
OMENIA  1

Congresul Național al Fe de
rației Naționale “OMENIA”  

a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România, din 
10 mai 2019, a fost așteptat cu 
deosebit interes de reprezentanții 
celor 129 de asociații membre, 
care au venit din toate județele 
țării cu  problemele pe care le 
au de rezolvat pentru cei peste 
1.400.000 de seniori, participanți 

la cel mai amplu, complex și 
continuu proces de întrajutorare 
financiară și so cială cunoscut în 
lumea civilizată.

Speranța seniorilor, pe de
plin legitimă, în asociațiile case 
de ajutor reciproc ale pensio na
rilor, înființate încă de la sfâr
șitul secolului al XIXlea, a fost 
confirmată în cei peste 120 de 
ani de existență prin ajutoarele 
financiare rambursabile și ne
rambursabile acordate, pre
cum și prin paleta de servicii 
sociomedicale, de reparații, 

confecții sau igienicocorpora
le. Noua speranță a seniorilor 
este legată de menținerea și 
per fecționarea întregii game de 
servicii existentă în condițiile 
elaborării unui nou cadru le gis
lativ de organizare și fun cționare 
a caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor în concordanță cu 
legislația Uniunii Europene.

Alegerile, un prilej de 
manifestare a încrederii
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a C.A.R.P.urilor din România, 
organizat din patru în patru ani, 
a ales conducerea executivă 
– președintele, biroul perma
nent, comitetul director și conși con con
ducerea legislativă – consiliul 
național și congresul național, 
precum și structura de control 
– comisia de cenzori.

Candidaturile depuse la 
se cretariatul general între 28 
martie, data desfășurării ultimei 
ședințe a Comitetului �irec a Comitetului �irec
tor și 25 mai 2019, în scopul 
verificării criteriilor de legali
tate, moralitate, integritate și 
profesionalism, au constituit și 
o garanție a susținerii mem
brilor biroului permanent și ai 
comitetului director de către 
asociațiile pe care le conduc, 
pe perioada îndeplinirii mandaîndeplinirii manda manda
tului, inclusiv din punct de ve
dere organizatoric și logistic.

Președintele Federației Na
țio nale “OMENIA” a C.A.R.P.
urilor din România, domnul in
giner Gheorghe Chioaru a fost 
reales, pentru un nou mandat 
de 4 ani, al IVlea, ca de altfel 
și membrii Biroului Permanent, 
cei trei primvicepreședinți și 
cinci vicepreședinți.

Comitetul �irector a cunos
cut o schimbare, un membru 

foarte activ, domnul �ragomir 
�iaconescu sa retras, pe mo
tive de sănătate și în locul său a 
fost aleasă doamna Gher ghina 
�răgușin, președinta C.A.R.P. 
Alexandria, numărul doamnelor 
alese în Comitetul �irector fiind 
pe un trend pozitiv, de la trei în 
mandatul anterior la patru în 
noul mandat.

Și Comisia de Cenzori   
structura de control specializată 
a federației șia menținut com
ponența numerică și nominală 
avută în mandatul anterior, 
doamna �aniela Niță fiind 
realeasă președinte.

Se poate aprecia că dele
gații la Congresul Național, prin 
votul acordat în unanimitate, 
fiecărui membru ales în strucîn struc struc
turile de conducere și control 
șiau manifestat încrederea în 
liderii lor, care în fruntea Fe de
rației au ales un nou traseu de 
evoluție începând cu anul 2007.

Documentele 
programatice și calea 

modernizării
Raportul Comitetului �irec

tor, Execuția bugetară și Rași Ra Ra
portul Comisiei de cenzori au 
descărcat de responsabilități 
și de gestiune vechea condu de gestiune vechea condu

cere, reliefând cu obiectivitate 
activitatea desfășurată și subși sub sub
liniind totodată continuitatea 
în ultimele trei mandate, după 
aderarea României la Uniunea 
Europeană.

Președintele Federației a 
subliniat în mod deosebit măsu
rile luate pentru perfec ționarea 
managementului asociațiilor 
membre, în primele două manîn primele două man primele două man
date prin publicarea a trei ma
nuale. Iar în ultimul mandat prin 
două proiecte cu fonduri nor
vegiene și respectiv elvețiene, 
prin înființarea Centrului de 
Ma na gement și Advocacy, pre
gă tirea comitetului director, se
cre tariatul general și bordurilor 
C.A.R.P.urilor.

Perfecționarea pregătirii 
ma na gerilor a favorizat desfă
șurarea unei activități de credi
tare mai eficiente și adaptate la 
noile cerințe ale seniorilor.

În același timp, președintele 
Federației a evidențiat și spe
cificul asociațiilor noastre, ceea 
ce ne face unici în Europa și 
chiar în lume, serviciile sociale 
diversificate, desfășurate de 
cele mai multe ori cu mijloace 
proprii dar și în parteneriat cu 
autoritățile publice centrale și 
locale, precum și cu ONGuri 
din țară și din Europa.

�ar performanțele din man
datul analizat nu sar fi realizat 
fără o colaborare fructuoasă cu 
parteneri interni precum Institu
tul de Cercetare a Calității Vieții 
din cadrul Academiei Române, 
Facultatea de Sociologie a Uni
versității București, Institutul de 
Economie Socială, Asociația 
de Protecție a Consumatorilor 
InfoCons, UNCARS, FE�
CAR, Crucea Roșie Sector 5, 
Fundația Ton și parteneri exși parteneri ex parteneri ex
terni ca AGE Platform Europe, 
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A�R Flandra, OKRA Belgia, 
Asociația Centrală a Asociațiilor 
de Economii și Împrumuturi din 
Republica Moldova.

Acestor colaborări fructu
oase li sa adăugat în mandatul 
încheiat și activitatea de advo și activitatea de advoși activitatea de advo activitatea de advo
cacy, desfășurată de manage
mentul C.A.R.P.urilor, susținută 
de revista OMENIA și postul 
online OmeniaTV precum și de 
publicațiile asociațiilor membre.

�ar, dacă primele docu
mente menționate anterior 
au eliberat de sarcini condu
cerea în funcție, strategia de 
dezvoltare a Federației pen
tru următorii patru ani, planul 
de acțiune pentru primul an, 
strategia de advocacy și bugetși buget buget
ul de venituri și cheltuieli ne 
dau imaginea viitorului mandat, 
al modernizării.

�in strategia de dezvoltare 
reiese clar că perfecționarea 
managementului, în toate comîn toate com toate com
ponentele sale, este în plină 
desfășurare și că aplicarea 
principiilor guvernanței corpo
rative vor prinde viață.

Și creditarea, ca obiect prin creditarea, ca obiect prin
cipal de activitate, va urma un 

proces de informatizare și digiși digi digi
talizare din ce în ce mai amplu, 
cu personal mai calificat, pen tru 
a face față competiției din ce în 
ce mai acerbe cu alți actori din 
piață, dar și cu aplicabilitate la 
segmentul de piață pe carel 
deservim, seniorii.

�esigur, credibilitatea mana
ge mentului și creșterea perfor
manței vor fi recunoscute, atât de 
reglementatorii din domeniu cât 
și de membrii noștri, pe măsură 
ce supravegherea și autorizași autoriza autoriza
rea se vor realiza prin structuri 
specializate care vor constitui 
o garanție în plus privind gesîn plus privind ges plus privind ges
tionarea cu bună credință și efi
ciență economicofinanciară a 
banilor membrilor asociați.

În concluzie, numai moder
nizarea la standarde europene 
este garanția existenței viitoare 
și menținerii unicității caselor de 
ajutor reciproc ale pensionarilor.

Regresul democrației
Participanții la lucrările Con

gresului ca și o parte din in vitați, 
cu decența specifică vârstei, sub 
povara unor triste experiențe de 
viață trăite în comunism, au re

marcat, cu fer mitate în vorbe, 
regresul de mocrației românești 
din ultimii ani, manifestat prin 
lipsa dialogului ministrului mun
cii, doamnă respectabilă de alt
fel, cu cea mai mare organizație 
de pensionari, precum și discri
mi narea pe care coaliția de 
la putere o promovează în re
la țiile cu pensionarii. Însuși 
președintele federației a de
nunțat pro iec tul de modificare 
a Legii nr. 16/2000 privind or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Național al Persoanelor 
Vârstnice, aflat în reexaminare 
în plenul Camerei �eputaților, 
prin care se produce cel mai 
mare abuz la adresa pensio
narilor, răpindule dreptul de re
pre zentare în acest for.

Intervențiile oneste ale fede
rației, în numele celor peste 
1.400.000 de membri, la Parla
ment, Guvern și Partidul Social 
�emocrat, care prin deputații 
săi a săvârșit acest gest în 
disprețul seniorilor, a rămas 
până în prezent fără răspuns, 
dar demersurile vor continua a 
precizat reprezentantul oame
nilor cu părul de argint.

Prietenii și partenerii – 
garanție a succesului
Ca de altfel la toate acti

vitățile desfășurate de federație 
și acum iam avut alături pe cei 
care ne iubesc, ne respectă, și 
cu care ne ajutăm la nevoie.

Cuvintele de apreciere, 
pline de respect și încurajare 
sunt necesare la orice vârstă, 
cu atât mai mult când simți că 
sunt din suflet.

Vorbele care ne hrănesc 
sufletul, spuse din suflet nu pot 
fi uitate. �e aceea le redau pe 
câteva dintre ele:

“… Ceea ce faceți dumnea
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voastră nu este o opțiune ban
cară, nu este o afacere, este o 
formă de solidaritate socială. 
Suntem unici în această formă 
de solidaritate în Europa pen
tru că OMENIA din noi este 
unică, omenia românească 
este unică” – spunea europar” – spunea europar
lamentarul NORICA NICO
LAI, prezent la eveniment și, 
totodată, promotor al înființării 
CNPV și CES.

“… Avem un program social 
privind subvenționarea chiri
ilor pentru cei cu venituri mici, 
acordăm câte un voucher de 
100 de lei lunar pentru comple
tarea veniturilor, creăm un cent
ru de imagistică și stomatologie 
pentru vârstnicii cu venituri mici 
și pentru copii, organizăm nunta 
de aur ediția a treia” – spunea 
cu respect viceprimarul Sector
ului 5, domnul Marian Țigănuș.

“… ne întâlnim de 23 ori pe 
an cu instituții care au aceeași 
for mă de activitate din Irlan da, 
Marea Britanie, Estonia, Le
to  nia, Polonia, Croația, Olan
da, Republica Moldova. Noi 
sun tem dispuși să punem la 

dis po ziția dumneavoastră în 
ca drul întâlnirilor politici, pro
ce  duri, standarde inter na țio
nale și modalități de mă su ra re 
a performanței. Avem o co la
borare foarte bună cu Fe de  ra
ția Națională “OMENIA”, avem 
multe de în vățat de la dum
neavoastră, de la expe rien ța 
pe care o aveți, din tenacitatea 
de care dați dovadă. Suntem 
dornici și deschiși să stăm de 
vorbă și să învățăm unii de la 
alții” – spunea cu multă des
chidere, directorul executiv al 
FE�CAR, domnul FLORIN 
SIMION.

“… Pentru noi sunteți in
spi raționali și partenerul care 
este implicat activ de 10 ani în 
ceea ce facem, în activitățile 
sociale. Ne simțim mereu ti
neri alături de dumneavoastră, 
seniorii, învățăm de la dum
neavoastră și vă mulțumim din 
suflet că existați” – mărturisea 
cu emoție, directorul executiv 
al Filialei Crucii Roșii Sector 5, 
doamna ANA UNGUREANU.

“… Boala ca și singurătatea 
este o mare povară pentru 

persoanele vârstnice, iar dum
neavoastră le faceți bine aces
tor persoane în vârstă. �e 
ce oare în alte țări nu există 
C.A.R.P.uri? Poate că acolo în 
condiții dificile, grele, statul nu 
a manifestat o așa indiferență 
față de vârstnici. Autoritățile 
ar trebui să se gândească la 
numărul de vieți pe care leați 
salvat acordând împrumut oaîmprumut oa oa
menilor pentru ași cumpăra 
un medicament, să meargă 
la tratament sau pur și simplu 
pentru a pune ceva pe masă” 
– afirma cu respect și responși respon respon
sabilitate, domnul VALENTIN 
ILIESCU, cunoscut de pensio
nari și din pozițiile de ministru 
ori deputat când se implica, ca 
de altfel și astăzi, în susținerea 
proiectelor lor.

Sunt doar câteva apre
cieri ale unor oameni cu suflet 
care șiau dovedit încă o dată 
susținerea și înțelegerea penși înțelegerea pen înțelegerea penînțelegerea pen pen
tru seniori și care au contriși care au contri care au contri
buit la întărirea convingerii că 
federația trebuie săși continue 
și săși dezvolte misiunea.
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BIROUL PERMANENT
1 CHIOARU GHEORGHE PREȘE�INTE Președintele Asociației C.A.R.P. 
   OMENIA București 
2 MORARIU OVIDIU  PRIMVICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P.
 VIOREL  SPERANȚA Hunedoara 
3 PASCU ȘTEFAN PRIMVICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Ploiești 
4 ALBU ANTON PRIMVICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P.
   SPERANȚĂ și OMENIE Moinești 
5 IVAȘCĂU IOAN VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Zalău 
6 PUNGĂ MIHAIL VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Timișoara 
7 SĂVULESCU VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. ARMONIA
 CONSTANTIN  Valenii de Munte 
8 MEHEDINȚI ION LUCIAN VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Galați 
9 DUDULEA ILIE VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Brăila

   

COMITETUL DIRECTOR
  1 CHIOARU GHEORGHE PREȘE�INTE Președintele Asociatiei  
   C.A.R.P. OMENIA Bucuresti 
  2 MORARIU OVIDIU PRIMVICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. SPERANȚA
 VIOREL  Hunedoara 
  3 PASCU ȘTEFAN PRIMVICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Ploiești 
  4 ALBU ANTON PRIMVICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. SPERANȚA
   și OMENIE Moinești
  5 IVAȘCĂU IOAN VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Zalău 
  6 PUNGĂ MIHAIL VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Timișoara  
  7 SĂVULESCU VICEPREȘE�INTE  Președintele C.A.R.P. ARMONIA
 CONSTANTIN  Vălenii de Munte 
  8 MEHEDINȚI ION LUCIAN VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Galați 
  9 DUDULEA ILIE VICEPREȘE�INTE Președintele C.A.R.P. Brăila 
10 HAIDĂU IORGU MEMBRU Președintele C.A.R.P. Bistrița 
11 DRĂGUȘIN GHERGHINA MEMBRU Președintele C.A.R.P. Alexandria 
12 TELESCU CEZAR MEMBRU Președintele C.A.R.P. Suceava 
13 DAN LIDIA MEMBRU Președintele C.A.R.P. Arad 
14 UNGUREANU ELENA MEMBRU Președintele C.A.R.P. Iași
15 CHIȚU ELENA MEMBRU Președintele C.A.R.P. „OMENIA”
   Târgoviște

PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI NAȚIONALE “OMENIA“
GHEORGHE CHIOARU

CONGRESUL NAȚIONAL
din 10 mai 2019 a ales:
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CONSILIUL NAȚIONAL

1 GHEORGHE CHIOARU Președinte Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București

2 MORARIU OVIDIU VIOREL Președinte Asociația C.A.R.P. “Speranța” Hunedoara

3 PASCU ȘTEFAN  Președinte Asociația C.A.R.P. Ploiești

4 ALBU ANTON Președinte C.A.R.P. “SPERANȚĂ și OMENIE” Moinești

5 PUNGĂ MIHAIL  Președinte C.A.R.P. Timișoara

6 IVAȘCĂU ION Președinte C.A.R.P. Zalău

7 SĂVULESCU Președinte Asociația C.A.R.P. “Armonia”

 CONSTANTIN  Vălenii de Munte

8 DUDULEA ILIE Președinte C.A.R.P. Ana Aslan Brăila

9 MEHEDINȚI LUCIAN ION Președinte C.A.R.P. Galați

10 DAN LIDIA Președinte C.A.R.P. Arad

11 HAIDĂU IORGU Președinte C.A.R.P. Bistrița

12 CHIȚU ELENA Președite C.A.R.P. “OMENIA” Târgoviște  

13 UNGUREANU ELENA Președinte C.A.R.P. Iași  

14 TELESCU CEZAR Președinte C.A.R.P. Suceava

15 DRAGUSIN GHERGHINA Președinte C.A.R.P. Alexandria

16 BLAGA VISTIAN  Președinte C.A.R.P. “Solidaritatea” Cugir

17 FULGER RODICA  Președinte C.A.R.P. Pitești

18 GHEORGHE CONSTANTIN  Președinte C.A.R.P. Câmpulung Muscel

19 ZAMFIRA APOSTOL Președinte C.A.R.P. Curtea de Argeș

20 RADU PETRUȚA Președinte C.A.R.P. Buhuși

21 PĂCALĂ NICOLAE Președinte C.A.R.P. UNIREA Beiuș

22 AMBRAȘ GHEORGHE  Președinte C.A.R.P. �orohoi

23 PASCU IOAN STELIAN Președinte C.A.R.P. Făgăraș

24 CUCU ELENA  Președinte C.A.R.P. “Speranța” Pătârlagele

25 BONTE AURELIA Președinte C.A.R.P. Reșița

26 POP ALEXANDRU Președinte C.A.R.P. Cluj Napoca

27 HERCULEA PETRU  Președinte C.A.R.P. Potaissa Turda

28 STAICU PAULINA  Președinte C.A.R.P. IFN Hârșova

29 BOGDAN BERTALAN  Președinte C.A.R.P. Sfântu Gheorghe

30 NECULA EMIL  Președinte  C.A.R.P. Unirea Găești

31 NICOLAESCU GHEORGHE  Președinte C.A.R.P. Speranța Pucioasa
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32 JIFCU TEOFANA  Președinte C.A.R.P. Băilești

33 NIȚULESCU Președinte C.A.R.P. Giurgiu   

 SEVERIUS STELIAN  

34 BENEDEK EMERIC Președinte C.A.R.P. Miercurea Ciuc

35 KOVACS FRANCISC Președinte C.A.R.P. �eva

36 STERIAN GHEORGHE Președinte C.A.R.P. Țăndărei

37 BITICA RADU Președinte C.A.R.P. Unirea Bragadiru

38 BABICIU IOAN Președinte C.A.R.P. Baia Mare

39 DUMITRELE DORIN  Președinte C.A.R.P. �robeta Turnu Severin

40 SZASZ EMERIC  Președinte C.A.R.P. Târgu Mureș

41 STOICA LEON  Președinte C.A.R.P. Reghin

42 PÂNTEA PAVEL  Președinte  C.A.R.P. Piatra Neamț

43 LUCHIAN GHEORGHE  Președinte  C.A.R.P. Târgu Neamț

44 CĂLĂRĂȘANU DUMITRU  Președinte  C.A.R.P. Roman

45 ILINCA AURELIAN Președinte  C.A.R.P. Slatina

46 UNGURAȘ VERONICA  Președinte  C.A.R.P. Caracal

47 NICULESCU MARIAN  Președinte C.A.R.P. Câmpina

48 MARIȘCA LUCIAN  Președinte C.A.R.P. Satu Mare

49 ROMAN IOAN  Președinte C.A.R.P. Sibiu

50 ZAVODNIC MIHAI  Președinte C.A.R.P. Câmpulung Moldovenesc

51 EANA IOAN  Președinte C.A.R.P. Roșiorii de Vede

52 GUȚU DUMITRU  Președinte C.A.R.P. Tulcea

53 LUPU VALENTINA  Președinte C.A.R.P. Solidaritatea Vaslui

54 PLOSCARU SANDU  Președinte C.A.R.P. Milcov

55 CORNEA ION  Președinte C.A.R.P. Oltețu Sinești

56 GOMBOȘ SILVIA VIORICA  Președinte C.A.R.P. Apuseni Câmpeni

57 TUTUN IONEL  Președinte C.A.R.P. Calafat

58 BALEA GEORGETA Președinte C.A.R.P. Mizil

59 ENE IVENIȚA Președinte C.A.R.P. Topoloveni
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COMISIA DE CENZORI
  1 NIȚĂ DANIELA PREȘE�INTE Președintele Asociației  
   C.A.R.P. OMENIA București 
  2 ALEXANDRESCU MEMBRU C.A.R.P. Ploiești
 GHEORGHE C-TIN   
  3 NIȚU VERONICA MEMBRU C.A.R.P. OMENIA București

ACTIVITATEA CURENTĂ ESTE DESFĂȘURATĂ PRIN:

Secretariatul general

1 Secretar general Giorgică BĂDĂRĂU

2 Secretar Ionuț ARDELEANU

3 Contabil șef Alina PERJOIU

4 Redactor șef revista OMENIA Ionuț CRIVĂȚ

5 Grafician revista OMENIA Irina ANDREI

6 Consilier juridic Ioan STĂICULESCU
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PROMOVAREA DREPTURILOR VÂRSTNICILOR

„Oamenii 
în vârstă 

nu mai pot 
aștepta!”

Speranța și frustrarea, progresul și impasul: 
ceva se mișcă, dar este nevoie de un an-

gajament politic mai puternic acum.” Acestea 
sunt câteva dintre sentimentele împărtășite de 
participanți la o reuniune recentă a Națiunilor 
Unite cu privire la îmbătrânire.

În perioada 1518 aprilie 2019, statele 
membre, instituțiile pentru drepturile omului, 
agențiile ONU și societatea civilă sau reunit la 
New York pentru a participa la cea dea zecea 
sesiune a Grupului de lucru pentru îmbătrânire 
(OEWGA). Sesiunea din acest an sa axat pe 
protecția socială, educație și pe obstacole în 
accesarea acestor drepturi de către seniori din 
cauza vârstei. Sesiunea a abordat, de ase menea, 
din ce în ce mai mult teme îngrijirii pe termen 
lung și îngrijirii paliative, precum și autonomia și 
independența, din perspectivă juridică.

Quo vadis, Europa?
La sesiune a devenit vizibil faptul că numi

torul comun al celor 28 de state membre a fost 
divizare: unele dintre ele au sprijinit în mod ex
plicit avansarea discuțiilor, în timp ce altele au 
rămas prudente. Europa reunește printre cele 
mai bogate țări ale Națiunilor Unite și are cea 
mai mare pondere a persoanelor în vârstă din 
lume. În mod logic, participanții la acest grup de 
lucru privind îmbătrânirea se așteaptă ca țările 
europene să se situeze printre cele mai active 
în promovarea drepturilor persoanelor în vârstă. 
În pofida unor semne de deschidere manifes
tate de UE, astfel de așteptări nu au fost încă 
îndeplinite.

“Older people 
can not wait 
any longer!” 

Hope and frustration, progress and stale
mate: something is moving, but stronger 

political commitment is now urgent. These 
are some of the mixed feelings shared by 
participants to a recent United Nations mee
ting on ageing. 

From 15 to 18 April 2019,  member sta
tes,  human rights institutions, United Nati
ons (UN) agencies and civil society gathered 
in New York to attend the 10th session of the 
United Nations OpenEnded Working Group 
on ageing (OEWGA). This year’s session 
focused on social protection and education 
and how older people can experience ob
stacles in accessing those rights because of 
their age. The session also dug deeper in 
to the topics of longterm care and palliative 
care, as well as autonomy and independen
ce, from a legal perspective.

Quo vadis, Europe?
European countries were very unequally 

proactive. At the session it became visible 
that the 28 remain divided: some were ex
plicitly supportive of moving forward, while 
others remained cautious.

Europe gathers among the wealthiest 
countries of the United Nations and has the 
biggest share of older people in the world. 
Quite logically, participants in this Working 
Group on Ageing expect European coun
tries to be among the front runners of ol
der people’s rights. �espite some signs of 
openness shown by the EU, such expectati
ons have not yet been, met.

„
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INTERVIU

Prieten vechi al Federației 
Na ționale „OMENIA”, doam  

na Norica Nicolai, politician 
implicat activ în problemele 
vârstnicilor, prezentă la lucră
rile Congresului Național, a 
avut amabilitatea să ne acorde 

un interviu în care a subliniat 
importanța caselor de ajutor re
ciproc ale pensionarilor ca pro
motoare ale drepturilor seniori
lor la o viață mai bună, un trai 
mai decent și la o îmbătrânire 
demnă. Excluziunea financia
ră a vârstnicilor, ca şi izolarea, 
asistenţa socială şi cea medi
cală au reprezentat principale 
subiecte aflate pe ordinea de zi 

a lucrărilor Congresului, și au 
venit în susținerea acțiunilor 
federației noastre care au drept 
țintă protecţia și incluziuna so
cială a vârstnicilor, serviciile 
sociomedicale de îngrijire de 
lungă durată, angajarea persoa
nelor vârstnice şi îmbătrânire 
activă, economia socială, refor
ma pensiilor, antidiscriminare 
şi solidaritatea între generaţii. 

„Federația Națională „OMENIA” 
a C.A.R.P.-urilor din România, 

un exemplu de bună practică 
pentru Uniunea Europeană!”

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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Doamna Norica Nicolai, 
cu ce gânduri ați partici-
pat la Congresul Național 
al Federației Naționale 
„OMENIA” a C.A.R.P.-uri-
lor din România? 

Am venit în primul rând să 
ajut, pentru că mă voi preocu
pa de aceste două chestiuni 
majore, prezența sau mai bine 
spus excluderea Federației din 
Consiliul Economic și Social și 
din Consiliul Național al Per
soanelor Vârstnice, pe care eu 
leam înființat. Consider că 
este o datorie de onoare sau 
chiar de mic orgoliu. Eu atunci 
am spus că este nevoie de 
prezența Federației „OMENIA” 
acolo, dar diverse guverne au 
abandonat această idee. Mă 
voi preocupa în primul rând ca 
aceste lucruri să se rezolve. În 
același timp îmi doresc să con
tinui un proiect pe care eu lam 
început la Bruxelles care se re
feră la persoanele cu handicap, 
copii și persoane vârstnice. 
�e asemenea, după modelul 
Parlamentului persoanelor cu 
dizabilități care se întrunește 
odată pe an la Bruxelles, cred 
că putem crea și un Parla
ment al persoanelor vârstnice 
din Uniune, care să dezbată 
problemele specifice, să facă 
schimb de bune practici des
pre cum seniorii pot participa în 
continuare la mersul societății, 

despre cum se poate pune pre
siune pe autorități să inițieze și 
să finanțeze proiecte în acest 
sens. Această organizație tre
buie să fie parte a Consiliului 
Economic și Social și a Con
siliului Național al Persoane
lor Vârstnice și au tot sprijinul 
meu în acest sens. �upă cum 
le spuneam inimoșilor seni
ori reuniți în cadrul Congre
sului Național al Federației 
Naționale ”OMENIA” a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pen
sionarilor din România, o so
cietate matură trebuie să știe 
să lucreze cu toate generațiile 
și să le respecte. Onoarea ar 
trebui să se învețe acasă, dar 
acasă nu prea îi mai avem pe 
părinți sau pe bunici, iar școala 
ne oferă din ce în ce mai puțin 
acest lucru.

Cum se văd de la Bruxel-
les problemele vârstnici-
lor din România?

Aceste probleme nu se văd 
numai din România. În întrea
ga Europă există o îngrijorare 
pentru că statele membre nu 
sunt extrem de doritoare să sti
muleze formele de solidaritate. 
Foarte multe state din Europa 
măresc vârsta de pensionare la 
6768 de ani. În Olanda, spre 
exemplu se vorbește deja de  
70 de ani ca vârstă de pensio
nare. Nu cred că aceasta este 

soluția. Trebuie să mergem pe 
o vârstă care să depășească, 
sigur, 60 de ani, poate 62 sau 
63 de ani, să dăm dreptul fiecă
ruia să lucreze dacă mai poate. 
�ar nu săl obligăm. Și asta 
este o preocupare pentru noi, 
pentru că trendul vine și, mă 
tem, să nu vină și în România, 
pentru că nu mai avem o forță 
de muncă calificată. Mai de
grabă aș merge pe ideea unei 
posibilități de a cumula anumi
te venituri și, atunci când vor să 
lucreze, so facă, fără să pena
lizăm cu taxe și impozite aces
te venituri. Este și o chestiune 
care asigură un venit decent, 
în afară de pensii care sunt în 
anumite domenii poate mult 
prea decente, iar pentru anu
mite categorii absolut indecen
te. Mai sunt câteva chestiuni 
care țin de mentorat. România 
a făcut o foarte mare greșeală, 
a scos rapid la pensie o cate
gorie de persoane cu o pre

Trăim într-o societate ce se schim-
bă într-o viteză infernală, dar care 
uită să ducă mai departe valori 

precum onoarea, compasiunea, ge-
nerozitatea celor care, îmbătrânind, 
se simt lăsați în spate.

„
”
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gătire extraordinară. Să plece 
oamenii la pensie la 4550 de 
ani nu este în regulă. Și astăzi 
ne punem întrebări de ce este 
România depopulată și depro
fesionalizată. �acă oamenii 
vor să se implice în acțiuni de 
mentorat susținute de stat, pot 
să ajute acolo unde sunt resur
se precare de profesioniști, la 
locul de muncă, acest aspect 
este perfect normal. 

Doamna Norica Nico-
lai, ați afirmat referitor la 
Federația Națională „OME-
NIA” că este un exemplu 
de bună practică pentru 
Uniunea Europeană...
Așa este, pentru că în Uni

unea Europeană, în societate 
există un egoism de tip indivi
dual, oamenii nu se uită decât 
la bani. Acesta este, de fapt, 
criteriul de apreciere socială, ce 
veni turi sau proprietăți ai. Ori, 
dacă vrem o Europă coezivă, 
o Europă a respectului față de 

cetățeni, trebuie să ne preo
cupăm și de altceva. Nu toată 
lumea este bucuroasă să aibă 
sume imense de bani, poate 
fericirea înseamnă și altceva 
pentru oameni, ceva diferit. Se 
poate trăi frumos și cu bani mai 
puțini. Individualitatea, egois
mul se văd și se percep. Nu te 
va primi cineva foarte ușor în 
casa lui așa cum o facem noi, te 
primește doar dacă ai un grad 
de rudenie foarte apropiat sau 
dacă are un interes să te pri
mească. România este cu totul 
altfel, este mai deschisă, oa
menii sunt mai omenoși. �eși 
știam foarte multe lucruri des
pre Federația Națională „OME
NIA”, ne cunoaștem, să zic așa, 
de foarte mulți ani, am rămas 
impresionată de acest congres. 

Înțeleg că v-a plăcut în 
mod deosebit grupul 
vocal „Seniorii Omeniei”? 
Așa este. Corul care nea 

cântat și încântat prin prezența 
vocală, la congresul federației, 
mia întărit încă o dată convin
gerea că implicarea seniorilor 
în astfel de activități ne face 
bine fiecăruia dintre noi, celor 
care primesc dar și celor care 
dăruiesc roadele talentului și 
pasiunilor lor.

Ce le transmiteți vârstni-
cilor din România, un me-
saj, o speranță într-o viață 
mai bună, mai decentă?
Generația mea nu a crescut 

cu prea multe bunuri materia
le. Așa erau vremurile. �ar am 
primit, la schimb, ceva ce nu 
poate fi materializat, nici esti
mat: Recunoștința, exprimată 
prin respectul față de cei mai 
în vârstă decât noi, prețuirea 
față de țara noastră și datoria 
de a lăsa în urma noastră ceva 
valoros. Vremurile sau schim
bat, la fel și ritmul vieții noas
tre. Trăim întro societate ce se 
schimbă întro viteză infernală, 
dar care uită să ducă mai de
parte valori precum onoarea, 
compasiunea, generozitatea 
celor care, îmbătrânind, se 
simt lăsați în spate. Speranța, 
fiecare șio construiește singur, 
iar oamenii au înțeles acest lu
cru. Orice decident politic care 
le promite ceva nu face decât 
să se compromită, pentru că 
nu le va putea promite că o 
să trăiască mai bine în viitorul 
apropiat. �ar dacă vom con
strui în continuare pe această 
bază solidă,anume pe solida
ritate, pe ajutor reciproc și pe 
omenie vom reuși. 

Doamna Norica Nicolai, vă 
mulțumim și vă dorim suc 
ces în activitatea viitoare.
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ntro perioadă de pro vo
cări imprevizibile pen

tru sănătate, o tendință 
este sigură: populațiile din 
întreaga lume îmbătrânesc 
rapid și această tranziție de
mografică are impact asu
pra aproape tuturor as pec
telor societății. Sănătatea 
re prezintă un punct central 
pentru seniori, și totuși, deși 
trăim mai mult, există puține 
dovezi care să sugereze că 
acești ani în plus sunt trăiți 
în stare bună de sănătate. 

Demnitate și egalitate 
pentru toți!

În 2015, lumea sa reu
nit în jurul Agendei 2030 
pentru �ezvoltare �urabilă, 
propunând ca nimeni să nu fie 
lăsat în urmă și ca fiecare ființă 
umană să aibă posibilitatea 
de ași sublinia potențialul în 
demnitate și egalitate. Strategia 
globală a Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS) și Planul de 
acțiune privind îmbătrânirea și 
sănătatea (Strategia) adoptate 
de statele membre ale OMS 
în 2016, oferă un cadru politic 
pentru a asigura răspunsul glo
bal la îmbătrânirea populației, 
aliniat la această agendă de 
dezvoltare ambițioasă.

10 priorități, în 10 ani 
Strategia se angajează să 

acționeze în domenii în care 
dovezile sunt puternice și pro
pune patru ani de muncă pen
tru a pregăti lumea pentru un 
deceniu de acțiune concertată 
la nivel mondial  �eceniul pen
tru Îmbătrânirea Sănătoasă 
 din 2020 până în 2030, care 
are 10 priorități identificate.

Realizarea unei 
platforme pentru inovare

Aceasta va promova schim
barea pentru o îmbătrânire să
nătoasă  prin conectarea oa
menilor și a ideilor din întreaga 
lume. Platforma va servi ca 
portal pentru părțile interesate 

PRIORITĂȚILE GLOBALE ALE OMS

Deceniul 
pentru o 
îmbătrânire 
sănătoasă

Î

Sociolog 
Ionuț ARDELEANU
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să acceseze ultimele practici 
inovatoare în domeniul îm bă
trâ nirii, va oferi o gamă largă de 
oportunități virtuale și față în față 
care leagă actorii din diverse 
domenii cu interese comune, în 
moduri care să identifice soluții 
inovatoare la probleme critice. 

Sprijin pentru țări 
în ceea ce privește 

pla nificarea și acțiunile
Această prioritate va con

solida capacitatea în domeniul 
îmbătrânirii, în special la nivel 
de țară, prin sprjin în punerea 
în aplicare a arhitecturii politi aplicare a arhitecturii politi
cilor și pentru a asigura o mai 
mare coerență a acestora la ni
vel global, regional și național. 

Colectarea mai bună a 
datelor globale privind 
îmbătrânirea sănătoasă

Această prioritate va permi
te o abordare unificată a măsu
rării, monitorizării și supraveși suprave suprave
gherii îmbătrânirii sănătoase la 
toate nivelurile (individ, comu
nitate, instituție și populație), 
pe grupe de vârstă, țări, pentru 
o perioadă mai lungă de timp. 
Prin evaluarea și compararea 
situației actuale a țărilor (inclu
siv nivelurile medii și dis tri buții), 
acest lucru va sprijini acțiunile 
bazate pe dovezi și res ponsa
bilitate la nivel de țară. 

Promovarea cercetării  
care  abordează nevoile 
prezente și viitoare ale 
persoanelor în vârstă
Această prioritate va stimula 

cercetarea pentru îmbătrânirea 
sănătoasă și va încuraja inși va încuraja in va încuraja inîncuraja in in
cluderea acesteia în politici și 
practică. Îmbunătățirea bazei 
de cunoștințe va ajuta la iden
tificarea nevoilor nesatisfă

cute ale adulților în vârstă și 
intervențiile care pot îmbunătăți 
traiectoriile de îmbătrânire să
nătoasă în întreaga lume. 

Alinierea sistemelor 
de sănătate 

la nece sitățile seniorilor
Investiția în această prioîn această prio această prio

ritate va îmbunătăți accesul 
persoanelor în vârstă la serviîn vârstă la servi vârstă la servi
ciile medicale care le mențin 
capacitatea și o traiectorie săși o traiectorie să o traiectorie să
nătoasă. Statele membre vor 
fi capacitate pentru evaluarea 
serviciilor din țările lor și, acolo 
unde este necesar, să între
prindă modificările necesare 
pentru furnizarea asistenței 
medicale integrate.

Definirea cadrului 
economic pentru investiții 

– înțelegerea costurilor 
și oportunităților privind 
îmbătrânirea sănătoasă 

dintr-o perspectivă 
sustenabilă

Factorii de decizie din țările 
cu toate nivelurile de dezvol
tare socioeconomică nece
sită o abordare echilibrată a 
înțelegerii implicațiilor eco
nomice ale unei îmbătrâniri 
a populației. Cu toate aces
tea, datele din acest dome
niu sunt limitate și există un 
consens redus în ceea ce 
privește modul de elaborare a 
unui cadru care să determine 
costurile reale și beneficiile 
intervențiilor de politică sau 
chiar inacțiune. 

Crearea bazelor 
pentru sistemele de 

îngrijire de lungă durată 
în fiecare țară

Această prioritate va spri
jini țările să dezvolte sisteme și 

servicii eficiente, sustenabile și 
echitabile pentru îmbunătățirea 
acordării serviciilor de îngrijire 
a persoanelor în vârstă cu pierîn vârstă cu pier vârstă cu pier
deri semnificative ale ca pa
cităților fizice și mintale. 

Asigurarea 
necesaru lui de resurse 
umane pentru îngrijirea 

inte grată
Această prioritate va per

mite țărilor să înțeleagă impli
cațiile forței de muncă ale unei 
populații în curs de îmbătrânire, 
să optimizeze forța de muncă 
existentă și să facă planificări 
pentru viitor. 

Realizarea unei campa nii 
globale pentru a com bate 

discriminarea
În 2016, Adunarea Gene Gene

rală a Organizației Mondiale 
a Sănătății a cerut �irectorului 
General al OMS să elaboreze, 
în cooperare cu alți parteneri, 
o campanie globală de comba
tere a discriminării bazate pe 
vârstă. Campaniile dea lungul 
timpului impotriva sexismului 
și rasismului au demonstrat că 
schimbarea normelor sociale 
este posibilă și poate avea ca 
rezultat societăți mai prospere 
și mai echitabile.

Consolidarea rețelei 
globale pentru orașe și 
comunități prietenoase 

tuturor vârstelor
Un oraș sau o comunitate 

prietenoasă cu toate vârstele 
este un loc favorabil îmbătrânirii 
sănătoase și permite bunăsta permite bunăsta
rea pe tot parcursul vieții.

(sursă: OMS, 10 priorități spre 
un deceniu al acțiunii pentru 
îmbătrânirea sănă toasă, 2017)
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PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Ne apropiem de finalul 
Președinției României la 

Consiliul Uniunii Europene. 
Prezentarea bilanțului rezulta
telor obținute sa făcut de mai 
multe ori pe parcursul ultime
lor luni și pare a fi mult peste 
așteptările tuturor.

Știm deja că o Comunita deja că o Comunita

te Europeană înseamnă seînseamnă se se
curitate socială și coeziune, 
drepturi și libertăți garantate. 
Acestea sunt principiile care 
au ghidat acțiunile derulate în 
exercitarea acestui mandat. A 
fost un mandat eficient și de 
calitate, extrem de apreciat de 
toți partenerii europeni, Româ partenerii europeni, Româ
nia fiind felicitată pentru modul 
excepțional în care a gestionat 
dosarele grele aflate pe masa 
de lucru.

Miniștrii au prezidat nu
meroase uniuni în care au 
contribuit la identificarea celor 
mai bune soluții pentru teme
le majore de pe agenda eu
ropeană: definirea bugetului 
Uniunii Europene post2020, 
funcționarea Pieței Unice Eu
ropene și competitivitatea inși competitivitatea in competitivitatea in
dustriei, impulsionarea digi
talizării, protejarea drepturilor 
sociale, securitatea internă, 
combaterea terorismului, ges

Povestea se apropie 
de sfârșit

Economist 
Alina PERJOIU
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tionarea provocărilor determi
nate de migrație,  viitorul Uni
unii Europene post – Brexit. 
În cursul mandatului nostru 
au avut loc alegerile europar
lamentare, poate cele mai im
portante din parcursul istoric 
al Uniunii Europene. Până la 
acest moment am gestionat 
peste 650 de evenimente și 
reuniuni, atât în țară, cât și la 
Bruxelles, cu participarea a 
peste 2.600 de delegați. Rea Rea
lizări au fost făcute pe toți cei 
patru piloni ai priorităților de 
mandat: Europa convergenței, 
Europa siguranței, Europa ca 
actor global și Europa valorilor 
comune.

În cadrul pilonului Europa 
Convergenței, sau obținut re
zultate în domeniile legate de 
creșterea economică și locuri 
de muncă.

În ceea ce privește promo ceea ce privește promo
varea digitalizării, a inovației 
și a conectivității sa ajuns la 

acorduri provizorii cu Parla
mentul European pe dosare 
precum drepturile de autor, 
relația dintre platformele online 
și comercianți, Programul Eu
ropa �igitală sau reutilizarea 
pe scară mai largă a datelor 
finanțate din fonduri publice. 
Actualizarea cadrului juridic 
privind drepturile de autor a 
reprezentat un succes major, 
având în vedere că discuțiile 
pe acest subiect stagnau de 
mai bine de 3 ani. Prin noile 
reglementări vor fi debloca
te oportunitățile lumii digitale, 
atât pentru creatori, ale căror 
drepturi trebuie respectate pe 
deplin, cât și pentru cetățenii 
europeni, beneficiarii avantaje
lor pieței unice digitale. În ceea 
ce privește Programul Europa 
�igitală, sa obținut un acord 
politic parțial provizoriu cu Par
lamentul European. 

Pentru un mediu mai puțin 
poluat, a fost avansat pe agen

da europeană dosarul privind 
promovarea vehiculelor cu
rate. Președinția română la 
Consiliul Uniunii Europene 
și Parlamentul European au 
ajuns la un acord politic privind 
introducerea mai rapidă a ca
binelor aerodinamice pe piața 
transporturilor. Aceste cabi
ne vor economisi combustibil, 
vor îmbunătăți vizibilitatea, 
siguranța și confortul șoferilor 
și vor spori siguranța pentru 
ceilalți participanți la trafic.

�in punct de vedere social  
sau făcut pași concreți în ceea 
ce privește protejarea drepturi
lor lucrătorilor. Au fost închise 
dosare cheie în domeniul soci cheie în domeniul sociîn domeniul soci domeniul soci
al printre care:

r  �irectiva care va asigura o 
mai mare previzibilitate și 
claritate în ceea ce privește 
condițiile de muncă. 

r  �irectiva privind echilibrul 
dintre viața profesională și 
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cea privată pentru părinți 
și îngrijitori cu o contribuție 
majoră în promovarea 
egalității de gen, sau nor
mele privind reducerea 
expunerii la factorii canceri
geni la locul de muncă.

Sunt reglementări care răs
pund provocărilor actuale de 
la nivelul Uniunii Europene.
Președinția română a făcut, de 
asemenea, un pas important 
pentru o mai bună funcționare 
a pieței muncii la nivel euro
pean. Sa ajuns la consens 
cu Parlamentul European pe 
regulamentul de instituire a 
Autorității europene a mun
cii (ELA). Acest organism va 
sprijini punerea în aplicare a 
legislației Uniunii și va oferi 
informații angajaților și angajași angaja angaja
torilor cu privire la mobilitatea 
forței de muncă.

Un rezultat de menționat în 
domeniul energiei este acor
dul politic cu Parlamentul Eu
ropean privind propunerea de 
revizuire a �irectivei Gazelor 
Naturale. Acest demers va 
contribui la asigurarea unui 
cadru unitar și transparent de 
reglementare, la nivel euro euro
pean, în ceea ce privește in
terconectările în domeniul gaîn domeniul ga domeniul ga
zelor naturale cu state terțe, în 
contextul obiectivului strategic 
al Uniunii Europene de a spori 
securitatea energetică.

Mai mult, Președinția româ
nă a încheiat dosarul privind 
noile norme care vor garanta 
că produsele introduse pe piața 
unică sunt sigure și conforme 
cu legislația privind sănăta
tea, protecția consumatorului, 
protecția mediului și siguranța 
publică.

Siguranța cetățenilor se 
află, de asemenea, în centrul 

acțiunilor pe care Președinția 
română la Consiliul Uniunii 
Europene lea întreprins. �in 
acest punct de vedere, con
solidarea protecției frontierelor 
externe ale Uniunii reprezintă 
un obiectiv prioritar. În domeÎn dome dome
niul migrației, Președinția ro
mână a contribuit la avansarea 
discuțiilor pe toate componen
tele ce vizează o abordare 
complexă a acestui fenomen.

În ceea ce privește conso ceea ce privește conso
lidarea rolului Europei ca actor 
global, reuniunile miniștrilor de 
externe și ale miniștrilor apărăși ale miniștrilor apără apără
rii găzduite la București au pri
lejuit dezbateri constructive cu 
privire la teme de interes stra
tegic ale agendei comune cum 

ar fi: avansarea parcursului eu
ropean al Balcanilor de Vest, 
perspectivele Parteneriatului 
Estic, respectiv consolidarea 
și asigurarea coerenţei noilor 
inițiative din domeniul apărării 
europene.

Atât la Bruxelles, cât și la 
București, sa subliniat faptul 
că Uniunea Europeană poa
te progresa în spiritul ideilor 
fondatoare ale proiectului eu
ropean, doar menținând coe
ziunea și depășind decalajele 
între statele membre, în toatatele membre, în toa
te formele lor de manifestare. 
Este, de altfel, cheia Mottoului 
președinției noastre: „coeziu
nea, o valoare comună euro
peană”.

România, 
un bilanț pozitiv 

la cârma 
Consiliului U.E.

În cursul mandatului României  au avut loc alege-României  au avut loc alege-
rile europarlamentare, poate cele mai importante din 
parcursul istoric al Uniunii Europene. Până la acest 
moment au gestionat peste 650 de evenimente și re-
uniuni, atât în țară, cât și la Bruxelles, cu participarea 
a peste 2.600 de delegați. Realizări au fost făcute pe 
toți cei patru piloni ai priorităților de mandat: Euro-
pa convergenței, Europa siguranței, Europa ca actor 
global și Europa valorilor comune.
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Ca în fiecare an, re pre
zentanții seniorilor din 

statele membre ale Uniunii 
Europene șiau dat întâlnire 
la Bruxelles pentru a propu
ne politici publice europene și 
naționale care să includă oa
menii de toate vârstele și ca
tegoriile sociale. România a 
fost reprezentată de domnul 
Gheorghe Chioaru, președin
tele Federației Naționale 
„OMENIA”, organizație emble
matică a seniorilor din Româ
nia. Astfel, în perioada 1011 
aprilie 2019, membrii Consi
liului de Administrație al Plat
formei Europene AGE au 
dezbătut contextul european 
deosebit de important, apropi
erea alegerilor europene de la 
sfârșitul lunii mai 2019, marca

te de teama față de noul val al 
populismului și incertitudinile 
privind retragerea din UE a Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord. Alegerile noului 
Parlament European de anul 
acesta sau aflat la un punct 
de cotitură pentru Uniunea Eu
ropeană, care trebuie să se re
conecteze cu cetățenii săi, in
clusiv cu cetățenii săi în vârstă, 
care reprezintă o pondere din 
ce în ce mai mare a populației 
UE. Pentru a realiza acest lu
cru, UE trebuie să fie condu
să de cetățenii săi spre acțiuni 
care să încorporeze valorile 
comune de nediscriminare, 
egalitate și solidaritate. O altă 
problematică importantă pentru 
Platforma AGE și pentru pro
movarea drepturilor vârstnicilor 
la nivel mondial a reprezentat
o participarea Platformei AGE 
la Grupul de lucru al ONU pri
vind îmbătrânirea, din perioada 

15  18 Aprilie 2019, New York. 
Grupul de lucru reunește state
le membre ale ONU, societa
tea civilă și instituțiile naționale 
pentru drepturile omului pen
tru a examina modalitățile de 
îmbunătățire a respectării drep
turilor persoanelor în vârstă din 
întreaga lume. Astfel, înființat 
în anul 2010, Grupul de lucru al 
ONU privind îmbătrânirea (UN 
OEWG) oferă un impuls pentru 
organizațiile neguvernamen
tale pentru a da o vizibilitate 
mai mare încălcărilor demnității 
persoanelor în vârstă. 

Totodată, cel mai important 
moment al anului pentru mem
brii Platformei AGE este Adu
narea Generală, care a avut 
loc în perioada 1114 iunie 
2019, la Bruxelles. Seniorii din 
România au fost reprezentați 
de Președintele Federației 
Na țio nale „OMENIA”, domnul 
Gheorghe Chioaru.

PLATFORMA EUROPEANĂ AGE

Promovarea drepturilor seniorilor, 
tematică tot mai prezentă 

pe agenda europeană și mondială

Sociolog 
Ionuț ARDELEANU
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EMINESCU, DUPĂ 130 DE ANI

Întrun început de vară, în 
urmă cu 130 de ani, pe 15 

iunie 1889, sărac, bolnav și 
cu mințile rătăcite, pe un pat 
al sanatoriului Caritatea, con
dus de doctorul Alexandru 
Șuțu,  spre orele dimineții, 
se stingea asemeni Luceafă
rului pe care la cântat ca ni
meni altul, Mihai Eminescu. 
Ultimele luni din viața și lea 
trăit în București, unde se 
stabilise și unde locuia cu 
chirie sau cel mai adesea 
prin sanatoriile de sănătate, 
fiind internat și tratat cu fel și 
fel de substanțe care, întrun 
final, iau grăbit și moartea. 

Pe strada Plantelor nr. 9 
a început ultimul drum 

al lui Eminescu
�e numele lui Eminescu 

sunt legate și  câteva locuri care 
au căpătat, cu trecerea timpului, 
o mare încărcătură simbolică. 
Casa părintească de la Ipotești, 
dulcele târg al Iașilor, teiul din 
parcul Copou și multe altele. 
Puțini știu însă că marele poet 
sa sfârșit în București, dar și 
mai puțini știu și locul. În cartierul 
Pantelimon din sectorul 2, ferit 
de blocuri, pe strada Mărcuța, 
la numărul 8, este complexul 
mănăstiresc Mărcuța, vechi de  
400 de ani. Întruna din odăile 
acestui complex a fost internat, 
pe 3 februarie 1889, cu forța, 
Eminescu, pentru ca mai apoi 

să fie transferat la Sanatoriul 
Caritatea, pe Strada Plantelor, 
la nr. 9.  Sanatoriul nu mai exis
tă de la începutul secolului tre
cut, acum în locul lui fiind o clă
dire cu etaj, imobil de locuințe 
la care ajungi trecând pe sub 
o poartă de beton boltită. Oare 
câți dintre bucureșteni știu că 
pe o străduță banală, prăfuită și 
pustie din Capitala lor este locul 
în care șia terminat Eminescu 
scurta călătorie pământeană? 
�oar o placă memorială mai stă 
mărturie. 

„Astfel se stinse în al 
optulea lustru de viață 
cel mai mare poet..”
Memorabile rămân cuvinte

le pe care marele critic literar, 

„Timpul mort 
și-ntinde 

trupul 
și devine 
veșnicie”

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ



20 OMENIA

G. Călinescu, le lăsă posterității 
în lucrarea biografică Viața lui 
Mihai Eminescu, apărută în 
1932, cuvinte epitaf, cele mai 
sensibile din toată literatura 
română. „Astfel se stinse în al 
optulea lustru de viață cel mai 
mare poet, pe care l-a ivit și-l 
va ivi vreodată, poate pămân-
tul românesc. Apele vor seca 
în albie și peste locul îngropării 
sale va răsării pădure sau ce-
tate, și câte o stea va vesteji 
pe cer în depărtări, până când 
acest pământ să-și strângă 
toate sevele și să le ridice în 
țeava subțire a altui crin de tă-
ria parfumurilor sale”.

Pe o vreme mohorâtă și 
ploioasă în care parcă și ce
rul plângea,  cortegiul funerar 
părăsește Biserica Sf. Gheor
ghe Nou, unde pe un catafalc 
simplu înconjurat de cetină de 
brad, corpul poetului era de
pus, spre Cimitirul Bellu, unde 
sub teiul multiubit avea săși 
găsească odihna veșnică. Si
criul a fost așezat întrun dric 
simplu, tras de doi cai. În frun
tea mulțimii carel însoțea pe 
Eminescu pe ultimul drum se 

aflau: Mihail Kogălniceanu, 
Toderiță Rosetti (fratele Elenei 
Cuza), Titu Maiorescu, Lascăr 
Catargiu și alți reprezentanți 
de marcă ai vieții culturale și 
politice a vremii. În urma sa 
rămân veșnicia operei sale și a 
neamului românesc.  

Ultimele clipe, 
ultime versuri

Redăm ultimele versuri 
pe care Eminescu lea lăsat 
posterității înainte cu câteva 
clipe de a păși spre eternita
te, deși importanți critici literari 
precum Călinescu sau Per
pessicius considerau că sunt 
scrise înainte de 1883.

�upă moartea poetului, 
medicii au găsit în halatul ace
tuia un carneţel cu versuri. 
Erau, se pare,  ultimele poe
zii sau rescrieri ale altora mai 
vechi. Se presupune că una 
dintre poezii a fost scrisă de 
Eminescu în ultime ceasuri de 
viață. Poezia a fost publicată 
în revista Fântâna Blanduziei, 
în numărul din 23 iulie 1889, 
ultima publicație de altfel  la 
care a colaborat poetul.

Stelele-n cer
Stelelen cer 
Deasupra mărilor 
Ard depărtărilor 
Până ce pier.

După un semn
Clătind catargele
Tremură largile
Vase de lemn;

Nişte cetăţi
Veghind întinsele
Și necuprinsele
Singurătăţi.

Orice noroc
Şiîntindearipile
Gonit de clipele
Stării pe loc.

Până ce mor,
Pleacăte îngere
La tristami plângere
Plină deamor.

Nu e păcat?
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni sa dat?
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Escrocii care organizează înşelătorii prin 
acţiuni de caritate profită de generozi

tatea şi bunătatea oamenilor solicitândule 
donaţii pentru o cauză falsă sau întruchi
pând o cauză de caritate autentică.

LA CE SĂ FIM ATENŢI! 
Escrocheriile prin acţiuni de caritate implică 

colectarea de bani de către escroci ce pretind a 
aparţine de o organizaţie de caritate autentică. 
Escrocii vă pot aborda în diferite moduri  pe 
stradă, acasă la dumneavoastră, la telefon 
sau online. Emailurile şi chiar căniţele 
de colectat bani pot fi prevăzute cu 
logouri ale organizaţiilor de carita
te autentice. Adesea, un escroc va 
încerca să exploateze un dezastru 
natural recent sau o situaţie de cri
ză ce a fost prezentată la ştiri. Alţi 
escroci apelează la emoţiile voas
tre pretinzând că aparţin organizaţii
lor de caritate care ajută copiii bolnavi. 
Escrocii pot încerca să facă presiuni asupra 
voastră pentru a vă convinge să faceţi o do
naţie sau vă pot oferi date false sau chiar pot 
refuza să ofere informaţii despre respectiva or
ganizaţie de caritate, de ex. adresa sau datele 
de contact. Aceste escrocherii nu numai că duc 
la pierderea banilor oamenilor bine intenţionaţi 
dar şi privează de donaţii organizaţiile şi cauze
le de caritate legitime. �in fericire, acest tip de 
escrocherii nu este practicat foarte mult. Orga
nizaţiile de caritate legitime sunt înregistrare la 
nivel naţional sau local. Verificaţi autenticitatea 
organizaţiei de caritate pe care doriţi să o sus

ţineţi. �acă organizaţia este autentică şi doriţi 
să faceţi o donaţie obţineţi datele de contact ale 
acesteia din cartea de telefon sau un website 
de încredere. �acă nu doriţi să donaţi bani sau 
sunteţi mulţumit de suma pe care aţi donato 
deja pentru caritate, ignoraţi pur şi simplu e
mailul sau scrisoarea, închideţi telefonul sau 
refuzaţi să oferiţi bani persoanei care se află la 
uşa dumneavoastră pentru a vă solicita o dona
ţie. Nu sunteţi nevoit să oferiţi o donaţie în bani.

REŢINEŢI 
�acă aveţi dubii cu privire la persoa
na care vă solicită o sumă de bani nu 

îi oferiţi bani, sau date cu privire la 
cardul de credit sau contul bancar.

ATENŢIE 
Nu divulgaţi niciodată la telefon 

date cu privire la cardul de credit sau 
contul online, afară de cazul în care 

voi aţi efectuat apelul sau numărul de 
telefon provine dintro sursă sigură.

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!
cunoașteți 
drepturile și 
exercităle

021.9615

STOP
escrocheriilor 

prin acțiuni 
de caritate!

ht
tp

s:
//w

to
p.

co
m
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Asociaţiile şi cluburile sporşi cluburile spor cluburile spor
tive ori de alte profile ale 

elevilor, tinerilor şi seniorilor din 
Alexandria, sunt mereu în prim 
planul atenţiei locuitorilor urbei 
reşedinţă de judeţ. �espre acti
vitatea lor – în mod firesc   se 
comentează în massmedia în 
mod frecvent. Se cuvine în ace
laşi timp a semnala şi preocupăşi preocupă preocupă
rile celor de vârsta a treia, a se
nioarelor interesate să petreacă 
în mod benefic o parte din timpul 
lor în colectivitate, socializând. 
Un asemenea exemplu îl repre
zintă pensionarele „Clubului 
ARMONIA”, găzduite periodic 
pentru activităţi specifice de Clu
bul Pensionarilor C.A.R.P. Ale
xandria, unde sunt şi membre 
ale asociaţiei. Acesta este con
stituit numai din doamne care 
vin la întâlnire voioase, cu inima 
deschisă şi dorinţa sinceră de a 
petrece timpul în mod plăcut.

�oamna �ana Burtan, 
membră a clubului preciza cu 
aceste ocazii: „Suntem pensi-
onare care am lucrat în foarte 
multe domenii, vesele, sociabi-
le, uneori chiar gălăgioase, sta-
re ce arată vigoarea spiritului. 
Un singur exemplu: senioara - 
Ionescu Draga, este o doamnă 
pe care o apreciem �i o consi-�i o consi- o consi-
derăm o adevărată enciclope-
die, aceasta împărtă�indu-ne 
din cuno�tinţele pe care le are 
în multe domenii. Pentru doam-
nele care vor să intre în grupul 

nostru, precizez că suntem per-
soane obi�nuite �i nu suntem 
puse pe fapte mari, întâlnirile 
sunt relaxante, în acela�i timp 
dovedim coeziune de echi-
pă când dorim să organizăm 
aniversări ori ceva deosebit, cu 
momente speciale cum a fost 
vizita de la Muzeul Naţional 
Cotroceni, Grădina Botanică 
�i excursia din Parcul Naţional 
Comana, călătorii făcute în a 
doua parte a lunii mai.  Prin tot 
ceea ce facem ne bucurăm de 
simpatia celor din jur �i avem 
relaţii de colaborare cu celelalte 
cluburi similare din municipiu’’.

Legat de întâlnirile între fete, 
doamna Nicoleta Cismaru spu
nea: „Am fost tinere, am studiat, 
neam clădit o carieră, am visat 
şi – cum se zice – am trecut prin 
multe etape ale vieţii iar acum 
am intrat în rândul pensionarilor. 
Este un fel de „nouă profesie” şi 

în nici un caz nu considerăm că 
am trecut pe „linia moartă” la vâr
sta a treia. O dovadă concretă 
este şi „Clubul Armonia”, născut 
din iniţiativa unui grup de pensi
onare, vioara întâi fiind doamna 
�ana Burtan, cu spirit organi
zatoric, care a ştiut cum să reuştiut cum să reu cum să reu
nească în acest club colege de 
generaţie. Ce facem aici? Ne 
bucurăm împreună de timpul pe 
care îl petrecem în mod plăcut, 
noi doamnele ajunse la vârsta 
senectuţii. Este benefic pentru 
suflet, revigorează starea fizică 
iar sfaturile reciproce contribuie 
chiar şi la aspectul vestimentar 
potrivit vârstei, atunci când se 
produce o anume delăsare’’.  

Legat de grupul din care 
face parte, doamna �ana Bur
tan, preciza: „Clubul «Armonia» 
are porţile deschise tuturor se
nioarelor. Vă aşteptăm dragele 
noastre”

Consilier, C.A.R.P. Alexandria 
Constantin DRAGNEA

ACTIVITĂȚILE SENIORILOR

„ARMONIA” – un club al doamnelor
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ASISTENȚA LA DOMICILIUL VÂRSTNICILOR

Sănătatea este unul din
tre cele mai importante 

aspecte privind vârstnicii. O 
sănătate bună înseamnă şi o 
viaţă mai bună. Din păcate, 
la ora actuală, în România, 
sistemul sanitar nu este su
ficient de dezvoltat pentru a 
acoperi nevoile pe care le are 
populaţia şi mai ales persoa
nele vârstnice.

Nici sistemul unitar de pensii 
(pensia pentru limită de vârstă, 
pensia anticipată, pensia antici
pată parţial, pensia de invalidi
tate şi pensia de urmaş) nu asi
gură, în medie, o viaţă decentă 
vârstnicilor. Pentru că, în cele 
mai multe cazuri, pensiile nu fac 
decât să ajute vârstnicul să îşi 
ducă traiul de pe o zi pe alta. 
Astfel, două aspecte importan
te, care lasă o amprentă majoră 
în viaţa vârstnicului, sunt sănă
tatea şi veniturile, iar o soluţie 
pentru o viaţă mai bună ar pu

tea fi restructurarea sistemelor 
de sănătate şi de pensii, ţinând 
cont şi de nevoile reale ale po
pulaţiei de vârsta a treia.

În urma a ceea ce reprezintă 
sistemul românesc de ajutorare 
și de sprijin a persoanelor de 
vârsta a treia, am decis să mă 
implic, ca medic, întro acțiune 
 „Speranță și Sănătate pentru 
Vârstnici”, proiect cofinanțat 
de United Way România  îm
preună cu colegii mei de la 
Asociația Casa de Ajutor Reci
proc a Pensionarilor OMENIA. 
Ca mulți dintre dumneavoastră 
și eu am fost crescută de bu
nicii mei, iar pentru mine toată 
copilaria a reprezentat un în
ceput senin, un univers de vis, 
bunătate din belșug, oameni 
care atunci când aveam nevoie 
de ceva erau acolo lângă mine, 
care îmi ghidau pașii alături de 
părinți, oameni care transmii, oameni care transmi
teau înțelepciune și încredere 
prin toți porii, oameni simpli, dar 
cu principii, oameni de o bu nă
tate ieșită din comun. Per sonal, 
cred că noi, ca și copii, devenim 
doar adultul pe care îl avem ca 

exemplu. Ca adulți ne formăm 
din copilărie atunci când lân
gă noi avem oameni de calita
te, care știu să ne zâmbească 
sincer, oameni care știu ce în
seamnă să fii om cu ceilalți, 
care știu să trăiască în respect, 
întro comunitate. �in păcate, 
societatea noastră funcţionează  
acum după alte principii, diferite 
de cele din trecut în care bătrâ
nii erau, de fapt, modelele de 
viaţă ale tinerilor, iar în plan psi
hologic aceste lucruri se resimt 
foarte acut acum.

Îmbătrânim, psihologic, 
după vârsta de 60 de ani

Oamenii sunt mult mai stre
saţi, deprimaţi şi chiar împinşi 
către suicid. Renunţă la valorile 
fundamentale, în locul celor arti
ficiale. Bătrânii au un rol cheie în 
a putea tempera aceste libertăți 
greşit înțelese dar sunt ignorați 
din păcate, sunt considerați 
depășiti și învechiți. Specialiştii 
consideră faptul că procesul de 
îmbătrânire, mai ales din punct 
de vedere psihologic, intervine 
după vârsta de 60 de ani. Schim

Grija față de seniori:
O sănătate bună înseamnă 

și o viață mai bună!
Medic specialist medicină 

de familie 
Ramona DUMITRAȘCU
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bările se simt din toate puncte
le de vedere, mai ales în plan 
emoţional. Cel mai adesea, mul
ţi vârstnici au tendinţa de a se 
simţi neputincioşi şi singuri dato
rită mediului, societății, familiei, 
motiv pentru care ei au nevoie 
de un sprijin. Tocmai de aceea 
este foarte important ca aceşti 
oameni să fie susţinuţi cât mai 
mult și din această cauză noi ne 
dorim să le putem oferi ajutorul 
nostru atunci cand au nevoie de 
el. Atunci când mergem la domi
ciliile lor avem parte de povești 
de viață impresionante din care,  
sincer,  oricine are de învățat. În 
spatele unui păr cărunt, a unor 
ochi triști și a unui mers greoi în
totdeauna se ascund un zâmbet 
sincer,voie bună, bucuria de a 
ne vedea.

Condiţiile de locuit, 
factor important 

pentru confortul vieţii 
unui vârstnic

Chiar dacă majoritatea 
aces tor persoane sunt cu afec
țiuni grave sau au o situație 
materială precară, de cele mai 
multe ori fără nici un ajutor, 
este impresionant cât de bine 
se gospodăresc. Condiţiile de 
locuit reprezintă unul dintre fac
torii importanţi pentru confor
tul vieţii unui om şi cu atât mai 
mult în cazul vârstnicilor, atinşi 

de vulnerabilitate şi de nevoi 
speciale. �acă standardele de 
viaţă prevăd anumiţi parametri 
privind spaţiul de locuit al unei 
persoane, în România aceste 
standarde sunt îndeplinite doar 
întrun anumit procent. Condi
ţiile sunt diferite şi aprecierea 
lor la fel, iar impactul asupra 
satisfacţiilor vieţii persoanelor 
vârstnice este semnificativ. La 
fiecare vizită făcută de noi am 
găsit  case vechi cu o singură 
cameră, cu două sau trei, de 
o ordine desăvârșită, un miros 
de curat și proaspăt. Cu mâini
le încrețite de bătrânețe și tre
murânde ne primesc în casele 
lor și se bucură foarte mult de 
vizita noastră, de produsele pe 
care le aducem în dar.  

Singurătatea, 
cea mai grea boală...
E dificil să găsești servicii de 

îngrijire la domiciliu, bătrân fiind, 
nemaiavând pe nimeni, abia 
dacă poți să  te deplasezi ca să 
iți cumperi o pâine. Pentru aces
te persoane, ajutorul nostru este 
o binecuvântare și din această 
cauză  este foarte importantă și  
recrutarea de personal specia
lizat pentru îngrijirea persoane
lor  în vârstă. Aceste persoane 
trebuie să știe să comunice, să 
creeze o legătură și să idenși să ideniden
tifice nevoile și necesitățile. 

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București se bazează pe profe
sionalismul nostru atunci când 
mergem în întâmpinarea nevo
ilor și necesităților membrilor 
săi. Vine o vreme când copilul 
este cel care trebuie să aibă 
grijă de părintele său. Cu toții 
știm asta. Este o responsabili
tate mare și câteodată necesită 
ajutorul unor alte persoane în 
care să ai încredere și care să 
fie acolo când ai nevoie, care 
să îți ofere sprijin medical, un 
sfat, o îmbrățișare. Toate aces
tea  presupun activități speciali
zate, pe care cu cea mai mare 
bunăvoință uneori nu poți să le 
duci la capăt singur și, de ace
ea, suntem o întreagă echipă 
care lucrează pentru a le arăta 
acestor oameni că nu sunt sin
guri și că suntem lângă ei atunci 
când au cea mai mare nevoie. 
În OMENIA întotdeauna vor 
găsi un aliat, un sprijin.

În multele vizite pe care le fa
cem la domicliul vârstnicilor ne 
este imposibil să nu remarcăm, 
pe lângă suferința fizică și cea 
cauzată de singurătate, strigătul 
trist al celor mai mulţi vârstnici. 
Multe sunt cazurile în care per
soanele vârstnice suferă nu din 
cauză că nu sunt îngrijite sau 
au diferite lipsuri, ci din cauză 
că sunt uitate de rude şi prie
teni. Sunt oameni care se simt 
abandonaţi şi care nu cer decât 
prezența cuiva, cineva care să 
fie lângă ei, alături de care să 
petreacă din când în când puţin 
timp, să poată fi ascultaţi şi să 
comunice. Singurătatea poate 
fi asociată cu vulnerabilitatea. 
Asta încercăm să realizăm prin 
demersul nostru. Să aducem 
un pic de soare în viața unor 
oameni datorită cărora suntem 
adulții de astăzi.
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PĂZIȚI-VĂ DE HOȚI!

Vârstnicii reprezintă, fără în
doială, una dintre cele mai 

vulnerabile categorii sociale. 
Vârsta înaintată, afecțiunile fi
zice, resursele financiare re
duse, excluziunea socială și 
multe altele afectează acest 
segment de populație. �in pă
cate, la cele enumerate mai 
sus se adaugă și siguranța 
lor personală și a bunurilor pe 
care le dețin. Neam propus în 
acest colț de pagină să prezen
tăm câteva sfaturi  preventive 
adresate persoanelor vârstnice 
și nu numai, atunci când au de 
a face cu furturile și tâlhăriile.  

Păziți-vă singuri 
buzunarele

Pentru început ne vom re
feri la furturile în mijloacele de 
transport în comun, un loc pro
pice pentru hoții din buzunare. 
Specificul furturilor din buzuna
re constă în faptul că locul de 
acţiune este un spaţiu restrâns, 
de regulă favorizat de aglome
raţie, poziţia hoţului fiind per
manent riscantă.  Astfel, atunci 
când așteptați autobuzul sau 
alt mijloc de transport în comun 
în stațiile aglomerate, dați dorate, dați do
vadă de vigilență și atenție 

față de conduita persoanelor 
de lângă dumneavoastră. �e 
asemenea, poziționați poșeta/
geanta în fața dumneavoastră, 
iar dacă e posibil, între dum
neavoastră și un punct fix în 
autovehicul. Un sfat important, 
pentru că acolo este primul loc 
unde vor căuta: nu purtați bani 
sau valori în buzunarele latera
le ale hainelor.

De reținut: dacă în aglo
meraţie vă simţiţi înconjuraţi 
de persoane dubioase căutaţi 
să vă schimbaţi locul.  �acă 
transportați sume mari de bani, 
evitați deplasarea cu mijloacele 

Persoanele vârstnice, 
cele mai vizate de hoți
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de transport în comun; apelați 
la o cunoștință cu autoturism, 
sau luați un taxi, de preferat de 
la o companie cunoscută, unde 
vă veți așeza întotdeauna pe 
locurile din spate.

Prevenirea furturilor 
din locuințe

Sunteți acasă, locul pe care 
îl considerați cel mai în si gu
ran ță. �acă vreți să fie așa, 
asigurațivă ușa cu încuietori 
sigure, lanț de siguranță, vizor.   
Vă sfătuim să montați un interontați un inter
fon la intrarea în locuință și să  
asigurați un iluminator cores
punzător atât pe casa scării, 
cât și în preajma anexelor.

Nu deschideți ușa locuinței 
persoanelor necunoscute, chi
ar dacă acestea vă oferă spre 
vânzare produse tentante, pe 
care le puteți considera a fi un 
chilipir. Eventual conversați prin 
ușa încuiată sau deschisă, dar 
asigurată cu lanțul. Atenție la 
persoanele pe care le primiți în 
locuință. Acordați mare atenție 
legitimării acestora și nu vă 

încredeți în cărțile de vizită pe 
care vi le prezintă. În situația 
în care locuiți la bloc, persoa
nele care oferă diverse servi
cii ar trebui să fie însoțite de 
președintele sau de adminis
tratorul asociației de proprietari/
locatari. Nu dați drumul persoa. Nu dați drumul persoaNu dați drumul persoa
nelor care sună la interfon decât 
dacă le cunoașteți identitatea. 

Nu lăsați bilete în ușă prin 
care anunțați că sunteți plecați 
de acasă și nu faceți public 
acest lucru. Un alt sfat util ar fi 
ca în acest caz să  rugați veîn acest caz să  rugați ve acest caz să  rugați verugați ve
cinii să vă supravegheze casa,  
uneori este cea mai bună me
todă de prevenire a furturi
lor din locuințe. Nu păstrați în 
casă sume mari de bani și nu 
faceți publice valorile pe care 
le dețineți. În cazul în care ați 
pierdut o cheie, înlocuiți imediat 
încuietoarea sau lacătul. 

Opulența afișată, 
invitație 

sigură pentru tâlhărie
Pe stradă, la cumpărături, 

evitați să purtați la vedere bi ju

te rii, bani sau telefoane mobi
le, iar pe cât posibil, nu circulați 
prin locuri slab iluminate și la 
ore târzii. Alegeți cu grijă trase
ul pe care vă deplasați, evitați 
par curile noptea, străzile pustii, 
terenurile virane. Nu acceptați 
cunoștințe întâmplătoare și nu 
vă deplasați cu mașini de oca
zie. Pentru a nu atrage atenția 
agresorilor, nu vă împovărați 
cu genți, poșete sau sacoșe 
prea mari.

�e asemenea, nu vă lăudați 
cu banii, bunurile sau alte va
lori deținute în locuința proprie. 
�acă constatați că sunteți ur
mărit, alertați persoanele din 
jur. Strigătul unei persoane 
care cere ajutor poate descura
ja agresorii. Atenție, nu opuneți 
însă rezistență dacă agresorul 
va vizat doar geanta sau port
moneul. Viața dumneavoastră 
este mult mai prețioasă decât 
bunurile. Aceste sfaturi sperăm 
să nu fie nevoie să le folosiți, 
dar este mai bine să le știți, 
pentru că așa cum se spune, 
paza bună trece primejdia rea.
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REVISTA PRESEI

Sub îndemnul „Tinerețea e 
timpul de a învăța înțelepciunea, 
bătrânețea e timpul de a o apli-
ca”, aparținândui gânditoru
lui francez JeanJaques Ro

usseau, apare revista Tribuna 
Pensionarului, publicație de 
informație, atitudine și cultură 
editată de C.A.R.P. 1 SENI
ORII. Grafică extraordinară, 
subiecte pe măsură și un co
lectiv de redacție super cali
ficat, cu ziariști profesioniști. 
�in cuprins, două pagini ale 
publicației sunt dedicate poe
tului național, Mihai Eminescu. 
�espre Necuprinsul Eminescu 
zugrăvit de Alexandru Cristian 
întro piesă de teatru –„As
trul” citim o emoționantă cro
nică despre patronul absolut 
al culturii române. „Literatura 
noastră se împarte în două 
momente, înainte și după Emi
nescu”, concluzionează au
torul. �e asemenea, doamna 
Elena Armenescu ne explică, 
făcând o analiză  socioliterară, 
de ce nu este iubit Eminescu 
de politicienii contemporani. 
Stați liniștită, stimată doamnă, 
am adăuga noi, pentru că nici 
cei din vremea lui nu se prea 
omorau cu firea, ba din contră. 
Revista se îngrijește și de să
nătatea vârstnicilor venind cu 
sfaturi utile adaptate lor. Prin
cipalul îndemn care se des
prinde de aici este următorul: 
o viață activă chiar și la vârsta 
a treia, susținută de sport și 
antrenarea minții, ține boala la 
distanță. Răsfoind revista dăm 
și peste un interesant interviu 
cu doamna cercetător și doc

tor în științe medicale din ca
drul Companiei Romvac, Viori
ca Chiurciu, un interviu depre 
„Arta de a vindeca prin știință 
și cântec”. Ne sunt prezenta
te, de asemenea, și activitățile 
variate pe care C.A.R.P. 1 SE
NIORII le desfășoară pentru 
seniorii săi. Printre acestea 
sunt notabile excursiile pe care 
asociația le organizează în lo
curi pitorești din România, cum 
ar fi Orșova, Stânca lui �ece
bal, Mănăstirea Sf. Ana, Ada 
Kaleh. Tot la capitolul sfaturi 
utile intră și cele juridice, oferite 
de specialiști în domeniu. PagiPagi
na de sport este susținută de 
o veche cunoștință a subsem
natului, de pe vremea când 
trudeam împreună la cotidianul 
„Cronica Română”, excelentul 
gazetar sportiv, Radu Levârdă. 
�acă aveți timp liber nu ocoliți 
pagina de sport, dar și cea de 
turism unde sunt prezentate 
stațiuni balneoclimaterice ex
traordinare, precum Pucioasa. 
Lectură plăcută. 

Info C.A.R.P. „Speranța”, 
revista de informare și docu
mentare a Consiliului Direc-
toral al Asociației C.A.R.P. 
„Speranța” Hunedoara, apa
re întrun an aniversar. Cel în 
care asociația hunedoareană 
numără 60 de ani de existență. 
Momentul aniversar  la care 
am luat și noi parte  a fost 

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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marcat la începutul acestui an 
printro serie de activități orag
nizate ireproșabil de care cu 
siguranță ne vom aduce aminte 
mult timp cu plăcere și emoție. 
Folosim și acest prilej pentru a 
le mulțumi gazdelor, în frunte 
cu domnul președinte Ovidiu 
Viorel Morariu, pentru frumoa
sa primire și găzduire, pentru 
acele zile minunate petrecute 
la Hunedoara. Multitudinea de 
activități dedicate momentului 
aniversar sunt trecute în revistă 
de domnul Constantin Grecu. 
Momentele importante din is
toria națională, de la origini și 
până în prezent sunt notate și 
comentate de domnul profesor 
Gheorghe Alimpescu, sugestiv 
intitulândule „Eroi au fost...”

Hunedoara este un oraș su
perb și cu tradiție, neam convins 
și în cadrul vizitei noastre de 
la începutul acestui an. Pentru 
exemplificare vă recomandăm și 
fotomontajul din revista hune
doreană cu imagini emblematice 
din oraș, dar și mesajul primaru
lui urbei, domnul �an Bobouțanu 
în care se referă la proiectele 
de dezvoltare a orașului. Nu 
lipsesc nici informațiile cu privire 
la activitățile de protecție socială 
ale asociației, respectiv con
dițiile de acordare a ajutoarelor 

de deces, a ajutoarelor neram
bursabile în alimente sau bani, 
compensatorii, ajutoare sociale 
și recompense, dar și condițiile 
și criteriile pentru înscrierea și 
reînscrierea în asociație. Pe lân
gă toate acestea, C.A.R.P. „Spe
ranța” Hunedoara organizează 
și o serie de manifestări și acțiuni 
turistice. Informații despre iti
nerarii și obiective turistice de 
mare interes, cum ar fi vizitarea 
mănăstirilor Afteia, Prislop, Bâr
sana, Perii Săpânța cu Cimi ti rul 
Vesel, Cetatea Mălăiești, Cli  sura 
�unării, le găsiți în revistă. 

�e la Galați primim întot
deauna cu bucurie și răsfoim 
pentru dumneavoastră una 
dintre cele mai bine realizate 
reviste editate de casele de 
ajutor reciproc ale pensiona
rilor  Armonii de Toamnă, 
publicație a Asociației C.A.R.P. 
Galați. Editorialul, semnat de 
domnul președinte Ion Luci
an Mehedinți, intitulat „Drum 
parcurs, bilanț și dorințe” su
bliniază importanța asociațiilor 
de tip case de ajutor reciproc 
ale pensionarilor  în viața se
niorilor, organizații cu un trecut 
valoros, un prezent și un viitor 

asigurat. „Ele au apărut odată 
cu întregirea neamului româ
nesc, au contribuit la consoli
darea și dezvoltarea acestei 
țări, iar în prezent se luptă cu 
mentalitățile degradante, inu
mane și inconștiente, dobândi
te după 1990, determinate de 
lipsa de educație și cultură din 
societate, acreditânduse ide
ea că oamenii în vârstă, bătrâ
nii, sunt un balast pentru tineri 
și maturi, o povară pentru ei” 
surprinde domnul președinte 
Mehedinți o realitate, din pă
cate din ce în ce mai prezen
tă. Învitatul ediției la rubrica de 
interviuri, realizată de redac
torul șef, domnul Gheorghe 
Nazare, este șeful Centrului 
multifuncțional de servicii so
ciomedicale pentru persoane 
vârstnice, doamna Carmen 
Serea. Revista gălățeană este 
una preponderent culturală, 
astfel amintim aici rubrici pre
cum Însemnări, Pagini de Is
torie, �in activitatea Salonului 
cultural „Armonii de Toamnă”, 
Creație  Proză, Poezie, apariții 
editoriale, etc. La capitolul re
alizări este important să mar
căm un eveniment deosebit de 
important din viața asociației 
gălățene, anume inaugura
rea unui nou local al C.A.R.P. 
Galați. Astfel, noul spațiu, care 
se adaugă celor deja existen
te (nu putem să nu amintim de 
bijuteria arhitectonică, monu
ment istoric, cu o bibliotecă im
presionantă) este deosebit de 
generos, de peste 1.000 mp, 
cu săli de așteptare, dotări mo
derne, birouri spațioase. 

Vam obișnuit în această 
rubrică cu prezentarea publica
țiilor C.A.R.P.urilor sau ale al.A.R.P.urilor sau ale al
tor organizații de pensionari. 
�e data aceasta am ales să 
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vă prezentăm o revistă onli
ne dedicată vârstnicilor. Co
ordonată de domnul Radu 
Meiroșu, Revista Seniorul 
(www.revista.seniorul.ro) pro
iect inte grat în Platforma Se-
niorul, este o publicație elec
tronică care militează pentru 
un jurnalism cetățenesc inter
generațional. Redacția este 

una intergenerațională forma
tă din oameni și organizații 
care povestesc despre lume și 
viață, îmbătrânire și bătrânețe 
în România. „Suntem două 
organizații neguvernamentale 
independente, Asociația CSR 
Nest și Grupul de Educație 
și Acțiune pentru Cetățenie 
(GEAC), care cred întrun pro
iect jurnalistic interuman de
dicat vârstei a treia. �e ase
menea, suntem convinși că 
Revista Seniorul poate dis
loca preconcepțiile și atenua 
discriminarea pe criteriul vâr
stei – cea mai absurdă formă 

de discriminare (mai devreme 
sau mai târziu, îmbătrânim 
cu toții)”, citim în prezentarea 
publicației. Inițatorii acestui 
pro iect își doresc implicarea 
seniorilor care au un cuvânt de 
spus și o spun bine, indiferent 
de tema abordată, a tinerilor și 
a specialiștilor în diverse do
menii de interes, implicarea 
ONGurilor și a instituțiilor cu 
proiecte și servicii pentru oa
menii în vârstă, întrun cuvânt 
„implicarea împreună în cam
panii de sensibilizare și con
știentizare pe tema îmbătrânirii 
și a bătrâneții în România.”

Activitatea și realizările Federației Naționale 
„OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România sunt 
reflectate constant, în mijloacele media proprii, 
respectiv televiziunea Omenia TV (www.omeni
atv.ro), Revista OMENIA, siteul federației, dar 
și în presa scrisă și audio vizuală națională. Re
centul congres al Federației „OMENIA” a avut 
ecoul scontat fiind relatat de televiziuni precum 
Realitatea TV, de agenția națională de știri  
Agerpres  sau de postul public de radio, Radio 
România Actualități. În presa scrisă Congresul 

a fost relatat pe larg în cotidianul „Evenimentul 
Zilei”, din data de 21 mai, în articolul intitulat 
sugestiv: „Soarta pensionarilor a fost dezbătută 
la Congresul Național al Federației Pensiona-
rilor «OMENIA»”, adăugând că misiunea tutu
ror celor prezenți a fost una singură:ajutorarea 
pensionarilor.

�ea lungul timpului „Evenimentul Zilei” 
a fost aproape permanent alături de Federația 
Națională „OMENIA”, la principalele evenimen
te și activități din viața acesteia. 
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DE INTERES

C.M. Jud. Iași – C.A.R.P.-uri-
le  prezintă  anual dare de 
seamă sau raport?

Consiliul �irector prezin
tă anual în Adunarea Ge
nerală a Reprezentanților 
membrilor asociației un 
“raport” privind activitatea 
desfășurată. Termenul de 
dare de seamă a fost preluat 
din vechea legislație OG nr. 
26/2000 privind asociațiile 
și fundațiile, cu modificările 
și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 
246/2005 stipulează docu
mentele care se prezintă și  
se supun aprobării adunării 
generale a asociației.
În același timp, ONGurile, 
în spiritul transparenței, 
pregătesc rapoarte, potrivit 
art. 5 alin(3) din Legea nr. 
544/2001, privind liberul 
acces la informațiile de in
teres public. La elaborarea 
raportului se respectă mo
delul din Anexa nr. 6 la 
Normele metodologice 

apro bate prin H.G. nr. 
123/2002, de apli
care a Legii nr. 
544/2001.
Elementele stan
dard pe care 
trebuie să le 
conțină sunt:
 Misiunea și 
obiectivele care 
trebuie atinse în perioada 
de raportare;
 Indicii de performanță, 
cu prezentarea gradului de 
realizare a acestora;
 Scurtă prezentare a 
programelor desfășurate 
și a modului de raportare 
a cheltuielilor defalcate pe 
programe;
 Nerealizări cu mențio
narea cauzelor acestora 
(acolo unde este cazul);
 Propuneri pentru reme
dierea deficiențelor.
În acest sens și Comitetul 
�irector al Federației Națio
nale “OMENIA” a C.A.R.P.
urilor din România a realizat 

Raportul de 
a c t i v i t a t e 

p r e z e n t a t 
la Congresul 

N a ț i o n a l 
din 10 mai 
2019, pre
cum și în 
ultimele do

uă manda te. 
Această abordare a per
mis și realizarea raportului 
public broșat, bilingv, în anii 
20132017.
Modelul este utilizat, de 
asemenea, de Asociația 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu
rești și alte asociații mem
bre ale Federației Naționale 
“OMENIA”.

I.C. Jud. Teleorman – Care 
este stadiul modificărilor la 
Legea nr. 16/2000 și ce efecte 
sunt asupra C.A.R.P.-urilor?

Legea nr. 16/2000 privind 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Național al Per
soanelor Vârstnice supusă 

Răspundem 
întrebărilor 
dumneavoastră
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modificării, în anul 2018, în 
prezent este în revizuire la 
solicitarea Președinției, se 
află pe ordinea de zi a Ple
nului Camerei �eputaților 
(Plx661/2018).
Prevederile articolului 7 (2), 
nou introdus, rămase și 
după revizuire aduc deser
vicii C.A.R.P.urilor, discri
minândule în comparație 
cu celelalte asociații de 
pensionari prin interzicerea 
dreptului de a face parte din 
Consiliul Național al Per
soanelor Vârstnice, atât la 
nivel local, cât și central.
Față de această situație, 
Federația Națională “OME
NIA” a C.A.R.P.urilor din 
România a luat poziție 
fermă, adresânduse în 
scris, prin email tuturor 
deputaților și prin scrisori 
poștale președintelui PS�, 
Liviu �ragnea și primmi
nis trului Viorica �ăncilă. În 
funcție de votul plenului Ca
merei �eputaților Federația 
Națională “OMENIA” a 
C.A.R.P.urilor din România 
își va stabili demersurile vi
itoare.
În același timp conducerea 
Federației Naționale “OME
NIA” a comunicat redacției 
revistei “OMENIA” faptul că 
procesul intentat, în anul 
2015, Consiliului Național 
al Persoanelor Vârstnice 
pentru excluderea abuzivă  
din acest organism național 
reprezentativ al vârstnicilor, 
este în desfășurare la Înalta 
Curte de Casație și Justiție, 
Secția de Contencios Ad
ministrativ. La Curtea de 
Apel Federația Națională 
“OMENIA” a câștigat. Fap
tul că trenează la ICCJ 

de peste un an și opt luni 
este un semn care trebuie 
analizat și necesită noi 
abordări.

C.M. Județul Argeș - De ce 
este nevoie de o nouă lege 
a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor?

Cadrul legislativ este în
tro continuă dinamică. Le
gea nr. 540/2002 a apărut 
în perioada preaderării la 
Uniunea Europeană, pe un 
vid legislativ în domeniu, 
dar cu un suport în OG nr. 
26/2000 privind asociațiile 
și fundațiile. Aderarea la 
Uniunea Europeană în anul 
2007 a însemnat și obliga
tivitatea României de adap
tare a legislației naționale la 
legislația comunitară. Pe de 
altă parte, practica a demon
strat pe parcursul anilor că 
Legea nr. 540/2002 nu oferă 
soluții la unele probleme 
majore cu care se confruntă 
casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor.
În același timp, așa cum 
băncile și IFNurile din Ro
mânia funcționează la fel ca 
în celelalte țări din Uniunea 
Europeană și C.A.R.P.urile 
trebuie să funcționeze la fel 
cu similarele lor – în speță 
uniunile de credit.
�isfuncționalitățile din ac
tivitatea unor C.A.R.P.uri, 
care au adus grave preju
dicii materiale unor membri, 
persoane vârstnice, și prej
udicii de imagine celorlalte 
C.A.R.P.uri își au cauzele 
principale în încălcarea 
principiilor guvernanței cor
poratiste și lipsa “suprave
gherii” prin structuri specia
lizate.

Participarea activă a con
ducerii C.A.R.P.urilor și 
Federației la elaborarea 
noului cadru legislativ, pe 
baza experienței pozitive 
acumulate și a expertizei 
unor specialiști în domeniu, 
din cadrul C.A.R.P.urilor, 
va contribui, cu certitudine, 
la promovarea unor legi mai 
bune pentru organizarea și 
funcționarea acestora.
�in datele pe care le de
ți nem, până în prezent 
con ducerea Federației a 
avut o întâlnire cu repre
zen tanții Băncii Mondiale, 
două întâlniri de lucru cu 
reprezentanții Băncii Na
țio nale a României, iar la 
nivelul Comitetului �irector 
trei ședințe de informare, la 
Consiliul Național din anul 
2018 și Congresul Național 
din anul 2019 – informări 
ale partenerilor noștri din 
Republica Moldova și re
spectiv FE�CAR România.
�e asemenea, 16 C.A.R.P.
uri au fost vizitate/evalu
ate de BNR în anul 2018 
și toate cele afiliate la 
Federație au răspuns unui 
chestionar elaborat de 
BNR, urmând anul acesta 
un studiu de impact. Cea 
mai importantă concluzie 
desprinsă în urma aces
tor activități desfășurate 
este aceea că asociațiile 
C.A.R.P. răspund unei ne
voi sociale a pensionarilor 
actuale și viitoare și că nu
mai prin modernizare își vor 
putea îndeplini și în con
tinuare misiunea, fără a fi 
afec tate de concurența al
tor instituții financiare ban
care și nebancare.  

REDACȚIA
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GLUME

u u u u

La un cabinet stomatologic particular, o 
doamnă din lumea bună: 
 Cum? 300 Ron pentru extracția unei măsele? 
 �oar pentru 5 minute de muncă? 
 �aca doriți, o extrag întro oră! 

u u u u
În sala de operaţie, chirurgul strigă la asistent: 
 Anestezie!!! 
 �ea noastră, sau de import? 
 �e import! 
 �e import sa terminat.... 
 Atunci, dea noastră !!! 
 Nani, nani...

u u u u
Bolnavul: 
 �octore, după operația la amigdale mă doare 
rău de tot în spate, jos, spre mijloc... insuporta
bil!
 Eh, e normal, să te doară puțin  o vreme  ....   
Țiam scos un rinichi!
 Mie? Eu naveam probleme cu rinichii! 
 Oh, știu, dar aveam eu o obligație.... 

u u u u
Un pacient  slab / palid merge la medicul care 
la operat de curând cu rezultatul analizelor de  
laborator. 
�octorul studiază și zice: 
 �omnule, am două vești pentru dumneata: 
una bună și una rea. 
Pe care vrei să țio spun prima? 
 Păi....paia rea, doctore. 
 Cazul dumitale e foarte grav. Practic mai ai de 
trăit câteva zile. 
 Și vestea bună? 
 Ai venit la timp ! �e mâine spitalul se tran
sformă în azil... 

u u u u

O doamnă intră în farmacie şi îi cere farmacis
tului un flacon cu arsenic. Farmacistul intrigat 
întreabă: 
 �oamnă, la ce vă trebuie arsenicul? 
 Vreau săl omor pe soţul meu! 
 �oamnă, nu pot să vă vând arsenic pentru 
acest motiv, îmi pare rău, spune farmacistul. 
Atunci doamna scotoceşte zgomotos în poşetă 
şi scoate o fotografie cu soţul ei care făcea 
dragoste cu soţia farmacistului. 
Acesta se uită la fotografie şi spune: 
 Ah, scuzaţimă, nam ştiut că aveţi reţetă..... 

u u u u
La consultație medicul îi spune pacientului: 
 Numi place deloc cum arăți! Cred că ai deja  
o gravă afecțiune pulmonară. 
Câte țigări mai fumezi? 
 10, câte miați prescris ! Nici una mai mult .... 
 Și înainte câte fumai? 
 Înainte nu fumam deloc ......... 

u u u u
 Alcoolul ucide.
 Și ce? Apa te face nemuritor?

u u u u
Unul trecea pe lângă o piatră funerară pe care 
scria: 
“Aici se odihneşte un avocat, un om cu un su
flet bun, un om onorabil”
− �oamne Sfinte! Îşi face cruce tipul. Aștia au 
băgat trei oameni în acelaşi mormânt!

u u u u
O profesoară de franceză își întreabă elevii: 
− Care e diferența între “Madame” și “Mad
emoiselle” 
La care un băiat din spate: 
− “Monsieur”! 

Să mai și râdem...


