinţa!
– Nu pot Avrame, nu mai am gloanţe!
– Îţi vând eu câteva, Ivane!

u u u u

Un om de afaceri are un accident de mașină 
şi vine poliţistul să facă proces verbal:
Afaceristul: - Ce nenorocire! Mercedesul 
meu de 60.000 de dolari!
Poliţistul: - Lasă, domnule, Mercedesul. Nu 
vezi că ai sânge pe haine?
Afaceristul: - Ceeee?!!! Costumul meu 
Armani!!!!!!!
Polițistul: - Lasă, domnule, costumul, 
bucură-te că ești viu! Nu vezi că îţi lipseşte 
o mână?
Afaceristul: - Ah, nuuu. Nu, Rolexu’ meu!

u u u u

Un începător merge la un bancher şi îi cere 
sfatul:
- Cum să fac să dezvolt şi eu o mică aface-
re?

Bancherul se aşează comod în scaunul său, 
îşi uneşte mâinile, micşorează ochii şi îi 
spune cu o voce gravă:
- Cumpără una mare şi aşteaptă.

u u u u

Într-un apartament tipic dintr-un oraș din 
România, debranșat de la centrala de în-
călzire a orașului, în prag de iarnă, familia 
discută. 
- Ce facem dacă ne e frig? 
- Ne strângem în jurul lumânării. 
- Dar dacă se face foarte frig? 
- Ne apropiem și mai mult de lumânare. 
- Dar dacă este ger, iar temperatura ajunge 
la -20 de grade Celsius? 
- ... Atunci aprindem lumânarea...

u u u u

Patronul unei companii discută cu un tânăr 
care caută de lucru:
- În primul rând, firma noastră este obse-
dată de curăţenie, zice patronul. V-aţi șters 
picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?
- O, da! Bineînţeles...
- În al doilea rând, continuă patronul, cerem 
colaboratorilor noştri sinceritate. Nu există 
niciun covoraş la intrare...

u u u u

Testare psihologică la o multinațională.
- Esti închis într-o cameră cu un manelist, 
un tigru și o cobră. Ai o pușcă în care ți-au 
mai rămas 2 gloanțe: ce faci?
– Evident, îl împușc pe manelist. De doua 
ori!!!

u u u u

La interviul pentru angajare:
 - Sunteţi căsătorit?
- Nu.
 - Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane 
care sunt obişnuite să se subordoneze.

Să mai și râdem...


